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Panels Specifications 

Polycrystalline Solar Cell Cell Type 

300 W Rated Max. Power 

0~+3% Tolerance 

37.08 V Voltage at Pmax 

8.10 A Current at Pmax 

44.35 A Open-Circuit current  

8.865 A Short--Circuit current 

1000 VDC Max. System Voltage  

15 A Max. Series Fuse Raring 

-40 C to 85 C Operation Temp. 

Inverter Specifications  

 Must Power System Manufacture  

Inverter / Charger type 

PV3024C MPK model 

230Vac, 50/60 Hz, 1 ɸ AC Input 

230Vac, 50/60 Hz, 3000W 1 ɸ AC Output 

45A Grid Charger 

24 A DC Input 

90Vdc Max PV Voltage  

40A Max PV Charger (MPPT)  

 تصميم وبناء منظومة طاقة شمسية هجينة

Design and Construction of Hybrid PV System 

 قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى –مشروع طلبة المرحلة الرابعة 

www.nasrsolar.com 

 

 المصادر

 سطح على الهندسٌة التقنٌة الكلٌة ادٌم على المنظومة هذه بناء تم

 واط كلٌو 3 الخالٌا هذه قدرة تبلغ .القوى مٌكانٌك هندسة قسم بناٌة

 ٌولد صغٌر نظام وهً مستوٌة ارضٌة على المنظومة ثبتت

 32) بـ تقدر معٌنة بزاوٌة ثبتت الشمسٌة الخلٌة بطرٌقة الكهرباء

 بحٌث الشرقً الجنوب باتجاه االشرف النجف مدٌنة حسب (درجة

 ال المنظومة هذه ممٌزات من .قوٌة الشمسً االشعاع شدة تكون

 الشمسٌة الخالٌا عدد تبلغ .للعطل تتعرض متحركة اجزاء بها توجد

 لوح كل. (Watt 300) الواحد اللوح ٌعطً الواح 6ب المجهزة

 التوالً على لوحٌٌن كل ربط ( امبٌر ٨) و (v 3٧.5) ٌعطً شمسً

 combiner-box الى جمعت التوازي على كلها المجموعة وربطت

 أٌضا شحن منتظم على ٌحتوي الذي inverter الى منها وتجهٌز

 الـ جهاز الى الوطنٌة الشبكة ودخول البطارٌات الى ومنها
inverter االجهاد قٌمة تبلغ المجهز القسم او المنزل الى وبعدها 

 تجهٌز وعند الحمل من  %12 ب والمراوح االنارة تشغٌل عند

  الكلً الحمل من %75 الطاقة تبلغ بالقسم الموجودة االجهزة باقً
 V12 تبلغ والتً البطارٌات بشحن تقوم الوطنٌة الشبكة عمل خالل.

 الطاقة تخزٌن وٌتم 24v وتجهز التوالً على بطارٌتٌن وربطت

 العاكس ٌقوم وعندما البطارٌات هذه فً الشمسٌة الخالٌا من الناتجة

 االجهزة وادارة لالستعمال متناوب تٌار الى المستمر التٌار بتحوٌل

 .الكهربائٌة

 الخالصت

 المقذمت

 من تتكون مجموعة وكل .مجامٌع ست الى المشروع عمل تقسٌم تم

 :المشروع من معٌن جزء تؤدي طلبة، خمسة
 أفضل وتحدٌد الشمسً االشعاع بحساب تختص األولى المجموعة

 دراسة بعمل قاموا حٌث للمشروع، الجدوى دراسة واجراء زاوٌة

 أفضل بتحدٌد الشمسٌة الطاقة بحسابات مختص برنامج بمساعدة

 فصلً فً المثلى الزاوٌة وكذلك االشرف النجف منطقة فً زاوٌة

 الجدوى بحسابات والقٌام االحمال تحدٌد وكذلك والشتاء، الصٌف

 .للمشروع االقتصادٌة
  بسعة كهروضوئٌة منظومة وبناء بتصمٌم تختص الثانٌة المجموعة

 بٌنها والمفاضلة الربط طرق حول دراسات بعمل قاموا :واط كٌلو 3

 المشروع وظروف متطلبات تناسب طرٌقة أفضل على للحصول

 دراسة حسب االلواح وربط تنصٌب تم حٌث .االلواح لربط

 ربط وكذلك – المٌالن وزاوٌة األلواح اتجاه – األولى المجموعة

 Inverter & Charger) الشحن ومنظم القدرة عاكس جهاز
devices). بالقسم الخاصة الكهرباء بشبكة المنظومة وربط. 
 االلواح تبرٌد منظومة وبناء بتصمٌم تختص الثالثة المجموعة

