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حاشية الصفحة من االعلى واالسفل وااليمن وااليسر 4سم.
هوامش الصفحة من اعلى واالسفل 9سم.
يطبع عنوان البحث بحجم ( )84اسود غامق اعلى الخالصة وباللغتين العربية واالنكليزية .اما العناوين داخل البحث فهي بدون ترقيم
او خط اسفل العناوين وتكتب بحجم ( )88اسود غامق باللغة االنكليزية وبحجم ( )81اسود غامق باللغة العربية.
يكتب متن البحث بحجم ( )88باللغة االنكليزية وبحجم  81باللغة العربية.
يكتب اسم الباحث بحجم ( )81وتوضع نجمة على اخر اسم الباحث الثالثي .واذا شارك اكثر من باحث فتكتب اسماؤهم في سطر واحد
وتترك مسافة كافية بين االسماء وتوضع نجمة على اول اسم في الجانب االيسر .اذا كان الباحثون يعملون في جهة واحدة وتوضع
نجمة اخر اسم من االسم الثالثي لكل بحث اذا كان الباحثون يعملون في اماكن مختلفة
يكتب البحث بعمودين عرض كل عمود 9سم وتفصل لبينهما 8سم ,وال يقل عدد االسطر في العمود الواحد عن  41سطر( .ال تشمل
هذه النقطة الخالصة باللغتين وكذلك الجداول واالشكال).
اذا كان البحث باللغة العربية توضع نجمة في اسفل العمود االيمن في هامش الصفحة ويذكر بعدها محل عمل الباحث وبريده
االلكتروني ان وجد واسفل العمود االيسر في هامش الصفحة اذا كان البحث باللغة االنكليزية.
توضع اسفل الخالصة باللغة العربية  -الكلمات الدالة وكذلك اسفل الخالصة باللغة االنكليزية .Key words
يكتب عنوان البحث على العمود االيمن للبحوث باللغة العربية وعلى العمود االيسر للبحوث باللغة العربية في كل صفحات البحث
(ضمن هامش الصفحة) وعلى العمود االيسر لكل صفحات البحوث باللغة االنكليزية .التخص الفقرة التالية الباحث وهي يكتب اسم
المجلة والمجلد والعدد في الجهة المقابلة التي كتب فبها عنوان البحث.
المراجع :ترتب حسب االشارة اليها في المتن (وضع رقم المصدر في قوس مربع) .ويوصف كل مرجع كاالتي:
الكتب :يوضع االسم الثالث في البداية يلية فارزة ثم االسماء االخرى او الحروف االولى منها .توضع نقطة بين مؤلف واخر .ثم اسم
الكتاب ويالحظ ان تكتب كل كلمة من عنوان الكتاب بحرف كبير ثم يليه اسم الناشر والسنة.
البحوث او المقاالت :يكتب اسم الباحث كما في الكتب اعاله  .يكتب الحرف االول من العنوان بحرف كبير .ويوضع عنوان المقالة بين
عالمتي اقتباس .ثم اسم المجلة والجزء ,العدد ,الصفحات ثم السنة وتفصل بينهم فوارز.
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الخالصة-:
المنظومااات الفوتولولتائيااة المرتبطااة بالشاابكة الكهربائيااة يمكاان هن يعتمااد عليهااا لااي تلبيااة احتياجااات الطاقااة الكهربائيااة للمسااتهلكين
وخصوصا ً عندما يكون مستوى اإلشعاع الشمسي الساقط لاي قيمتاا العظماث هءناان النهاار وكاكل يمكان هن تعتبار ظاكا المنظوماات
كمصدر من مصادر االستءمار المالي من خالل بيع الطاقة المتولدة منها إلث الشبكة الكهربائية المحلية ولق هسعار تحددظا القوانين
والتشريعات الخاصة لي كل البلد.
لااي ظااكا البحااث تاام تصااميم ونصااب وتقياايم هدان منظومااة لوتولولتائيااة بقاادرة عظمااث مقاادارظا  1980 Wوربطهااا إلااث الشاابكة
الكهربائية كات المساتوى الاواطئ  220 V/50 HZعبار العااك الكهرباائي المارتبط بالشابكة وبماا يعارب بنظاام ال Feed In
 Tarrifعلث سطح بناية مركز بحوث الطاقة الشمسية /دائرة الطاقات المتجددة موقع الجادرية لي مدينة بغداد حياث تام احتسااب
الطاقة الكهربائية السنوية المستحصلة من المنظومة والتي كانت بحدود  2886kWh/yearومن ءام القياام بتقيايم هدان المنظوماة
لمدة سنة كاملاة خاالل الفتارة الممتادة مان تااري  5112/7/1إلاث نهاياة  5116/6/31وخاالل هوقاات الادوام الرسامي للادائرة مان
الءامنة صباحا ً إلاث السااعة الءانياة ظهاراً وتوءياق النتاائس المستحصالة لقايم الطاقاة الكهربائياة المستحصالة , kWhالفولتياة , Vd.c
التيااار  Id.cلأللااوا الشمسااية والقاادرة  Pa.cوالتيااار المتناااوب  Ia.cالمجهاازين الااث الشاابكة الكهربائيااة  ,وكااكل بيااان ساالو لولتيااة
التجهيااز  Va.cوالتااردد  HZللشاابكة الكهربائيااة وتوالقهم اا مااع المواصاافات الكهربائيااة للعاااك الكهربااائي المسااتخدم وتبع اا ً لقااوانين
التشغيل الخاصة بربط العاك الكهربائي مع الشبكة الكهربائية والتي تم اختيار وتقييم ءالث اناواع مختلفاة منهاا AB (01, 5A,
) , 61ومن خالل العمل تبين إن عادد سااعات تشاغيل المنظوماة كاان بحادود  1826.62 hوعادد سااعات تعشايق المنظوماة ماع
الشابكة الكهربائيااة كااان بحاادود  991.00 hوعليااا لااجن مجمااوع مااا تاام الحصااول عليااا ماان طاقااة كهربائيااة مجهاازة إلااث الشاابكة
الكهربائية خالل لترة العمل كانت بحدود  928.77 kWhوظكا بسبب عدم اساتقرارية الشابكة الكهربائياة مان ناحياة اساتمراريتها
وخضوعها للقطع الحكومي المبارمس وتكباكب قايم لولتيتهاا وترددظاا وعادم توالقهماا ماع القايم المبرمجاة لكاودات التشاغيل الخاصاة
بالعاك الكهربائي المستخدم هدت إلث توقاب المنظوماة وعادم تعشايقها ماع الشابكة الكهربائياة بصاورة مساتمرة ,وتباين مان خاالل
العمل بجن الكود المستخدم ) (AB/61ظو اكءر مالئمة للعمل والربط مع الشبكة الكهربائية العراقية .
كلمات مفتاحية:
العاك الكهربائي المرتبط بالشبكة  -منظومة التزامن  -منظومة لوتولولتائية – مشاركة مع الشبكة الكهربائية – هدان المنظومة

Built, Design and Evaluate the Performance of Photovoltaic System that
Connect with On-Grid Inverter

Abstract:On-grid photovoltaic (PV) system generates electric power to the utility grid, especially when there
is high solar irradiation during the day in that region.
This system install in the fields or in rooftops and it sales total power directly to electric grid in
certain price during the day, moreover the consumers buy power from electric grid in certain price
from the same grid, this is called feed in tariff usually use this system in European countries. so that
this system consider as an investment source.
In this research we designation and implementation on-grid PV system of 1980 W and it is called
Feed In Tarrif system also we install it on rooftop of Solar Energy Research Center / Renewable
Energy Directorate, the headquarter of this site locate in Jadiriya-Baghdad and it connects to the
low electric grid (220 V, 50 Hz).
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We calculate the annual electric energy from this system (2886 kWh/year) then evaluate its
 performance from 1/07/2015 to 30/6/2016 during the official attendance for one year (8:00 am2:00 pm) in Ministry of Science and Technology and document the results of total kWh, Vdc, Idc,
Pac and Iac that feed into electric grid for each month.
Also study the behavior of output AC voltage and frequency and whether matching it with usable
on-grid inverter or not according to special operation law of connects this inverter with utility grid,
during that, we choose 3 different type codes AB (01, 5A, 61).
During this evaluation we record total number of operation hours for this inverter was 1826.62 hr.
and total number of feeding hours with electric grid was 991.00 hr. so that the total electric energy
that delivers to the electric grid during these months was 928.77 kWh, and that's because instability
of electric grid where its include cut off electric power and fluctuation of voltage and frequency of
the utility grid and all that lead to mismatching with the electrical specification of on-grid inverter
thereby this system stop feeding power to the utility grid at all over time, from that we conclude the
suitable code for connect with Iraqi utility grid is AB/61 .
Key Words:
On-grid Inverter , Synchronization system , Photovoltaic system, Grid parity PV performance.

المقدمة :
برز االظتماام بالطاقاة المتجاددة علاث صاعيد دول العاالم

 PV Systemsتبدو من هكءر التقنيات مالئمة الساتخدامها

المتقدمة لي العقود الماضية كإحدى الحلول لنضوب مصادر

لااي العااراق  ,باإلضااالة إلااث عواماال مشااجعة هخاارى منهااا

الطاقاااة التقليدياااة مااان الوقاااود االحفاااوري وكاااكل لمعالجاااة

التطاااور التكنولاااوجي المساااتمر لاااي تصااانيع وزياااادة كفاااانة

المشاكل البيئية الخطيرة الناجمة من ظكا المصاادر التقليدياة,

األلوا الشمسية وانخفاض هسعارظا العالمية مقارنة بجسعار

وكاناات نتيجااة منطقيااة هن يتجااا اظتمااام العااالم للبحااث عاان

القااااارن الماضاااااي  .تنقسااااام منظوماااااات الطاقاااااة الشمساااااية

مصادر طاقة متجددة هكءر ديمومة وهقل تلوءاا" للبيئاة ,حياث

الفوتولولتائية بصورة رئيسية إلث قسمين رئيسين وظما  -:ه.

هن تولياااد الطاقاااة الكهربائياااة باساااتخدام منظوماااات الطاقاااة

الطاقااة السااتهالكها االبااا لااي هوقااات اللياال الااكي تكااون ليااا

الشمسية الفوتولولتائية الـ PVهصبح لي الوقات الحاالي مان

الطاقة الشمسية اير متاولرة وكماا ظاو موضاح بالشاكل رقام

المصااادر الهامااة والمتناميااة لاااي مناااطق كءياارة ماان العاااالم

( , )1وظااكا األنظمااة االبااا مااا تكااون لااي المناااطق النائيااة

كمصااادر نظياااب يلباااي متطلباااات المساااتهلكين مااان الطاقاااة

والبعيدة عن الشبكة الكهربائية هو التي تكون كلفة ماد الشابكة

الكهربائياااة وكاااكل يحقاااق ظاااكا التوجاااا العدياااد مااان المناااالع

الوطنياة إليهاا مكلفاة وايار مجدياة ولهاا عادة تطبيقاات حيااث

االقتصااادية واالجتماعيااة والبيئيااة .يعااد العااراق ماان البلاادان

تساااتخدم لاااي هنظماااة إناااارة الشاااوارع واجهااازة االتصااااالت

التااي تتمتااع بااولرة إشااعاع شمسااي عااالي حيااث تتااراو قاايم

واآلالت الضاااااارورية وكات االسااااااتخدام الااااااواطئ للطاقااااااة

معدالت اإلشعاع الشمسي الساقطة لي العراق بين kWh

واللحظياااة مءااال الحاسااابات وإشاااارات المااارور وكاااكل لاااي

 ) 5.5 - 7( /m2.dayولتارات الساطوع الشمساي لياا

تطبيقاااااات الساااااقي واإلروان وبعاااااض التطبيقاااااات المنزلياااااة

بمقادار يتاراو

الضرورية .

