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 تكييف كهروميكانيكية جديدة كلياً تعمل بواسطة الطاقات المتجددة واشباه الموصالت وتنفيذ منظومةتصميم 

(نتيكار)  

-: او الموجز الخالصة  

تصميم وتنفيذ منظومة تكييف وتدفئة كهروميكانيكية جديدة كلياً تعمل بواسطة تحويل الطاقة الكهربائية الى تم في هذا المشروع  

حرارة او برودة بواسطططططططة الطططططط اي الموايططططططلط وي م تهذي ها بالطاقة الكهربائية با ا ماد الى الطاقاط الم  ددة م ل ا لوا  

ج الى ال تحتاالى كلف ها ا ق صططادية المو ولة حيا انها  باإلضططافةية قليلة نةطط يا الشططمةططية او ايرها كونها تح اى الى  اقة كهربائ

وتع  ر هذي المنظومة مفيدة جداً في الةططططططياراط الكهربائية الحدي ة  للغاز او انابيب او قطعة خارجية ضااااااااغ غاز تبريد او 

 ي المنازل او الدوائر او المؤسططةططاط لهري تكييف اوة الى امكانية اسطط اداه هذي المنظومة اي ططا فباإلضططافوالةططياراط ال وليدية 

من ق ل  الم هزةاو ان  ريق تشططططططهيلها بواسطططططططة الطاقة الكهربائية  مصططططططادر الطاقاط الم  ددة  تدفئة الهرف با ا ماد الى

 الحكوماط او الوطاع الااص.

س اداه هذي المنظومة  ي الى اي مصدر   تح وئية او الحدودية ال ي المنا ق النا وال دفئة فيال كييف  ألارايمما توده يمكن ا

 للطاقة الكهربائية.

واثبت نجاحا كبيرا ويعتبر هذا نقلة نوعية وتقنية  وصااالوا الااايارةتم اختبار النموذج في تبريد وتدفئة كل من غرف المنازل 

في مجال اساااتخدال الطاقات المتجددة او في مجال الحفال على البيئة او مجال صاااناعة  والتبريد اوكبيرة جدا في مجال التدفئة 

استهالك قليل للطاقة وكلفة والايارات الحديثة والتقليدية واالجهزة الكهربائية المنزلية لما توفره من اداء عالي وكفاءة جيدة 

 ل طويل.وعمر عماقتصادية مقبولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



New Design and Implementation of Electromechanical Air Conditioning and 

Heating System Working by Renewable energy and Semiconductors 

Materials (NTECAR) 

Abstract:- 

    In this project, an entirely new electromechanical conditioning and heating system have been 

design and implemented by converting electric energy into heat or cold by using semiconductors. 

It is power by renewable energy such as solar panels or other sources of renewable energy because 

it requires relatively a little amount of electric energy. 

     It has an acceptable economic cost because it doesn’t need gas coolers or compressors or pipes 

or external pieces. This system is very useful in modern electric cars or in traditional cars that 

works by fuel , both being economical in consumption energy also it is possible to use this system 

in homes or departments or institutions for the purpose of air conditioning depending on renewable 

sources of energy or electricity. 

   This can be use for heating and cooling purposes in remote or border areas that do not have any 

electrical power source.  

    

   The system was tested in the cooling and heating rooms and saloon car and it shows a great 

success and it can be considered as a huge step in heating and cooling field or in the use of 

renewable energies or in the preservation of the environment or in the industry field of the modern 

or traditional cars and in domestic electrical appliances. It offers high performance, good 

efficiency, low power consumption, acceptable economic cost and long working life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -الرسول واالشكال التوضيحية:  .7
 

  

النموذى الصفري المصمم بواسطة الحاسوب-أ النموذى الصفري داخل بيئة امل الةيارة  محاكاة-ب   

  

بعد ال نفيذ داخل الةيارة النموذىواخ  ار  ربط-ى واخ  ار النموذى بعد ال نفيذ داخل ارفة في المنزل ربط-د    

  

وجه المنظومة. -و سطح المنظومة. -هـ    

النموذى الصفري للمنظومة.( ,و ,هـ ,د ,ى ,ب )أ -1الشكل رقم   

 

     

 