 الى االلواح عمل من الناتجة حرارة وتحوٌل االلواح لتبرٌد الشمسٌة

 .منها واالستفادة معٌنة تطبٌقات فً استخدامها إلعادة اخر مصدر
 انابٌب على تحتوي االلواح أسفل توضع منظومة بناء تم حٌث

  االلواح من الحرارة بامتصاص لتقوم الماء فٌها ٌجري نحاسٌة
 االلواح تنظٌف منظومة وبناء بتصمٌم تختص الرابعة المجموعة

 مثل الغبرة المناطق فً الشمسٌة االلواح كفاءة تقل حٌث الشمسٌة،

 مسبقة برمجة حسب االلواح بتنظٌف تقوم منظومة بناء تم .النجف

 برش لتقوم ذراع تحمل عربة بتحرٌك ٌقوم حركة جهاز من تتكون

 .تنظٌفها وثم االلواح على الماء
 ومنظمات القدرة عاكسات انواع بدراسة تختص الخامسة المجموعة

 .ربطها وطرق الكهروضوئٌة المنظومات فً تستخدم التً الشحن
 وأنواع الشحن والمنظمات العاكسات أنواع بدراسة قاموا حٌث

 ضوء وعلى الشمسٌة الطاقة لمنظومات مثالٌة األكثر البطارٌات

 حٌث من المنظومة مكونات أفضل اختٌار تم اجراءه تم الذي البحث

 عاكس اختٌار تم حٌث .للمشروع الموضوعة واالمكانٌات األسعار

 نوع من وبطارٌات Must نوع من شحن منظم معه مدمج قدرة
Gel نوع من والواح Polycrystalline Silicon. 

 التً الطاقة مقدار لحساب عملٌة بدراسة تختص السادسة المجموعة

 حٌث .الهجٌنة الشمسٌة الطاقة منظومة من علٌها الحصول ٌمكن

 فعلٌا علٌها الحصول ٌكمن التً الطاقة لمقدار عملٌة بدراسة قاموا

 القٌاس ألجهزة المعاٌرة عملٌات بعض اجراء تم المنظومة، من

 الطاقة حساب تم كذلك والحرارة، الطاقة منحنٌات لرسم المستخدمة

 .العاكس وجهاز االلواح من الخارج التٌار ومقدار والفولتٌة

 العمل

  The results showed that the climatic conditions of 
the city of Najaf encouraged the use of solar water 
heaters. It can be used for thermal applications 
which need medium temperature. And use it to 
produce hot water for domestic use or heating of 
high economic feasibility because of its moderate 
price and ease of maintenance and reliability. 

Discussion 

 الكلفت الكليت للمشروع

 واألكثر المتجددة الطاقة مصادر اهم من الشمسٌة الطاقة تعتبر 

 الشرق منطقة ضمن ٌقع العراق والن الراهن، الوقت فً نظافة

 ٌؤدي ذلك فٌها الشمسً االشعاع شدة بارتفاع تمتاز التً األوسط

 .اٌضا   عالٌة وبكفاءة الطاقة على الحصول سهولة الى
 مجال فً استخدامها أهمها ولعل كثٌرة استخدامات الشمسٌة للطاقة

 .منها الكهربائٌة الطاقة وتولٌد التسخٌن
 العلوي بالجزء الفوتون ٌصطدم عندما الكهربائٌة الطاقة تولٌد ٌتم

 إلى اإللكترونات تنجذب سوف الضوئٌة، او الشمسٌة الخلٌة من

 الطبقات بٌن الكهربائً الجهد حدوث ٌُسبب وهذا .الخلٌة سطح

 أعلى فً الكهربائٌة الدوائر تتشكل وعندما .للخلٌة والسفلٌة العلوٌة

 تشغٌل بـ وٌقوم الكهربائً، التٌار فٌها ٌتحرك سوف الخلٌة، وأسفل

ات  .الكهربائٌة الُمعدَّ
 توالً) معا   ربطها وٌتم خاصة الواح فً الضوئٌة الخالٌا تجمٌع ٌتم