باين  ,(2500-3300) h/yearلهاكا

يجعل من منظومات تولياد الطاقاة الكهربائياة باساتخدام تقنياة
األلااوا الشمسااية هو مااا يعاارب بالمنظومااات الفوتولولتائيااة
6
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شكل رقم ( )1يوضح المنظومات اير المرتبطة بالشبكة Off-Grid PV Systems
الكهربائي مع مصادر الكهرباان الوطنياة المغاكي ,وظاي هماا

ب .منظومات Grid-Connected PV

تكااون مرتبطااة بالشاابكة المركزيااة هو بالشاابكة الفرعيااة تبعااا

وتكااون ظااكا األنظمااة مرتبطااة بالشاابكة الكهربائيااة بصااورة

إلث قادرات ظاكا األنظماة والتاي تمتااز بجنهاا ال تحتاا

مباشرة حيث يرتبط نظام التغكية للطاقة المنتجة من األلوا

نظام خزن كهربائي (البطاريات) وظكا ما يجعلهاا اقال كلفاة

الشمساااية إلااااث الشااابكة الوطنيااااة للكهرباااان عباااار العاااااك
الكهربائي الخاا

إلاث

بالمقارنة مع المنظومات الغير المرتبطاة بالشابكة وكماا ظاو

ON-Grid Inverterوال ياتم تعشايق

موضح بالشكل رقم (.)5

ظكا المنظومة بالشبكة الكهربائية إال بربط مخار العااك

شكل رقم ( )5يوضح المنظومات المرتبطة بالشبكة Grid-connected pv Systems

2
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تنقساام منظومااات الطاقااة الشمسااية الفوتولولتائيااة المرتبطااة

الجانب النظري -:

بالشااابكة الكهربائياااة بحساااب نظاااام التشاااغيل إلاااث نظاااامين

المنظومات الفوتولولتائية المرتبطة بالشبكة الكهربائية

رئيسـين وظما -:

Grid-Connected PV Systems
لااي ظاال االنتشااار المتزايااد للمنظومااات الفوتولولتائيااة علااث

ه  -نظام الـ -: Net Metering
وظااو احااد الاانظم والسياسااات المتبعااة لااي ربااط منظومااات

مستوى العالم لان التوجا السائد ظاكا األياام باتجااا رباط ظاكا

الطاقة الشمسية الفوتولولتائية بالشبكة الكهربائية حيث يعتماد

المنظومات داخل المدن بشكل مباشار ماع الشابكة الكهربائياة

علث ترحيل الفاائض مان الطاقاة المنتجاة مان المنظوماة إلاث

وبما يسمث بالمنظوماات الفوتولولتائياة المتفاعلاة ماع الشابكة

الشبكة الكهربائية ومن خالل العاك

الكهربائي عبر مقياا

وعلااث حساااب التوجااا السااائد لااي تركيااب ظااكا المنظومااات

الطاقااة الخااا

بشااااكل منفصاااال عاااان الشاااابكة وبمااااا يساااامث بالمنظومااااات

الطاقااة المتولاادة الفائضااة المجهاازة إلااث الشاابكة (هي بيااع إلااث

الفوتولولتائياااة المساااتقلة ,ومااان الجااادير بالاااككر إن تولياااد 1

الشبكة) وكما ظو موضح لاي الشاكل رقام ( )3وكاكل قياا

ميكاااواط  .ساااعة ماان الطاقااة الكهربائيااة باسااتخدام مءاال ظااكا

الطاقة الكهربائية المجهزة من الشابكة هءناان عجاز المنظوماة

المنظومات سيسهم لي تقليل انبعاءا مقدارا 1.04طان متاري

لااي تجهيااز الطاقااة إلااث األحمااال الكهربائيااة المنزليااة خااالل

من انبعاءات اااز ءااني اوكسايد الكرباون مقارناة بالمحطاات

النهار هو هءنان لتارة الليال (هي شاران مان الشابكة) وكماا ظاو

الكهربائية العاملة باالفحم و 0.47طان متاري مان المحطاات

موضح لي الشكل رقم ( ,)4وبهاكا يمكنا هن تالحاظ الفارق

الكهربائية العاملة بالغاز الطبيعاي وظاكا يعتبار عامال مشاجع

لي لاتورة الكهربان من خاالل المقياا

لاي نهاياة الشاهر.هي

ياادلع الجميااع إلااث تقلياال ظااكا االنبعاءااات وتحديااد كميااة الغاااز

هن لااي ظااكا النظااام يااتم اسااتخدام الطاقااة المنتجااة ماان الطاقااة

المسمو بانبعاءا ,وباإلضالة إلث المنالع البيئياة للمنظوماات

الشمسية لألحمال المنزلية ولي نف

الوقت لالساتفادة المالياة

الفوتولولتائية لان ربطها بالشبكة الكهربائية بنقاط اقرب إلاث

من خالل بيع الطاقة الفائضة إلث الشبكة الكهربائية حيث إن

المستهل يعود بالعديد من الفوائاد لشابكة التوزياع الكهربائياة

كاال منطقااة وكاال دولااة لهااا تعريفااات وهسااعار محااددة لشااران

منها تقليل خسائر نقل الطاقة عبار األساال وبالتاالي تحساين

وبيع الكهربان وتبعا للقوانين الخاصة لتل الدول.ويطبق ظكا

نوعيااة الطاقااة الكهربائيااة المجهاازة والااث تقلياال العاابن علااث

النظام لي همريكا وال يسمح با لي هوربا.

لااي المناازل والااكي ياادور باتجاااظين لقيااا

خطااوط التوزيااع والمحطااات الءانويااة وبالتااالي زيااادة عمرظااا
التشغيلي و سعتها التحميلية القصوى .

شكل رقم (  ) 3يوضح (بيع الطاقة الث الشبكة)
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شكل رقم (  ) 4يوضح (شران الطاقة من الشبكة)
ب .نظام الـ -: Feed-in tariff
وظو النظام الكي يكون ليا كامل الطاقة المتولدة مان األلاوا

هخر وهيضا تبعا لساعر الوحادة الكهربائياة المحلياة المجهازة

الشمساااية مرتبطاااا بالشااابكة الكهربائياااة مااان خاااالل العااااك

وكمااا ظااو موضااح لااي الشااكل رقاام (  .)5هي هن لااي ظااكا

طاقااة باتجاااا واحااد هي ظنااا بيااع

النظام تكون الطاقاة الكهربائياة المنتجاة مان منظوماة الطاقاة

للطاقااة المتولاادة ماان المنظومااة إلااث الشاابكة الكهربائيااة وتبعااا

الشمسية لالساتفادة المالياة لقاط مان خاالل بيعهاا إلاث الشابكة

لألسعار المحددة لي تلا الادول ,وهماا ماا يحتاجاا المساتهل

الكهربائياااة المحلياااة حياااث يطباااق ظاااكا النظاااام ولاااق قاااوانين

من طاقة كهربائياة لياتم شارائها مان الشابكة الكهربائياة عبار

وسياسااااات خاصااااة لااااي هوربااااا وال يطبااااق لااااي همريكااااا.

الكهربااائي وعباار مقيااا

مقيا

طاقة

شكل رقم ()2
وكاااكل تنقسااام منظوماااات الطاقاااة الفوتولولتائياااة المرتبطاااة
بالشبكة الكهربائياة بحساب حجام قادراتها الكهربائياة المنتجاة
إلث ءالءة هقسام :

الفولتيااة كات القاادرة الواطئااة لتحوياال القاادرة المسااتمرة إلااث
قاااادرة متناوبااااة بفولتيااااة 240(V

 )220-وبطااااور (1-

. )phase

ه  -المنظومات صغيرة الحجم -:
وظي التي االبا ما يتم ربطها لاي البناياات والمناازل وتصال

ب  -المنظومات متوسطة الحجم -:
وظي التي تستخدم لي المعامل والمصانع وبقدرات كهربائياة

قدراتها إلث اقل مان  ,10KWوياتم ليهاا اساتخدام عاكساات

تتااااراو بيــااااـن  , )10-100(kWويااااتم ليهااااا اسااااتخدام
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عاكسات الفولتية كات القدرة المتوسطة والتي تقاوم بتحويال

والباااد مااان تماءااال التياااار والفولتياااة الخارجاااة مااان األلاااوا

القدرة المستمرة إلث قدرة متناوبة بفولتية  415 Vكات

الشمسية لي كل صب مان صافوب المصافولة ويكاون عادد

ءالث هطوار () 3- phases

األلوا الشمسية لي الصب الواحد ( )stringلي ظكا الاربط

 المنظومات كبيرة الحجم -:وظي التي تستخدم كمحطات وبقدرات كهربائية اكبر من
 111kWواالبا ما تكون قدرتها الخارجة بفولتية

كبياار وبمااا يتوالااق مااع مواصاافات العاااك
ناحية الفولتية.

415

 Vوبطور ( ,)3-phasesولي ظكا المنظومات يتم

ب .الربط المركزي

استخدام عاكسات الفولتية كات القدرة المتوسطة والكبيرة

Central inverter Lower voltage

التي تقوم بتحويل القدرة المستمرة إلث قدرة متناوبة ليتم

ويتم ليا ربط مصفولة األلوا الشمساية إلاث عااك

رلعها إلث لولتية بمقدار  11kVعبر محوالت رلع خاصة

الشمساااية لاااي الصاااب الواحاااد ( )stringقليااال وكاااكل بماااا

الكهربائي مع األلوا الشمسية:

تتم عملية ربط العاك

يتوالق مع مواصفات العاك

الكهربائي ماع األلاوا الشمساية لاي

الرقيقة.

طرق منها :

 .ربط العاك

الربط المركزي

ويكااون لااي ظااكا الااربط عاادد األلااوا الشمسااية لااي الصااب
الواحد ( )stringالمربوطاة إلاث ظاكا العااك

حيااث يااتم ليااا ربااط مصاافولة األلااوا الشمسااية كاملااة إلااث

متوالقة مع مواصفات العاك

لولتية مركزي واحد يقوم بتحويل الطاقة المتولدة إلث

الشبكة الكهربائية مباشرة ,ويكون العااك

الصفي و بفولتية عالية

String inverter, Higher voltage

Central inverter Higher voltage

عاك

الكهربائي من ناحية الفولتياة ,

ويفضل ظكا الربط ماع األلاوا الشمساية كات تقنياة األاشاية

المنظومات الفوتولولتائية المرتبطاة بالشابكة الكهربائياة بعادة

ه.

لولتياة

واحاااد مركااازي وبساااعة الكيلاااو واط ويكاااون عااادد األلاااوا

لربطها مع الشبكة الكهربائية الوطنية .
ربط العاك

الكهربااائي ماان

بجعاداد كءيارة

المرباوط والاكي يكاون عاادة

بسعة الكيلو واط ,ولي ظكا الربط يتطلاب هن يكاون اإلشاعاع

بساعة الكيلاو واط

الشمسي الساقط متساوي علث صب األلوا الشمساية .وكماا

لاي حالااة الصاافوب القليلااة لأللااوا الشمسااية ويكااون بسااعات

ظو موضح بالشكل رقم (  ) 6المبين هدناا

الميكااا واط لااي حالااة الصاافوب المتعااددة لأللااوا الشمسااية

شكل رقم ( ) 6
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ربط العاك

د.

وجود هسال توصيل الطاقاة المساتمرة وعاادة يكاون

المنفرد لكل لو شمسي

ظاااكا العااااك

Individual inverter for each module
ويتم ليا ربط العاك

الكهربائي بصورة مباشارة ماع

بجحجاااام صاااغيرة وبقااادرات كهربائياااة

صااااغيرة متوالقااااة مااااع قاااادرات األلااااوا الشمسااااية
المربوطة معا .

كل لو شمسي علث حادة وكماا ظاو موضاح بالشاكل
رقم ( )7المبين ادناا ,حيث ال يتطلب لي ظاكا الاربط

شكل رقم ( ) 7
إن النصب علث سطح بناية هو علث موقع ارضي مع

متطلبااااات نصااااب منظومااااات الطاقااااة الشمسااااية المرتبطااااة
بالشبكة الكهربائية:

التجكيد علث هظمية تءبيت األلوا

يتطلب لبنان منظومات الطاقاة الشمساية عموماا ومنظوماات

صحيحة لتكون مقاومة لتجءير هحمال تيارات الريا .

الطاقة الشمسية الفوتولولتائية المرتبطاة بالشابكة الكهربائياة
خصوصا األخك بنظر االعتبار المتطلبات الضرورية التالية
قبل نصب المنظومة ومنها-:
أ .تقديرات معدالت اإلشعاع الشمسي للموقع الكي ياتم لياا

ظـ  .اختيار المكان المناسب لتءبيت العاك

الكهربائي

وهجهزة مراقبة المنظومة بعد هن يتم تحديد نقطة التعشيق
مع الشبكة الكهربائية .
و .اختيار وتحديد مسار تسلي األسال الكهربائية بصورة

نصب منظومة الطاقة الشمسية .
ب .تحديد اتجاظية وزاوية ميل األلوا

الشمسية تبعا

سليمة لتجنب األعطال العرضية التي تسبب توقب
المنظومة .

للموقع الكي يتم ليا النصب
ج .تجنب الظل الناتس من الشواخ

الشمسية بصورة

القريبة من المنظومة

ز .التجكيد علث هظمية

هن تكون التهوية مناسبة لأللوا

واحتساب المسالات البينية بين صفوب األلوا بصورة

الشمسية حيث إن هدان األلوا الشمسية يتجءر سلبا مع

صحيحة لتقليل تجءير الظل المحتمل بينها علث مدار

ارتفاع درجة الحرارة ,لاأللوا التي تعمل بدرجة حرارة

السنة .

 52درجة مئوية لها كفانة هدان هعلث من عملها خالل

د. .بيان صالحية الموقع المراد نصب المنظومة ليا

لترة الصيب.

وإمكانية نصب األلوا الشمسية بواسطة الهياكل ,وظل

00

__ مجلة المهندس_______ ______ JMISE 051 (1) 11 -5كانون االول __ 7102

ب .تغير معادالت اإلشاعاع الشمساي السااقطة تبعاا إلاث تغيار

مشاكل الشبكة الكهربائية :

سااااعات النهاااار خاااالل هياااام السااانة وكلااا لتغيااار موقاااع

تتعرض الشبكة الكهربائية إلث عدة مشاكل تاثءر سالبا علاث

الشم

هدان منظوماااات الطاقاااة الشمساااية الفوتولولتائياااة المرتبطاااة

ج .زاوية ميل األلوا عن األلق لهنا زاوياة ميال سانوية

بالشابكة وتاثدي إلاث عادم إتماام عملياة التعشايق ماع الشابكة

لكل موقع بحساب موقعاا علاث األرض وتبعاا لخطاوط

منها :
أ.

بالنسبة لألرض خالل الموسم.

الطااول والعاارض ل اكل الموقااع ,لااان لهااا تااجءير علااث

انقطاعااات مصاادر الشاابكة الكهربائيااة (المغااكي) عاان
مخر العاك

معدالت اإلشعاع الشمسي الساقطة علاث األلاوا حياث

الكهربائي

باإلمكان تحديد زاوية الميل المناسبة إلث قيمتها المءلاث

ب .تكبكب لولتية الشابكة باين الصاعود والنازول نتيجاة لماا

شهريا خالل السنة لزيادة كفانة هدان المنظومة بصورة

يلي -:

واضحة .

