
Poster Print Size: 
This poster template is set up for A0 
international paper size of 1189 mm 
x 841 mm (46.8” high by 33.1” 
wide). It can be printed at 70.6% for 
an A1 poster of 841 mm x 594 mm. 

Placeholders: 
The various elements included in 
this poster are ones we often see in 
medical, research, and scientific 
posters. Feel free to edit, move,  
add, and delete items, or change 
the layout to suit your needs. 
Always check with your conference 
organizer for specific requirements. 

Image Quality: 
You can place digital photos or logo 
art in your poster file by selecting 
the Insert, Picture command, or by 
using standard copy & paste. For 
best results, all graphic elements 
should be at least 150-200 pixels 
per inch in their final printed size. 
For instance, a 1600 x 1200 pixel 
photo will usually look fine up to 8“-
10” wide on your printed poster. 

To preview the print quality of 
images, select a magnification of 
100% when previewing your poster. 
This will give you a good idea of 
what it will look like in print. If you 
are laying out a large poster and 
using half-scale dimensions, be sure 
to preview your graphics at 200% to 
see them at their final printed size. 

Please note that graphics from 
websites (such as the logo on your 
hospital's or university's home page) 
will only be 72dpi and not suitable 
for printing. 
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Change Color Theme: 
This template is designed to use the 
built-in color themes in the newer 
versions of PowerPoint. 

To change the color theme, select 
the Design tab, then select the 
Colors drop-down list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The default color theme for this 
template is “Office”, so you can 
always return to that after trying 
some of the alternatives. 

Printing Your Poster: 
Once your poster file is ready, visit 
www.genigraphics.com to order a 
high-quality, affordable poster print. 
Every order receives a free design 
review and we can delivery as fast 
as next business day within the US 
and Canada.  

Genigraphics® has been producing 
output from PowerPoint® longer 
than anyone in the industry; dating 
back to when we helped Microsoft® 
design the PowerPoint software.  

 
US and Canada:  1-800-790-4001 
International: +(1) 913-441-1410 

Email: info@genigraphics.com 
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 صٌبدة ٌُ اىحبىً ىالختشاع اىشئٍسً اىٍذف ان :االختشاع ميخص

 تم .اىنيُسَفٍو صبغت جضٌئبث بتُظٍف اىشمسٍت ىيخيٍت اىنفبءة

 ىيخيٍت مطبقت اىنشفس وببث مه اىنيُسَفٍو صبغت تحضٍش

 اىبىفسجٍت فُق االشعت تقىٍت بُسبطت تشخٍصً تم َاىزي اىشمسٍت

 ٌزا مفبءة صٌبدة ان UV-VIS spectroscopy . اىمشئٍت

 بٍب اىعمو وطبق تُسعً عيى ٌعمو اىشمسٍت اىخالٌب مه اىىُع

 مه تعذ َاىتً اىشمسٍت اىطبقت مه قذس امبش ببستغاله َرىل

 ًٌَ مىٍب مخيفبث تشك التتم َ َاىطبقت ىيُقُد اىىظٍفت اىمصبدس

 ىغشض َاىبٍُث اىبىبٌبث اسطح عيى استخذامٍب ٌَمنه امٍىً

 َببقو اىبٍئت عيى اىحفبظ تتم َببىتبىً اىنٍشببئٍت ببىطبقت تجٍٍضٌب

 اىطبقت َجُة مه َجً اىخالٌب ٌزي َتعتبش َمخبطش ميفت

 .اىمتجذدة

 ملخص البراءة 

  بخلٌط المطلٌة الشمسٌة الخلٌة كفاءة مقدار فً زٌادة نالحظ

  الكفاءة زٌادة لفائدة اضافة .%3.1 بمقدار (والبولٌمر الصبغة)