 وطرٌقة الخالٌا وعدد معٌنة مواصفات على للحصول (وتوازي

 .الخالٌا تلك الربط
   الشمسٌة االلواح من أنواع هناك

Monocrystalline Silicon: متناسق مظهرها األحادٌة األلواح 

 لأللواح المكونة الخالٌا .السلٌكون كرٌستاالت نقاء على ٌدل الذي

 وتستطٌع .شرائح الً تقطٌعها تم سلٌكون سبائك عن عبارة االحادٌة

 االلواح ٌعطً ما وهذا متالصقة لٌست الخالٌا أحرف ان تري ان

 هً االلواح هذه بالصور واضح هو كما الممٌز مظهرها االحادٌة

 ولكن المعمل، فً % 22.5 الً تصل كفاءة تعطً .األنواع اغلً

 عن تزٌد ال كفاءتها 201٧ فً تجارٌا المنتشرة الخالٌا فعلٌا
 أكثر او سنة 25 االفتراضً عمرها 5%.1٧

 Polycrystalline Silicon: واضح األحادٌة وبٌن بٌنها الفرق 

 عبارة الخالٌا فٌها تكون حٌث ,الصورتٌن فً الشكل حٌث من جدا

 بالخالٌا مقارنة ثمنها بانخفاض تتمٌز .متراصة مربعات عن

 او سنة 25 االفتراضً عمرها%16.٩ حوالً كفاءتها .األحادٌة

 فً ٌأخذ ما احٌانا ولكنه الكثٌرٌن ٌهم ال الذي الوحٌد عٌبها أكثر

 االزرق المظهر حالة فً كما جمالٌا لٌس مظهرها ان وهو االعتبار

 .االحادٌة الشمسٌة لأللواح الجمٌل االنسٌابً
Thin Film: هو كما وانسٌابً رقٌق الشمسٌة األلواح من النوع هذا 

 معظم علٌه تثبٌته ٌتم الذي السطح شكل وٌأخذ بالصورة واضح

 هذه فً التطوٌر علً تقوم حالٌا تجري التً واألبحاث التطوٌرات

 صالحة .قلٌل وسمكه ووزنه انسٌابٌة له ألن نظرا بالتحدٌد النوع

 النقل وسٌارات المراكب أسطح مثل التطبٌقات من للعدٌد
 %12 عن تزٌد ال قد فكفاءتها كفاءة االنواع اقل انها عٌوبها من

 الً وٌصل والمتعددة االحادٌة نظٌرتها من اقل االفتراضً عمرها
 االفتراضً عمرها حساب تم إذا ثمنا االنواع اغلً فقط عام 15

 الثمن معادلة فً القصٌر
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 خصائص االلىاح وجهاز

  Inverter  

Monocrystalline  
Silicon 

Polycrystalline  
Silicon 

Thin Film 

 المبلغ السعر العذد اسم المادة ث

 1000000 1000000 1 كيهو واط 3عاكس قدرة بسعت   1

 1080000 180000 6 واط 300انواذ شًسيت بسعت  2

 650000 325000 2 ايبيز ساعت 150بطارياث  3

 45000 1500 30 يهى10وايز شعزي سنكم  4

 20000 2500 8 يهى25وايز شعزي سنكم  5

 9000 1500 6 يهى 2.5*4ابيض  فالكسوايز  6

 14000 14000 1 سى حديد 30* 20بوكس قاطع دورة  7

 DC 1 10000 10000ايبيز  50قاطع دورة يشدوج  8

 15000 2500 6 فيش ربط االنواذ انشًسيت 9

 AC 2 5000 10000ايبيز  30قاطع دورة يشدوج  10

 5000 5000 1 سى 10*20بوكس بالسخك  11

 10000 5000 2 يهى 10باص بار  12

 10000 10000 1 حيزينال+ بوث نس  13

 500 500 1 حيب أطهي 14

 12000 2000 6 بالسخك 3/4بوري حاسيس دفن  15

 5000 500 10 3/4عكس بالسخك  16

 2500 500 5 بالسخك 3/4اندكشن  17

 2000 500 4 بالسخك 3/4سبانت حوطيم  18

 5000 500 10 بالسخك 3/4سبانت بورد  19

 10000 500 20 بالسخك 3/4قفيض حثبيج  20

 1500 1500 1 يهى12خوي  21

 1500 1500 1 يهى 6خوي  22

 63000 3000 21 و كم قطعت2هيكم حديدي دكسم  23

 22500 1500 15 يهى 15خوي حثبيج بالسخك  24

 5000 50 100 انح1- 13بزغي  25

 1000 50 20 بزغي خاين  26

 2000 2000 1 يهى 12بزيًت كونكزيج  27

 1000 1000 1 يهى 8بزيًت كونكزيج  28

 1000 1000 1 يهى 6بزيًت كونكزيج  29

 3013500 انًدًوع انكهي    

 اخذ انقزاءاث ين انحاسبت
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