 تشاااااااغيل وإطفاااااااان محطاااااااات الطاقاااااااة الشمساااااااية

د .درجااة حاارارة المحاايط لااي موقااع النصااب لهااا تااجءير
واضح علث هدان األلوا الشمسية

الفوتولولتائية القريبة من المنظومة
 تشغيل وإطفان األحمال الكهربائية كات الارادة الحءياة

ظـ .نسبة الغبار المتراكم علث سطح األلوا الشمسية .

مءل محطات ض المياا

و .الخسااائر الكهربائيااة للمنظومااة ماان خسااائر التوصاايل

 تشااااوا لولتيااااة الشاااابكة الكهربائيااااة نتيجااااة األحمااااال

ومستلزمات الاربط الكهرباائي لمكوناات المنظوماة لاي

الكهربائية اير المستقرة
 عاادم تطااابق نالااكة لولتيااة العاااك

جهتي الربط لي جانب الفولتية المساتمرة  DCوجاناب

المنصاابة ماان قباال

الفولتية المتكبكبة AC

الشاااركة المصااانعة ماااع حااادود تكباااكب لولتياااة الشااابكة

ز .مقدار السماحية التصنيعية لمكونات المنظومة وبحسب

الكهربائية المحلية .

المناشئ العالمية.

 .تكبكب ممانعة الشبكة الكهربائية المحلية.
د .تكبكب تاردد الشابكة الكهربائياة المحلياة وعادم تطابقاا
مع نالكة ترددات العاك

احتسااااب الطاقاااة المنتجاااة مااان المنظوماااات الفوتولولتائياااة

الكهربائي المسموحة بها.

المرتبطة بالشبكة:

العوامااااال الماااااثءرة علاااااث الطاقاااااة الخارجاااااة للمنظوماااااة

ظناااا عااادة برمجياااات ومعاااادالت رياضاااية تساااتخدم لاااي

الفوتولولتائية :

احتساااااااب وتقاااااادير الطاقااااااة المنتجااااااة ماااااان المنظومااااااات

يتاااجءر هدان المنظوماااة الفوتولولتائياااة بعااادة عوامااال مهماااة

الفوتولولتائياااة المرتبطاااة بالشااابكة الكهربائياااة  ,والمعادلاااة

ومثءرة علث قيمة الطاقة الخارجة منها ظي:

الموضحة هدناا تبين عالقة الطاقة المنتجة بالعوامل المثءرة
المشار إليها هعالا -:

أ .مقاادار القاادرة الكهربائيااة المتولاادة ماان األلااوا الشمسااية

E sys = Parray- STC x f temp x f man x

المربوطة وتبعا ألعدادظا لي المنظومة.

f dirt x H tilt x ƞ pv -inv x ƞ inv x ƞ inv-sb
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عام من خالل اختالب قيم كفانة تحويلها وتجءر قايم الفولتياة

حيث إن -:

والقااادرة الخارجاااة مااان اللاااو الشمساااي بتغيااارات درجاااة

 Eتمءااال مقااادار الطاقاااة الخارجاااة مااان المنظوماااة

sys

الحرارة المحيطة بها لي حالة االرتفااع واالنخفااض ,حياث

الفوتولولتائية بوحدات الواط .ساعة.
STC

تنقسم تقنية تصنيع األلوا الشمسية إلث ما يلي -:

 Parray-ظااي القاادرة العظمااث الخارجااة ماان األلااوا

 تقنية األلوا الشمسية هحادية التبلور -:

الشمساااااااية لاااااااي الظاااااااروب القياساااااااية ( STCإشاااااااعاع

تمتاز ظكا األلاوا الشمساية بكفاانة تحويلهاا الجيادة مقارناة

شمسي.)1000 W/m2 A.M =1.5, ,T = 25 Co,
و

temp

باأللوا الشمسية المصنعة من تقنيات هخارى وبعامال تاجءير

 fظو مقدار تجءير عامال تغيار درجاة الحارارة علاث

درجااااااة حاااااارارة ساااااالبي بالنساااااابة للقاااااادرة

هدان األلاااوا الشمساااية للمنظوماااة الاااكي يعتماااد علاااث قيماااة

)Coefficient

ɣpower

 (Temperatureيقاادر بحاادود ( Co

باااللو الشمساايɣpower

 )-0.50%/لوق درجة الحرارة القياسية  , 25Coويفضل

بحسااب تقنيااة تصاانيعا وعلااث قيمااة درجااة حاارارة المحاايط

هن تستخدم ظكا التقنية ماع المنظوماات التاي ياتم نصابها لاي

 Tambوككل علث آلية نصب اللو الشمسي إن كانت علث

المناطق كات درجة الحرارة الواطئة .

سطح السقوب هو لي المناطق المفتوحة علاث األرض وكماا

 تقنية األلوا الشمسية متعدد التبلور -:

موضح بالعالقات المبينة هدناا:

تمتاز ظكا األلوا الشمسية بكفانة تحويل اقل هو قريبة مان

المعاماال الحااراري للقاادرة الخااا

) . (Tcell.eff - TSTC

power

تقنيااة األلااوا الشمسااية هحاديااة التبلااور اعتمااادا علااث نقاااوة

 ftemp=1+ (ɣحياث يمكان

المااواد المسااتخدمة ودقااة تقنيااة التصاانيع ولهااا عاماال تااجءير

احتسااب درجاة الحارارة الماثءرة علاث ساطح الخلياة للاو
الشمسي

Cell-eff.

 Tمن خالل قيا

درجة حرارة سلبي بالنسبة للقدرة اقل من قيمة عامال تاجءير

درجة حرارة المحيط

درجة حارارة التقنياة الساابقة وظاو بحادود - 0.45%/Co

 Tamb.مضالا إليها درجاة الحارارة  Triseالمتصااعدة مان

o

لااوق درجااة الحاارارة القياسااية  , 25Cويفضاال اسااتخدام

جران طريقة نصب األلوا المعتمدة علاث الهياكال الخاصاة

ظكا التقنية من األلوا الشمسية لي المنااطق كات الدرجاة

بها.

الحرارة العالية مقارنة بالتقنية السابقة .

لماءال إكا كانات درجاة حارارة المحايط ()Tamb =35 Co



وطريقة نصب األلوا ظي مءال ظياكل معدنية قائمة بكاتها

تقنية األلوا الشمسية العشوائية واألاشية الرقيقة-:

تمتاااز ظااكا األلااوا الشمسااية بجنهااا كات كفااانة تحوياال اقاال

( ) free standing frameلاإن

ومساحة اكبر لنف

القدرة وككل قلة كلفتها إكا ماا قورنات

( (Trise =25Coوعليا تصبح درجة حرارة ساطح الخلياة

بالتقنيااات األخاارى ولهااا عاماال تااجءير درجااة حاارارة ساالبي

المثءرة تساوي

بالنساابة للقاادرة اقاال ماان التقنيااات األخاارى يقاادر بحاادود -
T amb +T rise
o
o
o
35 + 25 = 60

=

T Cell.eff

0.25%/Co

لااوق درجااة الحاارارة القياسااية ,25Co

ويفضاال اسااتخدامها لااي المنظومااات التااي يااتم نصاابها لااي

=

المناااطق كات الدرجااة الحاارارة العاليااة والتااي تحتااا إلااث

إن عملية اختياار ناوع التقنياة المصانع منهاا اللاو الشمساي

مساحة نصب اكبر من التقنيات األخرى .

لها التجءير المهام علاث هدان منظوماة الطاقاة الشمساية بشاكل

01
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 = fmanمقاادار عاماال تااجءير السااماحية التصاانيعية للااو

= SY

الشمساااي والاااكي يتحااادد بحساااب الشاااركة المنتجاااة لأللاااوا
الشمساااية (لماااءال لاااا قيماااة 0.97
بمقدار3%

إكا كانااات الساااماحية

نسبة هدان المنظومة :

(.

تحتساب نسابة هدان المنظومااة

 = fمقدار عامل تجءير تراكم الغبار علث األلوا  ,حياث

dirt

Performance Ratio

 P.Rمن خالل قسمة الطاقة المستحصالة مان المنظوماة

يحاادد بقيمااة  0.95لااي الحسااابات التصااميمية للمنظومااات

 Esysلي الظاروب الحقيقياة ( )actualعلاث نظيرتهاا مان

المرتبطااة بالشاابكة كقيمااة مناساابة (علااث التااراض إن قيمااة

الطاقاة Eideal

لاي الظاروب المءالياة (  ) idealهي

الخسائر من جران ظكا التجءير ظي بنسبة .) 5%

القياسية  STCوبحسب المعادلة التالية :

tilt

 = Hمقدار معدالت اإلشعاع الشمساي السااقطة السانوية

= P.R

تبعااا التجاظيااة األلااوا الشمسااية وزاويااة المياال الساانوية لااي
E ideal = P array .STC x H tilt

موقع النصب بوحدات كيلوواط ساعة  /المتر المربع .
pv- inv

 Htiltظااو المعاادل الساانوي لقيمااة اإلشااعاع الشمسااي الساااقط

 =Ƞمقدار تجءير الخسائر الكهربائياة ألساال الاربط

بين األلوا الشمسية والعاك

علث اللو الشمسي بحسب زاوية الميل

الكهرباائي حياث يحادد بقيماة

array –STC

 0.97لاااي الحساااابات التصاااميمية كقيماااة مناسااابة (علاااث

الشمسية لي الظروب القياسية .

التراض إن قيمة الخسائر من جاران ظاكا التاجءير ظاي بنسابة
.) 3%
inv

 = Ƞمقدار كفانة العااك

 Pظااي القاادرة العظمااث لمصاافولة األلااوا

خسائر القدرة الكهربائية لأللوا (الحرارية) :
يمكن احتساب خسائر القادرة الكهربائياة لأللاوا مان جاران

الكهرباائي المارتبط بالشابكة

الكهربائية والكي يتحادد بحساب المواصافات الفنياة للعااك

التااجءير الحااراري وبحسااب تقنيااات تصاانيع األلااوا المشااار

المستخدم.

إليها سابقا من خالل المعادلة التالية :

- sb

) Power Losses %= ɣ power (T Cell-eff. – TSTC

 = Ƞinvمقادار تاجءير الخساائر الكهربائياة باين العااك

لماءال إكا كانات درجاة حارارة المحايط

الكهربائي ونقطاة الاربط او التعشايق ماع الشابكة الكهربائياة

 35 Coوطريقاة

النصب المفترضة ظاي (ظياكال معدنياة قائماة باكاتها ) لاان

حيااث يحاادد بقيمااة  0.99لااي الحسااابات التصااميمية كقيمااة

درجااة ال  TCell-effتصاابح تساااوي  , 60 Coوبالتااالي لااان

مناساابة ( علااث التااراض إن قيمااة الخسااائر ماان جااران ظااكا

قاايم خسااائر القاادرة الكهربائيااة وتبعااا لتقنيااة تصاانيع األلااوا

التجءير ظي بنسبة .)1%

تحسب وكما يلي :

الطاقة المستحصلة النوعية :

تقنية األلوا الشمسية هحادية التبلور

إن الطاقة المستحصلة النوعية للمنظومة
)  Specific energy yield ( SYيعباار عنهاااا

-0.50 %/Co )60 - 25 ) = - 17.5 %

بـوحدة) )kWh/kWpوتحسب بالمعادلة التالية -:

تقنية األلوا الشمسية متعدد التبلور

01
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-0.45 %/Co )60 - 25 ) =- 15.75 %

الفولتيااة والتيااار الخارجااة لأللااوا الشمسااية المربوطااة معااا
ومراعاة تاجءر ظاكا القايم بتغيارات الظاروب الجوياة (درجاة

تقنية األلوا الشمسية العشوائية واألاشية الرقيقة
-0.25 %/Co )60 - 25 ) =- 8.75 %

حرارة  ,ريا وايرظا من العوامل األخرى ),حياث يجاب

ويالحاظ ماان ظاكا القاايم بااان اقال الخسااائر للقادرة ماان جااران

هن يكون مدى لولتيات تشغيل العاك

ارتفاع درجات الحرارة عان قيمتهاا القياساية( )25 Coظاي

جميااع الفولتيااات الخارجااة لمصاافولة األلااوا

لأللوا الشمسية المصنعة بتقنية عشوائية التبلور واألاشاية

تبعا لتغير درجة الحرارة هءنان العمال علاث مادار السانة ماع

الرقيقااة وظااكا بطبيعااة الحااال يعتباار هلضاالية مشااجعة لااي

األخك بنظر االعتباار هيضاا عناد رباط األلاوا الشمساية ماع

صالحها ولكن بالمقابال يتطلاب لهاكا األلاوا مسااحة نصاب

تجاوز قيمة

لولتياة
الكهربااااائي لااااي

ماان التلااب وكمااا ظااو

وبالتالي يجب مراعاة اختيار مواصفات العااك

الكهرباائي

( )ON-Gridبصورة دقيقة وتحديد القيم المهمة التالية -:
 هعظم قدرة مستمرة داخلة لعاك

الكهربااااائي المناساااااب

الفولتية Pmax.

 هعظم قيمة لولتية مستمرة داخلة لعااك

للمنظومة تبعا للقدرة الخارجاة مان األلاوا الشمساية بحياث

الفولتياة d.c

max .

الكهربااائي إلااث

 هعظم قيمة تيار داخلة لعاك

قادرة األلااوا الشمساية ( ( Pinv./ Ppvظاي تتااراو بااين

الفولتية Id.c max.