 الخلٌة مقاومة فً زٌادة وهً اخرى فائدة البولٌمر وظف للخلٌة

 حٌث العراق جو مع ٌتوافق ما وهو العالٌة الحرارة لدرجات

 كفاءتها فان مطلٌة الغٌر للخلٌة الحرارة درجة زٌادة عند لوحظ

  الكلوروفٌل) بالخلٌط المطلٌة الخلٌة ولكن جدا ملحوظ بشكل تقل

 حٌث ٌزداد الحرارة درجات الرتفاع مقاومتها فان (البولٌمر +

 فً موضحة كما. العالٌة الحرارة درجات بارتفاع تتأثر ال

 مدى ان نالحظ كذلك .شكل الٌها التوصل تم التً النتائج

 وذلك الشمسً الطٌف منطقه نحو ٌكون للبولٌمر االمتصاصٌة

 فً نوعه من اول انجاز وٌعد  للبولٌمر الشفاف التركٌب بحسب

 . السٌلٌكونٌة الشمسٌة الخالٌا مجال

 المقدمة

 مثل مذٌبات استخدام االختراع هذا فً تم :االولى الخطوة

 العٌنات تنظٌف وٌتم.,(  الصبغة تحضٌر فً اإلٌثانول

 طبقه طالء ٌتم. علٌها الصبغة طبقه طالء قبل باإلٌثانول

 فً معروفة طرٌقة وهً الرش طرٌقه باستخدام الرقٌقة الصبغة

 كمٌة اتعٌن تتم للعمل اخر تجسٌد وفً الرقٌقة االغشٌة تصنٌع

 مذٌب فً ومحسوبة (3)شكل معٌنه بكمٌه الكرفس نبات من

  المطٌافٌة مقٌاس جهاز استخدام االمتصاصٌة قٌاس ثم ومن

 Uv-Vis والمرئٌة البنفسجٌة فوق االشعة مطٌافٌة)

spectrophotometer) ٌتم التً العٌنة تثبت ثم (4)شكل 

 محسوبة معٌنه ظروف تحت وذلك (6()5)شكل علٌها الرش

 تغٌر مثل المثالٌة للظروف وصوال محاوالت عده بعد ومثالٌه

 . الصبغة تركٌز

 ان البولٌمر مع الكلوروفٌل صبغة خلط وهً الثانية الخطوة

  وهوNitrocellulose بولٌمر هو استخدامه تم الذي البولٌمر

 ان العالٌة الحرارة درجات لتحمل وقابل وموصل شفاف

 . (7) الشكل فً موضح للبولٌمر الكٌمٌائً التركٌب

 active) الشمسٌة الخلٌة فً فعاله طبقه تمثل الصبغة وهذه

layer ).(الشمسٌة االشعة امتصاص زٌادة فً المسؤولة 

 ( الخلٌة فً ( الضوئً) الشمسً التفاعل مقدار زٌادة وبالتالً

 الكلوروفٌل بصبغة الشمسٌة الخلٌة طالء عند لوحظ ما وهذا

 عن %5.5 بمقدار الشمسٌة الخلٌة كفاءة زٌادة نالحظ حٌث فقط

 .الطالء قبل االصلٌة كفاءتها

 الطرق والمواد
 الشمسٌة الخالٌا تحسٌن مجال فً الفكرة هذه تطبٌق ٌمكن-1

 الكلوروفٌل بصبغة طالئها خالل من لدٌنا المتوفرة السٌلٌكونٌة

 االلواح هذه كفاءة زٌادة وبالتالً التحضٌر سهلة الكٌمٌائٌة

 تؤدي والتً العالٌة الحرارة درجات ارتفاع الى مقاومتها وتقلٌل

 .االلواح هذه كفاءة تقلٌل الى بالغالب

 صبغة مع ( (Nitrocelluloseالبولٌمر استخدام-2

 الشمسٌة الخالٌا عمل نطاق استخدام توسٌع الى ادت الكلوروفٌل

 الحرارة درجات الى مقاومتها وبالتالً مختلفة بٌئٌة ظروف فً

 .االلواح هذه كفاءة تقلٌل على تعمل التً واالتربة العالٌة

 التطبيقات

 الشمسٌة الضوئٌة الطاقة تحوٌل مبدا على الشمسٌة الخالٌا تعتمد

 تهٌج على اعتمادا وذلك كهربائٌة طاقة الى (الشمس اشعه)