 هعظم قدرة متناوبة خارجة من عاك

( )0.9- 1.1للحصااول علااث هلضاال هدان للمنظومااة وكمااا

 كفااااانة عاااااك

ظااو موضااح لااي الشااكل رقاام (  ) 8وكااكل يجااب مراعاااة
ماادى التوالااق بااين المواصاافات الكهربائيااة للعاااك

للحفااظ

موضح لي الشكل رقم ( . ) 9

منظومات الطاقة الشمساية الفوتولولتائياة المرتبطاة بالشابكة

إن هلضاال نساابة محااددة بااين قاادرة العاااك

)d.c (max

 Vوبقياة القايم األخارى للعااك

علااث صااالحية هدان وسااالمة العاااك

إن مااان األماااور الواجاااب هخاااكظا بنظااار االعتباااار لاااي بناااان
الكهربائيااااة ظااااي اختيااااار العاااااك

والتااي تتغياار

بعضها كمجاميع ربط توالي وتوازي عدم

اكبر بالمقارنة مع باقي التقنيات األخرى .
المحااااددات التصااااميمية الختيااااار العاااااك
المنظومات المرتبطة بالشبكة الكهربائية:

الكهربائي متالئم ماع

مااع قاايم

شكل رقم ( ) 8

05

الفولتيااااة

a.c/Pmax.

الفولتية Pa.c
P

=ƞ

V
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شكل رقم ( ) 9
وبصورة عامة لان قدرة العاك

on-grid

الكهربائي

يجب هن تكون كحد هدنث تساوي  80%من القدرة العظمث
لمصفولة األلوا

الشمسية المربوطة إلث العاك

العوامل المثءرة عليها هعالا كما يلي :

 ,ولكن

ظكا التحديد قابل للزيادة هو النقصان بنسب معينة تبعا إلث
تقنية تصنيع األلوا الشمسية المستخدمة إن كانت متبلورة
 crystallineهو هاشية رقيقة  ) Thin filmsو كما
يلي:
 العاك

لاان قاادرة مصاافولة األلاوا سااوب تصاابح علاث ضااون تلا

0.97 X 0.95 X 0.832 = 0.77
وعليااا لااان قاادرة العاااك

 77%مااان القااادرة العظماااث لمصااافولة األلاااوا الشمساااية
المتبلورة .
 العاك

مع األلوا الشمسية المتبلورة

-عامل سماحية اإلنتا لأللوا

(المستخدم) =

كما ظو متعارب لان التجءير الحراري أللوا األاشية الرقية
ظو اقل منا لأللوا المتبلورة .

0.97
-عامل تجءير تراكم الغبار علث سطح األلوا

dirt

= f

وعلث التراض إن المعامل الحاراري للقادرة

-عامل التجءير الحراري لأللوا

= ftemp

o

درجة حرارة المحيط ظي 40 C
لااان عاماال التااجءير الحااراري  ftempلأللااوا

0.832
عند درجة حرارة المحيط

(كمعدل )40Coوبحسب

ظو بقيمة ) (-0.42%/Coوبعد

ɣ

f temp = 1 + (- 0.1 %/C ( 65 – 25)) = 0.96
o

وإكا كاان عامال ساماحية اإلنتاا  (0.97) fmanوعامال تاجءير

استخدام المعادالت السابقة المككورة هعالا

تراكم الغبار

ftemp=1+(-0.42%/C ( 65 – 25 )) =0.832

لان قدرة مصفولة األلوا الشمسية

o

thin films

يكون بقيمة -:

المواصفات الحرارية للو المستخدم إن المعامل الحراري
للقدرة

ɣ power

أللاوا األاشاية الرقيقاة ظاو بقيماة (  )- 0.10%/ Coو

0.95

power

مع هلوا األاشية الرقيقة

( ) Thin films

تتجءر قدرة األلوا الشمسية بالعوامل الرئيسية التالية:
fman

الكهربااائي وبسااهولة تقاادر بنساابة

06
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(0.95) f
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(  ) Nmin–per-stringبموجب المعادلة التالية -:

(  )thin filmsساااوب تصاابح علااث ضاااون تلاا العوامااال
المثءرة عليها هعالا كما يلي :

= N min – per – string

0.97 x 0.95 x 0.96 = 0.884
وبالتااالي لااان قاادرة العاااك

بسااهولة تقاادر بنساابة  %88ماان

حياث إن

القدرة العظمث لمصفولة األلوا الشمسية مان ناوع األاشاية

لولتيات تشغيلا ,

الرقيقة.


inv- min

 Vظاي لولتياة العااك

األقال لاي مادى

و  V min – mpp – invظي لولتية تشغيل اللو األقل
(  ) Vmppعند درجات الحرارة العالية.

احتساب مدى لولتية التشغيل األقل:

عند ارتفاع درجة الحرارة إلث حدودظا القصوى لاان لولتياة

 احتساب مدى لولتية التشغيل القصوى :

 Vmppلمصفولة االلوا الشمسية عند ظكا الدرجاة يجاب هال

عنااد درجااات حاارارة النهااار الباااردة يجااب هال تكااون لولتيااة

األقل ( )Vinv-minضمن

الدائرة المفتوحاة  Vo.cلمصافولة األلاوا الشمساية اكبار مان

مدى التشغيل لا لغرض استمرارية عمل المنظومة ولق ظكا

وظنا تام اساتخدام

تقع دون قيمة لولتية تشغيل العاك

لولتية التشغيل القصوى المسموحة للعاك
لولتية

الظااااروب وبموجااااب المواصاااافات الفنيااااة للااااو الشمسااااي

o.c

 Vللو الشمسي لي ظكا التحديد كونهاا هعلاث مان

الكهربائي المستخدمين لي المنظومة لانا باإلمكاان

الفولتية العظمث  Vmppلا حيث تعتبر ظي لي البدن الفولتية

احتساااااب لولتيااااة اللااااو الشمسااااي  Vmin–mppعنااااد درجااااة

المطبقاة عنااد ربااط مصاافولة األلااوا مااع العاااك

الكهربااائي

الحرارة العظمث  Tmaxلاي مكاان نصاب المنظوماة بحساب

المرتبط بالشبكة الكهربائية.

المعادلة التالية-:

وبموجااااب المواصاااافات الفنيااااة للااااو الشمسااااي والعاااااك

والعاك

الكهربائي المستخدمين لي المنظومة لاناا باإلمكاان احتسااب

))V min – mpp = V mpp (STC) + (β v (Tmax – TSTC
حيااث إن

)(STC

الفولتية القصوى للدائرة المفتوحة للو الشمسي

 Vmppظااي الفولتيااة العظمااث للااو الشمسااي

لااي الظااروب القياساااية

 , STCو

v

– max

V

 o.cعند درجة حرارة النهار األقال  Tminلاي مكاان نصاب

 βظااو المعامااال

المنظومة بحسب المعادلة التالية:

الحاااراري للفولتياااة العظماااث للاااو الشمساااي المساااتخدم  ,و

) ) V o.c –max =V o.c (STC) +(β v ( Tmin – TSTC

 TSTCظي درجة الحرارة القياسية . 25 Co

حياااث إن ) Vo.c(STCظاااي لولتياااة الااادائرة المفتوحاااة للاااو

وككل يجب األخك بنظر االعتبار الخسائر الكهربائية D.C

الشمسااي لااي الظااروب القياسااية  , STCو  βvظااو المعاماال

الفعلياة الواصالة

الحراري لفولتية الدائرة المفتوحة للو الشمسي المساتخدم ,

لي الكيبالت لي تحديد قيمة لولتياة العااك
إلياا مان األلاوا

min – mpp – inv

o

و  TSTCظي درجة الحرارة القياسية .25C

 Vماع اعتمااد هخاك عامال

وعليا

همان كزيادة مقدارا  10%لي احتساب لولتية V inv-min

لاااااان عااااادد األلاااااوا الشمساااااية األقصاااااث المربوطاااااة لاااااي

 .وعلااث ضااون ظااكا المحااددات لااان عاادد األلااوا الشمسااية

الصااب Nmax-per-string

يمكاان حسااابا بموجااب المعادلااة

المربوطااة تواليااا لااي الصااب  stringيجااب تحدياادا بدقااة

التالية :

وعليا ليمكن حساب عدد األلوا الشمسية األقل المربوطة
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–

نتيجااة إجاارانات الشااران ماان األسااواق المحليااة تاام القبااول

= N max–per–string

بعرض شران عاك

الجانب العملي -:

لولتية  ON–gridموديل SB3000

 TLوبقدرة  3000AVمتولر لي األسواق المحلياة وعلاث
الكهرباائي

يهاااادب البحااااث إلااااث تصااااميم وبنااااان وتقياااايم هدان منظومااااة

ضون المواصفات الفنية للاو الشمساي والعااك

لوتولولتائية بقدرة عظمث بحدود ( )2kW pمرتبطة بالشبكة

المسااااتخدمين لااااي المنظومااااة والموضااااحة تفاصاااايلهما لااااي

الكهربائية بنظام ربط ما يعرب بالـ  Feed-in-tariffياتم

الملحقااين رقاام (  )1ورقاام (  )2وعلااث التااوالي يجااب علينااا

نصاابها علااث سااطح بنايااة مركااز بحااوث الطاقااة الشمسااية /

إيجاد التوالق المناسب لكيفية ربط ظكا األلوا الشمسية(بعدد

دائرة الطاقات المتجددة موقع الجادرية لي مدينة بغداد ,ولاكا

 )11مع العاك

الكهرباائي المساتخدم دون حادوث هي خلال

يتطلب القيام بإجران الحسابات النظرية التصميمية للمنظومة

كهربااائي محتماال  ,وبموجااب المعااادالت التصااميمية المشااار

المقترحااة وكااكل إجااران عمليااة المراقبااة والتقياايم الحقيقيااة

إليها السابقة لي الجانب النظري يجب احتسااب القايم المهماة

العملية ألدائها خاالل لتارة التشاغيل ولمادة هربعاة هشاهر مان

التالية :
 ا حتساااااااااااااب ماااااااااااادى لولتيااااااااااااة التشااااااااااااغيل األقاااااااااااال

بداية شهر تموز إلث نهاياة شاهر تشارين األول وخاالل لتارة

Vmpp –min

الدوام الرسمي لقاط مان السااعة الءامناة صاباحا إلاث السااعة

)V mpp -min =Vmpp (STC)+β v(max.

الءانية والنصب ظهرا وكل العتبارات هدارية واحترازية تم

)) (Tcell eff - TSTC

االلتزام بها.

T cell.eff = T amb. + T rise

الحسابات النظرية التصميمية للمنظومة:

نفرض إن
علث ضون المعطيات المحددة لنا لي ظكا البحث والتاي ظاي

 T amb =40 Co.و T rise =25 Co

تصااميم وبنااان منظومااة لوتولولتائيااة بقاادرة عظمااث بحاادود
( )2kwpمرتبطة بالشبكة الكهربائية وبحسب ماا ظاو متاولر

T cell.eff = 40 + 25 = 65 °C

لنا من مواد تم تجمين هلوا شمسية نوع هحادياة التبلاور بعادد

وان قيمااة

إحدى عشر لو شمساي بقادرة عظماث  180 W Pوبالتاالي

 βv(max.) = - 0.177 V/Coبحسااب

مواصفات اللو الحرارية

تكون قيمة قدرة األلوا الشمساية الكلياة  1980 W Pوالتاي

))Vmpp –min =36 + ( - 0.177(65 – 25

ظي قريبة جادا إلاث قيماة  2KwPلجناا علياا اختياار العااك

= 28.92 volt

الكهربااائي المناسااب بحسااب القيمااة المناساابة ألختيااار قاادرة

وبعد اعتماد نسبة الخساائر الكهربائياة الحاصالة لاي كيابالت

مااع قاادرة االلاااوا المنصااوبة قاايم القاادرة القياساااية

الكهرباائي بنسابة 3%

العاااك

الربط بين األلوا الشمسية والعااك

المتاولرة ماع ضارورة اخااك عامال هماان بمقادار  20%عاان

لان :

القيمة الحقيقية للقدرة العظمث  ,ولكن بالنسبة لنا بسابب عادم
تااولر مءاال ظكااكا عااواك

V mpp-min = 28.92 x 0.97 = 28.052 volt

 ON–gridلااي األسااواق المحليااة

وبحسب المواصفات الفنية للعاك

ولكونهااا اسااتيرادية ويسااتغرق شاارائها لتاارة زمنيااة طويلااة
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( (Vinv –min = 175 voltوبعاد هخاك عامال هماان مقادارا

مجموع القدرة الكلية العظمث لأللوا الشمسية لي الظاروب

 10%تم احتساب لولتية

القياسية (  ) STCإلحدى عشر لو شمسي ظو-:
P max = 11 × 180 W = 1980 W

 V inv-minلتصبح كالتالي -:
V inv-min = 175 x 1.1 = 192.5 volt

وعليااا لااجن معاادل الطاقااة المستحصاالة للمنظومااة

(sys

)E

= N min –per – string

يمكن حسابا علث ضون المعادلة -:

=7 modules

E sys= P array - STC x f temp x f man x f dirt x H tilt x

 احتساب مدى لولتية التشغيل القصوى V max – o.c

ƞ pv-inv x ƞ inv x ƞ inv-sb

= 6.86

)V max – o.c = Vo.c (STC) + (βv(o.c

حيث إن -:

))(Tmin – TSTC

)) ftemp = 1 + ( ɣ temp. x (T cell.eff - TSTC

وعلث سبيل الفرض إن  T min = 0 C°لي بغداد وان قيمة
= - 0.35 V/Co

 βبحساب مواصافات اللاو

)v(o.c

و قيمة  ɣ temp.للاو الشمساي المساتخدم  180 Wهحاادي
التبلور موديل  HJM180M-24تساوي ()-0.42%/ Co

المستخدم الحرارية
– V max – o.c = 44.8 + (- 0.35 (0

T cell.eff = T amb. + T rise

25 )) = 53.55 volt
o

وبموجب المواصفات الفنية للعاك
= 750 volt

الكهربائي إن V inv-
o

Trise = 25C for free standing frame

max

لان عدد األلوا الشمساية األقصاث المربوطاة
per–string

T cell.eff = 40 + 25 = 65 °C

–N max

يمكن حسابا بموجب المعادلة التالية :
=

Tamb.=40 C

–

T cell.eff = 1 + ( - 0.42 % ( 65 -25)) = 0.832

= N max–per–string

)f man= 0.97 (power tolerance± 3%

≈ 14modules

بحسب اللو المستخدم.

وبالتااالي لااان عاادد األلااوا الشمسااية المناسااب لااي الصااب

و f dirt = 0.95

يتااراو مااابين )  ) 7-14لااو شمسااي وبحسااب المحااددات

)  5%نسبة تراكم الغبار كقيمة مقبولة(

التصااااميمية وبااااالتوالق مااااع المواصاااافات الفنيااااة للعاااااك
الكهربائي المساتخدم  ,لاناا باإلمكاان رباط  11لاو شمساي

وان زاوية الميل التي تم ليها نصب األلوا الشمساية كانات

بقدرة  180Wللو الواحد علث التوالي مع بعضها لتشاكل

 31درجة ) ( ϴtilt = 30

( )stringبقدرة إجمالية .1980 W P

تااام اعتمااااد معااادل اإلشاااعاع الشمساااي الياااومي لمديناااة بغاااداد

 احتساب الطاقة الكهربائية المستحصلة من المنظومة:

الساقط علاث األلاوا الشمساية وبزاوياة الميال المحاددة 30°
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بالقيماااة المبيناااة هدنااااا وبحساااب المصااادر  JRCوبرناااامس
الطاقة المستحصالة النوعياة للمنظوماة specific energy
) yield ( SY

 PVGISالمبين تفاصيلا لي الملحق رقم()3
H30° =5.71 kWh /m2.day
نفترض إن نسابة الخساائر الكهربائياة للتوصايل باين األلاوا
الشمسية والعاك

=

p

 احتساب نسبة هدان المنظومة ):( P.R

الكهربائي ظي3%

تحتسب نسبة هدان المنظومة

Ƞ pv - inv = 0.97
تم تقدير قيمة كفانة العاك
قيمااة قاادرة العاااك

المعادل الياومي  ) peak sun hour ( PSHبالنسابة لموقاع

الكهربااائي القصااوى المستحصاالة Pa.c

وبالتوالق مع لولتياة اشاتغالا
الخا

= P.R

الكهربائي بحدود  95%بحساب

inv

مدينة بغداد وعند زاوية ميل لأللوا مع االلق مقدارظا 30o

 Vمان منحاث المواصافات

يساوي تقريبا 5.71

با

PSH (year ) = 5.71 x 365 = 2084.15 hour

Ƞ inv = 0.95

= 2084 hour

ونفترض إن نسبة الخسائر الكهربائية المسمو بها للتوصيل
بين العاك

=SY

وعلياا لاجن الطاقاة المستحصالة مان المنظوماة لاي الظااروب

الكهربائي ونقطة الربط مع الشبكة الكهربائياة

المءالية خالل السنة تحسب كما يلي :

ظي 1%
Ƞ inv - sb = 0.99

= 1.980

) E ideal (year ) = P array .STC x PSH (year
kw x 2084 h

P sys = 1980 x 0.832 x 0.97 x 0.95 x 0.97 x
= 4126.617 kwh

0.95 x 0.99 = 1.385 k w

إكن لان نسبة هدان المنظومة  P.Rسوب تصبح بالقيمة

E sys / day = 1980 x 0.832 x 0.97 x 0.95 x 5.71 x
0.97 x 0.95 x 0.99

= 0.7

= 7.908 kWh /day

= P.R

وظكا النسبة ( )0.7بطبيعة الحاال تعتبار نسابة مقبولاة لهكاكا
منظومات  PVمرتبطة بالشبكة الكهربائية.

E sys / year = 7.908 kWh/day x365 day
= 2886.42 kWh/ year

بنان وربط المنظومة الفوتولولتائية مع الشبكة الكهربائية:

إكن الطاقاااة الكهربائياااة السااانوية النظرياااة المستحصااالة مااان
المنظومة ظي بمقدار 2886.42 kWh/ year
احتساب الطاقة المستحصلة النوعية):(SY
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 )10A/50Hzوالااااكي يقااااوم بقيااااا

بعد هن تام اختياار الموقاع المناساب لنصاب األلاوا الشمساية

الطاقااااة الكهربائيااااة

علاااث ساااطح بناياااة مركاااز بحاااوث الطاقاااة الشمساااية-دائااارة

المجهااازة (Energy

الطاقاات المتجاددة وباساتخدام جهااز محلال الظال Shadow

الكهربااائي إلااث الشاابكة الكهربائيااة وخااالل ساااعات تشااغيل

 Analyzerاخكين بنظار االعتباار تجناب حصاول هي حجاب

المنظومة.

لإلشاعاع الشمساي الواصال إلااث األلاوا الشمساية و هي ظاال
محتماال ماان البنايااات والشااواخ

 تشغيل المنظومة بصورة تجريبية من خالل تعشيق مخار

القريبااة عليهااا ,تاام إجااران

األلااوا الشمسااية مااع ماادخل العاااك

األعمال التالية :

الكهربااائي المسااتخدم

والكي تم تشغيلا بصورة صحيحة بعد هن تام اختياار الارقم

 نصااب األلااوا الشمسااية علااث الهيكاال المعاادني (ماان مااادة
األلمنياااااوم) المركاااااب والخاااااا

 )Feeding inمااان العااااك

الرمااازي التشاااغيلي الخاااا

بهاااااا وباتجااااااا الجناااااوب

العاااك

الجغرالي للبناية وبزاوية ميل عن األلق مقدارظا

) code (AB/01لتعشااايق

الكهربااائي مااع الشاابكة الكهربائيااة ماان مجموعااة

خيااارات متعااددة بحسااب نظااام الشاابكة الكهربائيااة المحليااة

)  ( ϴtilt = 30oوالتاي تعتبار ظاي زاوياة الميال المءلاث

للبلد واللغة المناسبين (.)AB Country data set

لنصب األلوا الشمسية بشكل ءابات لاي موقاع بغاداد علاث

 الفحاا

ماادار الساانة ,وماان ءاام تءبيتهااا بصااورة صااحيحة ومحكمااة

والتشااغيل التجريبااي للمنظومااة بعااد إكمااال كالااة

لتجنب تجءيرات الرياا العالياة علاث الهيكال ولضامان بقاان

متطلبات النصب والاربط والتعشايق ماع الشابكة الكهربائياة

توجياااا األلاااوا الشمساااية باالتجااااا المناساااب لهاااا لغااارض

خالل الفترة الممتدة من ( )23/6إلث(.)30/6/2015

الحصول علث هلضل كفانة هدان للمنظومة.

 مراقبااة وتقياايم هدان المنظومااة بشااكل يااومي خااالل ساااعات

 ربط األلوا الشمسية (11لو شمساي) ماع بعضاها ربطاا

التشغيل المحددة للادوام الرسامي للادائرة ولمادة سانة كاملاة

توالياا إلاث صاندوق التوصايل  box junctionومان ءام

للفترة الممتدة من  5112/7/1ولغاياة  5116/6/31حياث

عبار مفتاا التوصايل ( D.C Switchماثمن بفياوزات

تم اختيار وتقييم ادان كودات خاصة لتشغيل وربط العااك

حمايااة للعاااك ) تاام توصاايل مخاار األلااوا الشمسااية إلااث
مدخل العاك

الكهربااائي مااع الشاابكة الكهربائيااة وخااالل لااارات متفاوتااة

الكهربائي ( )D.C Inputوبجساال الاربط

المناساابة بعاادما تاام تءبياات العاااك

وكان الكود االول ) (AB/01للفتارة مان  5112/7/1الاث

بصااورة محكمااة علااث

 5112/1/31والكااااود الءاااااني )(AB/5A

الجدار لي حيز مكان علث بعد تقريبا بحادود ( )10mعان

 5116/5/1الث  5116/3/31والكود الءالث )(AB/61

ال  junction boxوعلاث مساالة قريباة بحادود()3m

للفتااارة مااان  5116/4/1الاااث  5116/6/31والتاااي تمتااااز

عن مغكي الشبكة الكهربائية الرئيسي للبناية ( 1-phase

بالمواصفات القياسية الكهربائية الخاصة بهاا والمرلقاة لاي

.)/220 V
 ربــــــــــط مخر العاكــــــــ

للفتاااارة ماااان

الملحاق رقام (.)5( , )4

الكهربائي

مسااجل قاارانات خااا

ومان ءام رباط

للمنظومااة مودياال Stylitis-10

( )A.C Outputوتوصاايلا بمغااكي الشاابكة الكهربائيااة

 ,Data Acquisition system -12 inputsحياث

طاقة كهربائي رقماي (Energy Electronic

تام القياام بتوءيااق القارانات المستحصالة ماان المنظوماة ماان

 )Meterتركااي المنشااج بمواصاافات (220V/0.5-

خااالل البيانااات المسااجلة المخزونااة لقاايم الفولتيااة المسااتمرة

عبرمقيا
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الداخلة الث العاك

الساقطة علث األلوا الشمسية مان خاالل متحسا

الكهربائي من االلاوا الشمساية Vd.c

وتيار االلوا الشمساية Id.cولقايم الفولتياة , Va.cالتياارIa.c
,القدرة ,Pa.cوالطاقة  KWhالخارجة للعاك

تم نصبا بنف

الكهربائي

شمساي

o

زاوية ميل األلوا ( .)30

وقاااااد تااااام توءياااااق ظاااااكا األعماااااال المنفاااااكة مااااان خاااااالل

والمجهزة إلث الشبكة الكهربائية (المغكي).وباإلضاالة إلاث

الصور التوضايحية رقام ( , )11 ( , )10

كل تسجيل قيم تردد الشبكة الكهربائية  Hzالمتغيرة خالل

)13

اليااوم وهيضااا تسااجيل قاارانات اإلشااعاع الشمسااي اليوميااة

صورة رقم ( ) 11

صورة رقم ( ) 11
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صورة رقم ()15

صورة رقم ()13
 )600وكل لاي ياوم 5112/8/15لغارض التجكياد
علث سالمة وموءوقية عمل األلوا بصورة حقيقية
ومعرلاااة مااادى توالاااق مواصااافاتها ماااع مواصااافات
العاك الكهربائي المساتخدم ,وكلا عبار اخاك عادة
قرانات مختلفة عند كل سااعة وابتادانا مان السااعة
العاشاارة صااباحا ولغايااة الساااعة الءانيااة بعااد الظهاار
,حيث تام توءياق وتساجيل البياناات المستحصالة لاي
الجهاز وكما ظو مبين هدناا لي الجدول رقم ()1

النتائس والمناقشة :
تقييم هدان األلوا الشمسية للمنظومة  :لقد تم إجران
عملية تقييم هولاي ألدان األلاوا الشمساية المربوطاة
توالياا )  11لاو شمساي( وبقادرة  1980 wpلاي
الظ اروب التشااغيلية الفعليااة وبصااورة منفصاالة عاان
العاااك الكهربااائي باسااتخدام جهاااز محلاال األدان
 solmetric PV Analyzerموديال ( PVA-
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اإلشعاع
الشمسي الساقط
2
W/m

القدرة المقاسة
لأللوا
watt/

الوقت
(الساعة)

نسبة األدان %
القدرة المقاسة
القدرة العظمث
القياسية ( )1980 W

درجة الحرارة علث سطح
o
الخلية C
المقاسة عبر
المتوقعة
متحس
بحسب
الجهاز
برنامس
الجهاز

55.71

67.2

46.7

752

1103.81

10.00

64.56

69.7

55

913

1278.25

11.00

68.12

70.7

56.7

985

1348.74

12.00

64.69

73.4

58.3

953

1280.89

13.00

57.90

71.6

55.6

867

1146.37

14.00

جدول رقم () 1
هساااباب هوال إلاااث نسااابة ساااماحية اإلنتاااا لأللاااوا
ومن خالل النتائس المستحصلة لي الجدول اعالا لقد

الشمسااية بحسااب الجهااة المصاانعة وءانيااا إلااث تااجءير

تااااام الحصاااااول علاااااث هعلاااااث نسااااابة هدان لأللاااااوا

ارتفاااع درجااة الح ارارة الساالبي علااث قاادرة األلااوا

 performanceبقيمااااة  68%عنااااد

الشمسية وبحسب قيمة معامل القدرة الحراري لهاا (

ratio

منتصب النهار(  15ظهرا) والتي ظي تمءل النسابة

 , )-0.42%/Coوءالءاااا إلااااث الخسااااائر الكهربائيااااة

المئويااااة لحاصاااال قساااامة القاااادرة المقاسااااة لأللااااوا

المتعلقااة بتااجءير تااراكم الغبااار عليهااا هيضااا وكااكل

الشمساااية لاااي الظاااروب الفعلياااة ( )actualمااان قبااال

بطبيعااة الحااال إلااث قيمااة مسااتوى اإلشااعاع الشمسااي
المسلط علث األلاوا الشمساية عناد القياا

الجهاااز إلااث قيمتهااا العظمااث لااي الظااروب القياسااية
 ,STCحيث كاان مقادار اإلشاعاع الشمساي السااقط
المقاا

لاي تلا

الساعة .علماا بجناا تام إجاران الفحوصاات والقياساات

علاث األلاوا الشمساية بحادود 985 w/m2

لي هجوان كات سرعة ريا متغيرة تتراو بين

ودرجة الحرارة المتوقعا المسالطة علاث ساطح خلياة

) (3-6 m/secعند ظكا الفتارات للتشاغيل لاي كال

اللو الشمسي تصل إلث قيمة  70.7 Coلي تلا

ساعة ,حيث إن الريا العالية تساظم بشكل كبيار لاي

الساااعة وكمااا ظااو موضااح لااي الشااكلين رقاام ( )14

تهوياااة األلاااوا الشمساااية وتقليااال التاااجءير الحاااراري

و(.)15

الساالبي الرتفاااع درجااة الحاارارة علااث هدان األلااوا

وعليا لان قيمة نسبة الخسائر الفعلية للقدرة بحادود

الشمسية.