 حٌث منها المتكونة للمواد الكٌمٌائً التركٌب داخل االلكترونات

  بحسب) فوتونات هٌئة على تكون والتً الطاقة اكتساب ان

 ٌستخدم فٌزٌائً مصطلح هو :والكم بالنك للعالم الكمٌه النظرٌة

  الجسٌمات بٌن تبادلها ٌمكن الطاقة من كّمٌة أصغر لوصف

 تنبعث التً المحددة الطاقة كمٌات إلى لإلشارة وٌستخدم ,[2]

 االلكترونات بتهٌج تقوم) مستمر بشكل ولٌس متقطع, بشكل

  الذرة فً األخٌر الغالف هو)التكافؤ حزمه ضمن الموجودة

 تفاعل أي فً تساهم التً  االلكترونات على ٌحتوى والذي

 بٌن الروابط بٌن تحدث التً والتفاعالت الذرة, فٌه تدخل

 فٌه تكون طاقة نطاق ) التوصٌل حزمه الى (الذرات

 حمل) الكهرباء نقل على وقادرة الحركة حرة اإللكترونات

 نطاق طاقة من أعلى التوصٌل نطاق وطاقة .[3] (الشحنة

 تساوي االلكترون قبل من المكتسبة الطاقة كمٌه وان (التكافؤ

  ٌسمى ما او التوصٌل وحزمه التكافؤ حزمه بٌن بالطاقة الفرق

 وعند المستوٌٌن بٌن الفرق وهً  [4] المحضورة الطاقة بفجوة

 واالستقرار بالرجوع االلكترونات هذه تقوم محددة زمنٌة فترة

 تولٌد ٌتم وبذلك االلكترونات من سٌل مولده التكافؤ حزمة فً

 بحسب انواع عده من الشمسٌة الخالٌا تتكون .الكهربائً التٌار

 السٌلكونٌة الشمسٌة الخالٌا فهناك منها تصنع التً الفعالة الطبقة

   .[8-5] البولٌمٌرٌة الشمسٌة والخالٌا الصبغٌة الشمسٌة والخالٌا

 النتائج

 استخالص الصبغة 
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 بالقدرة مع الفولطية مع ثبوت شدة الشعاع وتغيير الحمل المسلطالتغيير 

Engineering Technical College / Najaf, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Najaf, Iraq 

 مميزات الفكرة 
 صبغة باستخدام السٌلٌكونٌة شمسٌة الخلٌة  كفاءة زٌادة -1

 االمتصاصٌة نطاق توسٌع زٌادة الى ادت والتً الكلوروفٌل

 .الشمسٌة الخلٌة اساس وهذا المرئً الطٌف ضمن

 فً الخلٌة ٌساعد الصبغة مع ٌستخدم بولٌمر مادة توظٌف-2

 االتربة من وحماٌتها اوال العالٌة الحرارة درجات مقاومة

  كفاءتها من تقلل التً (العراق جو بها ٌعرف التً)واالوساخ
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الشمسية بعد الطالء الخلية درجة الحرارة على كفاءة الخلية بثبوت الحمل المسلط وشدة االشعاع الساقطتأثير   

 اهداف البــــــراءة 
 توفٌر فً ( الشمسٌة الطاقة) النظٌفة الطاقة مصدر استغالل -

 .الكهربائٌة الطاقة

 منها ٌعانً التً الكهربائٌة الطاقة نقص مشكلة معالجة -

 .العراق

 .العراق مناخ متطلبات تالئم كفؤة شمسٌة خلٌة صناعة -

الجدوى االقتصادية    
 السٌلٌكونٌة الشمسٌة الخالٌا باستخدام االختراع بهذا العمل تم قد

 تعتٌر حٌث الخالٌا لهذه االقتصادٌة الكلفة اهمها ألسباب وذلك

 ان اال اضافه الثمن وزهٌده التوفر واسعه مواد البولٌمرات

 استخالصها السهل ومن الطبٌعة فً متوفرة الكلوروفٌل صبغة

 .كٌمٌائٌا

الطالءقبل الشمسية  الخلية  
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