 32%ماان قيمتهااا المءلااث وظااي بالحقيقااة نتيجااة لعاادة
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شكل رقم ( )14

شكل رقم ( )12

المعاادل اليااومي للطاقااة الكهربائيااة المحتساابة نظريااا
للمنظوماااااة مااااان شاااااروق الشااااام الاااااث اروبهاااااا
بحاادود  7.908 kWh/dayوالطاقااة الكهربائيااة
الساانوية لهااا خااالل  365يااوم بحاادود 2886.42
 kWh / yearحياث كانات تتاراو سااعات اشاتغال
 )operatingبحااااااادود
المنظوماااااااة (time
 1826.62 hوإن عدد ساعات التعشيق مع الشبكة
الكهربائية  )(Feed in-timeبحدود  991 hهي
بنسبة ضياع للطاقاة المتولادة مقادارظا بحادود 46%
وظااكا بطبيعااة الحااال نتيجااة عاادم اسااتقرارية الشاابكة
الكهربائية العراقية ومشاكلها الكءيرة التي هءرت علث
هدان المنظومة منها انقطاعات الكهرباان الوطنياة عان

تحليل هدان المنظومة:
 الطاقةالكهربائية المستحصلة للمنظومة kWh
بلااا حصااايلة الطاقاااة الكهربائياااة المتولااادة للمنظوماااة
والتي تم تعشيقها مع الشابكة الكهربائياة ( Feed in
 )energyخااااالل االشااااتغال التجريبااااي للمنظومااااة
للفتااارة مااان  5112/6/53الاااث نهاياااة 5116/6/31
وضاامن ساااعات الاادوام الرسااامي للاادائرة لقااط ظاااي
بحدود  20.19 kWhوبلا المجماوع الكلاي للطاقاة
الكهربائية المجهزة الث الشبكة الكهربائيا خالل لترة
تقييم واشاتغال المنظوماة مان  5112/7/1الاث نهاياة
 5116/6/31بحاادود  929 kWhعلمااا بااجن قيمااة
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التغكية وظبوط مستوى لولتيتها عن قيمة  210Vلي
بعض االحيان وككل عدم استقرار قيمة تردد الشبكة
الكهربائية (المصادر) وارتفاعاا لاوق قيماة 50.50
 Hzبالنساااااابة لمواصاااااافات كااااااود التشااااااغيل االول
) (AB/01مثدية الث عدم تعشيق الطاقاة الكهربائياة
المتولااادة للمنظوماااة ماااع مصااادر الشااابكة الكهربائياااة
 220Vعبااار العااااك الكهرباااائي المساااتخدم والاااكي

Average
Kwh/Day
3.646
2.324
2.469
3.111
2.104
3.161
4.175
4.841
5.577
5.983
5.212
3.736

يخضاااع لبرناااامس تشاااغيلي معاااين ولاااق المواصااافات
الكهربائية لا من الشركة المجهزة الث البلد المستورد
وبااالتوالق مااع نظااام الشاابكة الكهربائيااة المحليااة لهااكا
البلد ,والجدول رقم ( )5والشاكل رقام ( )16المبيناين
ادنااااا يوضاااحان عااادد هياااام اشاااتغال المنظوماااة وقااايم
الطاقة المستحصلة الشهرية للمنظومة kWh

حصيلة الطاقة الكهربائية المجهزة لكل شهر
Kwh/Month
Operation Days

Month

7/2015
61.981
17
8
48.809
21
9
46.911
19
10
55.993
18
11
44.185
21
12
56.912
18
1/2016
83.515
20
2
101.664
21
3
122.701
22
4
119.663
20
5
104.235
20
6
82.205
22
Total kWh/year
928.774 kWh/year
تشغيل تجريبي لمدة  6أيام للفترة من 20.19 kWh = 2012/6/20-22
الحصيلة الكلية للطاقة الكهربائية المجهزة الى الشبكة الكهربائية = 949 kWh
جدول رقم ()2

شكل رقم ()16
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واألشكال المبينة هدناا باألرقام (, )18( , )17

الكهربائية اليومية المستحصلة للمنظومة لكل يوم

(, )24( , )23( , )22(, )21( , ) 20( , )19

خالل اشهر السنة وبحسب هيام الدوام الرسمي

( )28( , ) 27( , )26( , ) 25تمءل الطاقة

الفعلية من كل شهر.

شكل رقم ()17

شكل رقم ()18

شكل رقم ()19
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شكل رقم ()51

شكل رقم ()51

شكل رقم ()55
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شكل رقم ()53

شكل رقم ()54

شكل رقم ()52
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شكل رقم ()56

شكل رقم ()57

شكل رقم ()58
11
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التعشيق مع الشبكة الكهربائية وظكا التراو لي القيم
بطبيعة الحال من جران تغير قيم درجة حرارة المحيط
لي كل شهر من هشهر التقييم .وإن التيار المتولد من
االلوا الشمسية I d.cوالتيار المتناوب  Ia.cوالقدرة
المتناوبة  Pa.cالمجهزين إلث الشبكة الكهربائية تتناسب
تناسبا" طرديا" بشكل رئيسي مع قيمة اإلشعاع الشمسي
الساقط علث األلوا الشمسية حيث الحظنا إن ظكا القيم
تتصاعد بصورة تدريجية مع ارتفاع قيمة اإلشعاع
الشمسي الساقط وتنخفض عند ظبوط مستوى اإلشعاع لي
لترة الصبا وخالل لترة ما بعد منتصب وككل خالل
األيام الممطرة والغائمة  .ونوضح لي الجدول رقم ()3
هدناا القيم العظمث المسجلة لهكا المقادير لكل شهر من
اشهر التقييم وبحسب قيم اإلشعاع الشمسي الساقط
والمقاسة عبر متحس اإلشعاع المءبت علث ظيكل
األلوا الشمسية بنف زاوية ميلها.

ومن خالل النتائس المستحصلة خالل لترة العمل لقد تم
توءيق الفولتية  Vd.cوالتيار المتولد  Id.cلأللوا الشمسية
والقدرة المتناوبة  Pa.cوالتيار المتناوب  Ia.cللعاك
الكهربائي المجهزين إلث الشبكة الكهربائية وبالتوالق مع
قيم لولتية التجهيز Va.cوالتردد  Hzللشبكة الكهربائية.
وتبين لنا ان قيم لولتية األلوا الشمسية  Vd.cكقيم ( Vo.c
 ) , Vmax..تتجءر بشكل كبير بتغير قيم درجة حرارة
المحيط حيث تقل بارتفاع ظكا القيم لوق درجة الحرارة
القياسية  25 Coوخصوصا خالل لترة الصيب وتزداد
قيم الفولتية عند انخفاض درجات الحرارة لي لصل
الشتان ,حيث كانت تتراو قيم الفولتية  Vo.cلأللوا
الشمسية بين ) (396-448 voltلي حالة عدم تعشيق
المنظومة مع الشبكة الكهربائية وبسبب احد هسباب
التوقب المشار إليها سابقا وهما قيم  Vmax.لأللوا
الشمسية تتراو بين (  (306-386 voltلي حالة

القيم القصوى المستحصلة في كل شهر
درجة الحرارة
0
T/C

االشعاع الشمسي
2
W/m

Va.c/volt

Pa.c/Watt

Ia.c/A

Id.c/A

Month

46
42
38
33
20
13
9
18
22
21
32
35

985
990
1030
937
946
1048
951
944
1210
961
979
877

218
219
218
215
223
225
224
226
226
225
214
224

1291
1369
1396
1266
1474
1645
1529
1591
1850
1523
1378
1260

5.9
6.2
6.3
5.9
6.5
7.3
6.8
7.1
8.1
6.7
6.4
5.6

4.3
4.5
4.6
3.9
4.5
4.8
4.5
4.6
5.8
4.7
4.7
4.1

7 /2015
8
9
10
11
12
1/2016
2
3
4
5
6

جدول رقم ()3


ربط العاك

للقطع الحكومي المبرمس ومن ناحية تكبكب قيم لولتيتها

الكهربائي مع الشبكة الكهربائية:

 Va.cوترددظا  Hzعن القيم المناسبة وبالتالي عدم

تعاني الشبكة الكهربائية المحلية من مشاكل لنية عديدة

توالقهما مع القيم المبرمجة لمديات تشغيل الفولتية وتردد

نتيجة العجز الحاصل لي توليد الطاقة الكهربائية وعدم

العاك

تلبية األحمال الكهربائية للمستهلكين مما هدى إلث حصول

الكهربائي بحسب كود التشغيل المستخدم لا والتي

هدت إلث توقب المنظومة وعدم تعشيقها مع الشبكة

حالة عدم االستقرار من ناحية استمراريتها وخضوعها

الكهربائية خالل لترة العمل والتقييم الممتدة من تاري

10
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تغير تردد المصدر ( )a.cعن القيم المسجلة لي كودات

( 5112/6/53إلث  )5116/6/31وظكا ما تم توءيقا من
خالل رسائل إشعار التوقب () Error Messages
الظاظرة لي شاشة العاك

التشغيل تظهر رسالة اإلشعار ( )501وككل

لي حالة

الكهربائي وبحسب هنواعها

الضباب الكءيب واالمطار الغزيرة التي تثءر علث مستوى

حيث لي حالة انقطاع الكهربان الوطنية عن مصدر

االشعاع الشمسي الساقط تظهر لنا رسالة اشعار ()3501

التغكية الكهربائي ( )220Vتظهر رسالة اإلشعار برقم

ولي الجدول رقم ( )4المبين هدناا تم توءيق هعداد رسائل

( )801وعند حالة تغير لولتية المصدر ()a.cعن قيمة

إشعار التوقب وعدم التعشيق للمنظومة  PVمع الشبكة

( )210Vتظهر رسالة اإلشعار برقم ( )203ولي حالة

الكهربائية هءنان العمل وبحسب كل شهر .

رمز كود
التشغيل AB
01
01
01
01
01
01
01
5A
5A
61
61
61

3051
0
0
0
0
0
9
1
7
1
0
0
0
18

الشهر

رسائل االشعار
801
501
48
37
123
34
127
20
34
50
23
140
19
59
5
77
3
0
15
0
10
0
36
0
66
0
509
417
1004

203
25
30
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61

7/2015
8
9
10
11
12
1/2016
2
3
4
5
6
سنة كاملة
المجموع الكلي

جدول رقم ()4
وبموجب ما تم ككرا سابقا" عن الفرق بين عدد

المشاكل الفنية الحاصلة المككورة سابقا" لي مصدر

ساعات تشغيل المنظومة وعدد ساعات تعشيقها مع

الشبكة الكهربائية حيث تم تحديد النسب المئوية

الشبكة الكهربائية وتحديد نسبة مقدارظا 46%

لحدوث ظكا المشاكل خالل لترة العمل وبحسب

كنسبة ضياع للطاقة المتولدة من المنظومة PV

األرقام المبينة هدناا لي الجدول رقم ( ) 2

بسبب عدم التعشيق مع الشبكة الكهربائية نتيجة
النسبة المئوية  %لحصول الخطأ

رقم رسالة اإلشعار

11.9 %

)(203

60.7%

)(801

27.4%

)(501

1.8%

)(3501

جدول رقم ()2
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هي إن النسبة األكبر من رسائل اإلشعار ( )50.7%ظي

الشاابكة الكهربائيااة والتااي ظااي بحاادود( )991 hr.ماان

لحالة انقطاع الكهربان الوطنية عن مصدر التغكية

مجمااااوع ساااااعات تشااااغيل المنظومااااة ()1826.63hr.

الكهربائي بسبب القطع الحكومي المبرمس ونسبة

خاااالل لتااارة التقيااايم هي اناااا ظنالااا نسااابة ضاااياع للطاقاااة

) (47.61%تقريبا" ظي متعلقة بفولتية وتردد الشبكة

المتولدة تقدر بحدود  46%وبالتالي يجب مراعااة تاجمين

الكهربائية وعدم توالقهما مع المواصفات الكهربائية

اسااااتمرارية وجااااود مصاااادر التغكيااااة الرئيسااااي للشاااابكة

الكهربائي المستخدم واللتان تم حلهما من خالل

الكهربائي واستخدام كودات تشغيل

للعاك

الكهربائية مع العاك

اسءخدام كود التشغيل المناسب لفولتية وتردد الشبكة

مناسبة تثمن عملية الاربط االمءال المتوالاق ماع متغيارات

الكهربائي المستورد

لولتيااة وتااردد الشاابكة العراقيااة وظااكا مااا تحقااق ماان خااالل

من الشركة المصنعة وبما يتوالق مع مواصفات ومتطلبات

اسااااتخدام الكااااود الءالااااث ) (AB/61او القيااااام ببرمجااااة

تم توءيق

الكهربااااائي المسااااتخدم

العراقية او من خالل برمجة العاك

الشبكة الكهربائية العراقية .وعلث ضون كل

المواصاااافات الكهربائيااااة للعاااااك

سلو لولتية التجهيز  Va.cوالتردد  Hzللشبكة الكهربائية

بصاااورة دقيقاااة بماااديات تشاااغيل مناسااابة مااان قبااال الجهاااة

خالل العمل لي كل شهر وكانت القيم المسجلة لفولتية

المصاانعة توالااق مااديات التشااغيل لفولتيااة وتااردد الشاابكة

التجهيز Va.cوالتردد المجهزة  Hzمن مصدر التغكية

الكهربائية المحلية للبلد والتي تعاني لي وقتناا الاراظن مان

الرئيسي تتراو بالقيم )203 - 240) volt :و 48.80-

عدم االستقرار ومن تكبكب واضح لاي الصاعود والنازول

 )50.68) Hzوعلث التوالي وظكا التكبكب لي القيم

لقاايم الفولتيااة والتااردد بساابب العجااز الحاصاال لااي تلبيااة

بطبيعة الحال نتيجة عدم استقرارية الشبكة الكهربائية

هحمال المستهلكين.

العراقية لي الوضع الراظن.

ب  -الطاقااة الكهربائيااة المتولاادة ماان المنظومااة تتااجءر بعاادة
عواماال رئيسااية مهمااة ظااي شاادة اإلشااعاع الشمسااي الساااقط

االستنتاجات :
الطاقاة الكهربائيااة المستحصاالة للمنظومااة التااي يااتم

وساعات النهار(تناسبا طرديا) خاالل هشاهر السانة لاي موقاع

تغاكيتها إلاث الشابكة الكهربائياة ()Feed in energy

نصااب المنظومااة حيااث ظهاار إن مسااتوى الطاقااة الكهربائيااة

تعتمااااد بصااااورة رئيسااااية علااااث وجااااود مصاااادر الشاااابكة

المتولدة والمجهزة إلث الشبكة الكهربائية ظو هكءر قيما ً خالل

الكهربائية وتعشيقا وتزامناا بصاورة صاحيحة ماع لولتياة

منتصب النهار والكي تكاون لياا شادة اإلشاعاع الشمساي لاي

الكهربائي المستخدم  ,وككل تعتمد الطاقة

هعلث قيمها وتكون بمستويات منخفضاة نسابيا ً خاالل سااعات

علاااث اساااتقرارية قااايم لولتياااة وتاااردد الشااابكة الكهربائياااة

الصاابا األولااث لتبااده بالصااعود تاادريجيا ً وصااوال إلااث القمااة

وتوالقهمااا مااع ماادى التشااغيل للفولتيااة والتااردد الخارجااة

ومااان ءااام تااانخفض تااادريجيا بانخفااااض مساااتويات اإلشاااعاع

الكهربائي وتبعا ً لكاود التشاغيل للشابكة الكهربائياة

وظاكا ماا

أ.

وتردد العاك

للعاك

الشمسي ما بعد لترة الظهيرة إلاث ااروب الشام

واضااحا ً علااث قيمااة مجمااوع

تااام مالحظتاااا مااان خاااالل القااايم المساااجلة للقااادرة المتناوباااة

الطاقااة الكهربائيااة المستحصاالة للمنظومااة()929 kWh

المجهزة والتي شاهدت ايضاا ً انخفاضاا ملحوظاا خاالل األياام

وعلااث مجمااوع ساااعات التعشاايق الفعليااة للمنظومااة مااع

الغائمة والممطرة التي حصلت لي اشهر الشتان .

المحليااة ,وظااكا مااا انعك ا
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كفااانة هدان األلااوا الشمسااية ظااي هكءاار تحسسااا ً إلااث

والتنساايق المشااتر بااين دائرتنااا ووزارة الكهربااان ماان اجاال

تغيرات درجة حرارة المحيط من العوامل المثءرة األخارى

تقييم هدانظا والخرو بدراسات جدوى اقتصادية ولنية مفيدة

مءل مستوى اإلشعاع الشمساي السااقط ونسابة تاراكم الغباار

لتشجيع االستءمار لي ظكا المجال.

.

وساماحية اإلنتاا لأللاوا الشمساية وظهار لناا واضاحا ً بااجن

المصادر-:

كفانة األدان تتناسب تناسبا عكسيا مع درجة حرارة المحايط
حيث ظي هكءر قيماا بانخفااض درجاة حارارة المحايط وتقال

 -1مجلاة العلااوم والتكنولوجياا -جامعااة العلاوم والتكنولوجيااا -
كليااة العلااوم والهندسااة  -قساام الهندسااة االلكترونيااة -مركااز
الطاقة الشمسية  -المجلد ( / )14العدد (. 5119, )5

للقدرة المنتجة من األلاوا الشمساية بحادود  20%هكءار هو

 -5مجلااة كهربااان العاارب  -األمانااة العامااة لالتحاااد العربااي
(. )81-83
للكهربان  -العدد الءامن عشر 5115 -

الخاليا الشمسية للو الشمسي المستخدم لي المنظومة.

3- Yousif El-Tous , A Study of a Grid-connected
PV Household System in Amman and the Effect of
the Incentive Tariff on the Economic Feasibility,
Al-Balqa Applied University, Faculty of
Engineering Technology, Amman- Jordan,
International Journal of Applied Science and
Technology Vol.2 NO. 2 ; February 2012.

بشااكل كبياار مااع ارتفاااع ظااكا الدرجااة لااوق درجااة 40Co
خالل لترة الصايب حياث وصالت نسابة الخساائر الحرارياة
هقال تبعااا لقيمااة درجااة حاارارة المحاايط ونااوع تقنيااة تصاانيع

التوصيات:
أ .يجب تنظيم ربط ظكا المنظوماات الفوتولولتائياة ماع الشابكة
الكهربائية المحلية ضمن ضوابط لنية وقانونية مناسبة تعود
بالفائدة علث الشبكة الكهربائية والمستهلكين علاث حاد ساوان

4- Y. Anagreh , A. Bataineh and M. Al.Odat, Solar
Energy Potential in Jordan, ICEGES 2009.

ماان خااالل إصاادار تشااريعات وقااوانين حااول إمكانيااة بيااع
الطاقاااة الكهربائياااة المنتجاااة إلاااث قطااااع الكهرباااان للشااابكة

5- Md. Mondal and A. Islam, Potential and
Viability of Grid Connected Solar PV System in
Bangladesh , Renewable Energy 36, 2011 , page
(1869-1874).

المحلية بعد هن ياتم تاجمين اساتقرارية وجاود مصادر الشابكة
الكهربائية المحلية.
ب.

السعي نحو تعمايم رباط ظاكا المنظوماات الفتولولتائياة

6- Danny Li, K.L. cheung ,T.Lam and W.Chan , A
Study of Grid-Connected Photovoltaic PV System
in Hong Kong. Applied Energy , 2011.

المرتبطاااة بالشااابكة الكهربائياااة علاااث مساااتوى الماااواطنين
وبقدرات مختلفة  (2-3)KWوبنظاام رباط يعارب Net-
Meteringمن خالل التوعياة حاول الفائادة المادياة والفنياة

7- J. De La Hoz, O.Boix,H. Martin , B. Martin

والبيئيااة المرجااوة للطاقااة الكهربائيااة المجهاازة إلااث الشاابكة

and Moises Gralles , Promotion of GridSpain:

الكهربائية من جران تطبيق ظكا المنظومات.
.

in

System

Photovoltaic

Connected

Performance Analysis of the Period 1998-2008,

ضااارورة التجكياااد علااااث تبناااي الحكوماااة لمشاااااريع

Renewable and Sustainable Energy Reviews 14,

اسااااتءمارية لااااي مجااااال نصااااب المنظومااااات الفوتولولتائيااااة

2010 ,pp.(2546-2563).

المرتبطااة بالشاابكة الكهربائيااة علااث مسااتوى محطااات كبياارة
بمساااتوى  MWلااادعم الشااابكة الكهربائياااة المحلياااة بطاقاااة

8- Ravinesh Tendra Nand and Atul Raturi ,
Feasibility Study of Grid Connected Photovoltaic
System for the Central Region of Fiji , College of
Engineering ,Science and Technology, Fiji

كهربائية نظيفة تقلال مان نسابة العجاز الحاصال لاي التجهياز
للمستهلكين خالل هوقات الكروة هءنان لتارة النهاار وبالتعااون
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National University ,Suva ,Fiji Faculty of Science
and Technology , University of South Pacific,
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,pp, 110-115. Press, Inc,2013.

17- German Solar Energy Society, Planning And
Installing Photovoltaic Systems , A Guide For
Installers , Architects And Engineers (2nd
Edition), Earth scan Publications Ltd , London,
(DGS, 2008 ).

9- Global Market Outlook for Photovoltaic until
2013, European photovoltaic Industry Association.
10- Renewable Energy Targets for Europe: 20%
by 2020, European Renewable Energy Council .

18 - Jeff N ,Chuck W, Michael R, Ben N.
Renewable system interconnection: Distributed PV
systems design and technology requirements. US
Department of Energy, October 30 , 2007 ,
accessed 10th January ; 2008.

11- Arnulf, J., Research; Solar Cell Production
and Market Implementation of Photovoltaics .
European Commission , DG Joint Research
Center, Institute for Energy , Renewable Energy
Unit Via Enrico Fermi, PV Status Report 2009.

19- Mervin Jons , Hanh-Phuc Le and Michael
Seeman , Grid-Connected solar Electronics
,University of California at Berkeley, Department
of Electrical Engineering and Computer Sciences,
EE-290N-3-Contemporary Energy Issues.

12- A.S Elhodeiby, H.M.B. Metwally and M.A
Farahat, PERFORMANCE ANALYSIS OF 3.6
KW
ROOFTOP
GRID
CONNECTED
PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN EGYPT ,
Electrical Power Engineering Department, Faculty
of Engineering, Zagazig ,Egypt ,International
Conference on Energy System and Technologies
(ICEST2011),11-14 March 2011, Cairo ,Egypt.

20- Clean Energy Council ACCREDITED, GRIDCONNECTED SOLAR PV SYSTEMS, Design
Guidelines, Issue December 2011.
21- A.J. Carr, T.L. Pryor, A comparison of the
performance of different PV module type in
temperate climates, Solar Energy, 76(1) (2004),
pp. 285-294.

13- Marion B., Adel stein J., Boyle K.., Hayden
H, Hammond B., Fletcher T., et al. Performance
parameters for grid-connected PV system. In:
Photovoltaic Specialists Conference, 2005.
Conference record of the thirty - first IEEE; 3-7
Jan. 2005 . pp. 1601-6.

22- F.I. Alberto, C. Javier, L.B.A. Jose, Design of
grid connected PV system considering electrical,
economical and environmental aspects: a practical
case Renewable Energy, 31 (2006), pp. 20422062.

14- Kymakis E., Kalykakis S., Papazoglou T.M.
Performance analysis of a grid Connected
Photovoltaic Park on the island of Crete . Energy
Converse Manag. 2009; 50 (3): 433 - 8.

23- M.H. Macagnan , E. Lorenzo, On the optimal
size of inverters for grid connected PV system,
Proceedings of the 11th European photovoltaic
solar energy conference, Montreux , Switzerland
(1992),pp. 1167-1170.

15Krauter
S.C.W. Solar electric power
generation: photovoltaic energy systems. Berlin:
Springer; 2006.
16- Ebenezer Nyarko Kumi , Abeeku BrewHammond, Design and Analysis of a 1MW GridConnected Solar PV System in Ghana, The Energy
Center Kwame Nkrumah University of science and
Technology Kumasi-Ghana, ATPS(2013). (African

24- J.H. Boumans , A.J.N Schoen, C.W.A. Baltus
, R.J.C. van Zolingen , T.C.J. van der weiden,
Overview and performance of grid-connected PV
System in the Netherlands’ Proceedings of the 13th
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Short Circuit Current

I sc(A)

5.48

Voltage at Maximum Power V mpp (V)

36.0

Current at maximum Power I mpp(A)

5.00

Fill Factor

73.3%

Power Tolerance

E.C. photovoltaic solar energy conference, Nice,
France (1995), pp.2437-2439.
25- D.M. Jayanta ,G. Yigzaw, Y.N. Brian,
Comparison of measured and predicated long term
performance of grid a connected photovoltaic
system , Energy Conversion and Management,
8(2007 ), pp. 1065-1080.

-3.00% ~ 3.00%

Temperature Coefficients
Temperature Coefficients of Voc

-0.35 %/ Co

Temperature Coefficients of V mpp

-0.177 %/Co

Temperature Coefficients of I sc

0.039 %/Co

Temperature Coefficients of P mpp

-0.42 %/Co

26- H. Mitavachan , Anandhi Gokhale and J.
Srinivasan, A case study of 3-MW scale gridconnected solar photovoltaic power plant at Kolar
,Karnataka
:Performance
assessment&
recommendations, Divecha Centre for Climate
Change, Indian Institute of Science Bangalore ,
Renewable Energy Systems Reports ,Report IISc DCCC 11 RE 1 August 2011.

Mechanical Characteristics

Cell Type

Monocrystalline Cell

Cells

72

Dimensions

1580.0 x808.0 x45.0

27- Mohamed A. Eltawil and Zhengming Zhao,
Grid-connected photovoltaic power systems:
Technical and potential problems A review,
Renewable and Sustainable Energy reviews, 14 ,
2010 , pp. 112-129.

mm
Weight

15.5 Kg
2 ملحق رقم

28- Henry Benedict Massawe, Grid Connected
Photovoltaic
System
with
Smart
Grid
functionality, Master of Science in Electric Power
Engineering Supervisor: Lars Einar
Norum,
ELKRAFT Department of Electric power
Engineering Submission date: June 2013.

المواصفات الفنية للعاكس الكهربائي المستخدم نوع
3000TL-21  موديلON-Grid Inverter Sunny Boy
SMA من شركة

Technical Data of ON-Grid Inverter Sunny Boy
3000TL
DC Input
Maximum DC power at cos φ = 1

29- Rym Marouani Abdelkader Mami., Voltage
oriented control applied to a grid connected
photovoltaic system with maximum power point
tracing technique , American Journal of Applied
Sciences, 7, 2010 .

3,200 W

Maximum input voltage*
750 V
MPP voltage range
175 V … 500 V
Rated input voltage
400 V
Minimum input voltage
125 V
Initial input voltage
150 V
Maximum input current
2 x 15 A
Maximum input current per string
15 A
Number of independent MPP inputs 2
Strings per MPP input
2
AC Output
Rated power at 230 V, 50 Hz
3,000 W
Maximum apparent AC power
3,000 VA
Rated grid voltage
230 V

1 ملحق رقم
HJM180M-24 Solar مواصفات اللو الشمسي المستخدم نوع
 من شركةpanel
Zhejiang Hengji PV-Tech Energy
Electrical Characteristics

16

STC Power Rating P mpp(W)

180

Open Circuit Voltage Voc(V)

44.8
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Solar radiation database used: PVGIS-helioclim
Nominal power of the PV system: 2.0 kW
(crystalline silicon)

Maximum output current
16 A
Total harmonic factor of output current ≤ 4%
Rated mains frequency
50 Hz
AC mains frequency*
50 Hz/60Hz Operating
range at AC mains frequency
50 Hz 45 Hz
..55Hz

Estimated losses due to temperature and low
irradiance: 15.2% (using local ambient temperature)

Feed-in phases / Connection phases

Estimated loss due to angular reflectance effects:
2.8%

1

3 ملحق رقم

Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 29.1%

JRC European Commission Research Center Ispra
,Italy
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location Baghdad-Jadiryah: 33°17'23" North,
44°24'35" East, Elevation: 38 m a.s.l.,

Fixed system: inclination=30°, orientation=0°
Month

Ed

Em

Hd

Hm

Jan

6.50

202

4.18

130

Feb

7.78

218

5.13

144

Mar

8.33

258

5.69

176

Apr

8.47

254

6.00

180

May

8.69

269

6.33

196

Jun

9.19

276

6.86

206

Jul

9.16

284

6.91

214

Aug

9.11

282

6.87

213

Sep

9.07

272

6.69

201

Oct

7.87

244

5.59

173

Nov

6.56

197

4.37

131

Dec

6.04

187

3.91

121

Yearly average

8.06

245

5.71

174

Total for year

2940

2090

12

Ed: Average daily
electricity production
from the given system
(kWh)
Em: Average monthly
electricity production
from the given system
(kWh)
Hd: Average daily sum
of global irradiation per
square meter received
by the modules of the
given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of
global irradiation per
square meter received
by the modules of the
given system (kWh/m2)
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ملحق رقم 4
Code AB/5A
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بناء وتقييم المصهر الشمسي باستخدام عدسات فرينل لصهر المعادن
* من البحوث الملقاة في مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الثاني المنعقد للفترة  62-62تشرين الثاني 6102
مركز بحوث الطاقة الشمسية /قسم المركزات الحرارية /شعبة المركزات الحرارية البصرية
محمد صالح مهدي  ،صادق رمضان حسين ،د .فالح ابراهيم العطار ،حسام صبيح فليح
خليل علوان حسين ،مهند علي جواد ،سعد عبد الحسين عبد ،حاتم علي محسن ،طارق ياسين خضر
eng_sadiq@yahoo.com

الخالصة
في هذا البحث تم تصميم وتقييم المصهر الشمسي باستخدام عدسة فرينل لصهر المعادن  ،حيث استخدمت عدسة فرينل
)(Fresnel lensبقطر )  (1 mوبعد بؤري ) (0.88 mلتركيز اإلشعاع الشمسي  ،في حين استخدمت جفنة (بودقة( مصنوعة من
مادة الكرافيت كمستقبل حيث توضع المعادن بداخلها .كما استخدمت منظومة تتبع ذات محورين تتحرك يدويا لتتبع حركة الشمس.
سجلت اعلى درجة ح اررة داخل الجفنة كانت  (1356 oC ) .وتم صهر مادتي األلمنيوم والخارصين  .كما درس تاثير سرعة الرياح
وشدة االشعاع الشمسي على عملية الصهر حيث وجد ان وقت الصهر يزداد بزيادة سرعة الرياح والذي يؤدي الى زيادة خسائر الحمل
الحراري ويقل بزيادة شدة االشعاع الشمسي.

Design and evaluating the Fresnel lens solar furnace for melting metals
Abstract
In this research, we have designed and evaluated the Fresnel lens solar furnace that used to melt metals by
)using Fresnel lens concentrator to focus solar radiation. The diameter and focal length of Fresnel lens are (1 m
and (0.88 m) respectively while the crucible made of graphite as a receiver where placed metals inside. Two axes
tracking system has been used to track the movement of the sun manually.
The highest temperature recorded inside the crucible was (1356 oC). It was melting the materials of aluminum
and zinc. The effect of wind speed and intensity of solar radiation on the melting process has been also studied,
where it found that the melting time increases with increasing wind speed which cause the increasing in
convection losses, and decrease with increasing the intensity of solar radiation.
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 .1المقدمة:
ان تقنية الطاقة الشمسية بدأت تأخذ اهتمام واسع
في وقتنا الحاضر لما لها من اهمية في الحفاظ على

المستقبل والخسائر الح اررية ومقدار الطاقة الالزمة لعملية
الصهر.
.1.2الجزء البصري

البيئة من التلوث وقابليتها على تلبية حاجة الشعوب من
الطاقة التي يحتاجونها.ان استخدام الطاقة الشمسية في
بعض التطبيقات التي تتطلب درجات ح اررية عالية نسبيا
مثل انتاج البخار وصهر المعادن وانتاج الكهرباء يتطلب
شدة عالية لالشعاع الشمسي لذلك يتم تركيزه في منطقة
صغيرة والتي يوضع فيها المستقبل لزيادة شدته ،وتتم هده
العملية باستخدام المركزات ). (Concentratorsوهناك
عدة انواع من المركزات منها يعتمد على ظاهرة
االنعكاس مثل الصحن ) (dishوالمركز الحوضي
) (troughواآلخر يعتمد على ظاهرة االنكسار مثل
عدسات فرينيل (. )Fresnel lensesان تركيز االشعاع
الشمسي في منطقة صغيرة له فائدتان االولى هي زيادة
شدة االشعاع في تلك المنطقة والثانية هي تقليل الخسائر
الح اررية (الحمل واالشعاع والتوصيل الحراري) حيث
تعتمد هده الخسائر على المساحة السطحية للمستقبل.
.2الجانب النظري:
ينقسم الجانب النظري الى جزء بصري ويختص
بعدسة فرينيل (مفهوم العدسة ،البعد البؤري ،استخداماتها،
مساحة فتحة الدخول) وقدرة االشعاع الساقط والممتص
من قبل المستقبل  ،وجزء حراري يتعلق في مقدار الح اررة
الالزمة لصهر المعدن والخسائر الح اررية وتحديد الزمن
الالزم التمام عملية الصهر اعتمادا على مقدار قدرة كل
من االشعاع الساقط على الصحن والممتص من قبل

عدسات فرينل هي عناصر بصرية ذات اسطح
بشل متدرج  .تستخدم هذه العدسات في تطبيقات مكثفات
الضوء ،المكبرات  ،وكعانصر تركيز في الكواشف
البصرية.

يمكن صنع عدسات فرينل من الزجاج،

االكريليك ( في المديات المرئية و األشعة تحت الحمراء
القريبة)  ،أو البولي إثيلين (لمدى األشعة تحت الحمراء
البعيدة)  .بدأ تاريخ عدسات فرينل في سنة ، 1748
عندما اقترح الكونت بوفون طحن قطعة صلبة من عدسة
زجاجية في خطوات من المناطق متحدة المركز من أجل
تقليل سماكة العدسة إلى أدنى حد ممكن و لخفض فقدان
الطاقة  .لقد أدرك أن فقط سطح العدسة هو المطلوب
لينكسر الضوء  ،ألنه بمجرد دخول الضوء داخل العدسة
 ،فإنه ينتقل بخط مستقيم  .تم تعديل هذه فكرة في عام
 2211من قبل أوغستين فرينل ( ، ) 2218-2822
الذي بنى عدسة فيها مراكز انحناء حلقات مختلفة
انحسرت من المحور وفقا لمسافاتها عن المركز ،وذلك
للقضاء عمليا على الزيغ الكروي  .ويتضح مفهوم هذه
العدسة في الشكل  ، 2الذي يوضح عدسة مستوية-
محدبة  .plano-convexقطعت العدسة الى شرائح في
عدة حلقات متحدة المركز و بعد التقطيع  ،جميع
الحلقات بقت عدسات تكسر أالشعة الساقطة إلى بؤرة
مشتركة وكما هو معرف بالمعادلة  2التالية ]: [1
)……………….…(1
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حيث ان  fهو البعد البؤري للعدسة  n ،معامل االنكسار لمادة العدسة  R1 ،و  R2هي أنصاف أقطار التكور للعدسة.

A
B

شكل  : 2مفهوم عدسة فرينل .

C
تتغير الزاوية عندما يخرج الشعاع من السطح المنحني .

البالستيكية ) إلى أي شكل مرغوب فيه  ،و األهم من ذلك ،

قسم من الحلقة يمثل بحرف  xال يسهم في خصائص التركيز

انخفاض خسائر امتصاص تدفق الضوء  .الميزة األخيرة هي

.فإذا تم إزالة هذه األجزاء  ،فإن العدسة ستبدو كما هو مبين

مهمة جدا لتصنيع العدسات للمديات المتوسطة و البعيدة

في الشكل  Bو سوف تحتفظ تماما بقدرتها على تركيز أشعة

لألشعة تحت الحمراء حيث االمتصاص في المواد قد يكون

الضوء  .يمكن أن يتم ازاحة جميع الحلقات ( )shiftedبالنسبة

كبي ار  .هذا هو السبب وراء استخدام عدسات فرينل مصنوعة

لبعضها لكي تتراصف مع سطوحها المستوية (الشكل. )C 2

من البوليمر بصورة شبه حصرية في كواشف الحركة لمديات

العدسة الناتجة الشبه مسطحة تسمى عدسة فرينل  ،التي لديها

األشعة تحت الحمراء البعيدة .يتم حاليا تصنيع نوعين من

تقريبا نفس خصائص التركيز مثل العدسة المستوية-المحدبة

عدسات فرنل  .االول هو عدسة ثابتة التدرجات (الشكل A 1

االصلية  .تتكون عدسة فرينل أساسا من سلسلة من األخاديد

) واآلخر هو عدسة ذات عمق ثابت (الشكل  .)B 1عمليا ،

( )groovesالمنشورية متحدة المركز ،والمصممة لتجميع

فإنه من الصعب لحفاظ على سطح منحن لكل أخدود صغير ،

أشعة الضوء الساقط في بؤرة مشتركة .عدسة فرينل تمتلك

وبالتالي  ،فإن شكل االخدود يكون اقرب من سطح مستو.

العديد من المزايا أكثر من العدسة التقليدية  ،مثل انخفاض

يتطلب ذلك أن تكون التدرجات متمركزة على مقربة من بعضها

الوزن  ،الحجم الرقيق  ،القدرة على أن تكون منحنية ( للعدسة

البعض]. [1
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شكل  : 1عدسات فرنل ثابتة التدرج ( )Aو ثابتة العمق ()B

قرب مركز العدسة ،تكون "األخاديد" متوازية تقريبا بالنسبة

لذلك ،تزداد اعماق األخاديد مع المسافة من المركز  .الجزء

للسطح المستوي (للعدسة المحدبة-المستوية) ؛ وباتجاه الحافة

المركزي من العدسة قد يكون مسطح إذا كان قطرها على

الخارجية ،السطوح المائلة (األخاديد) تصبح حادة للغاية،

االقل  12مره أصغر من البعد البؤري.

لألبعاد البؤرية

وخاصة بالنسبة للعدسات التي لديها عدد بؤري منخفض

القصيرة  ،من الجيد الحفاظ على شكل كروي للجزء المركزي

( . )low f–numberالسطح المائل من كل أخدود هو

.يمكن تحديد زاوية االنحراف لكل تدريجة من المعادلة التالية

الجزء المقابل من سطح شبه كروي أصلي ،تم نقله نحو

 ،والتي هي صالحة لقيم صغيرة من [1]: h

السطح المستوي للعدسة ،وزاوية كل أخدود يتم تعديلها قليال
عن تلك الموجودة في الشكل األصلي الشبه كروي وكما هو
مبين

في

الشكل3

( )1

φ = arctan

)………………….….(2
حيث  fهو البعد البؤري.

بالنسبة للعدسة ثابتة العمق ،فإن كال من زاوية االنحراف φ
ومسافة

التدريجة

r

تختلف

مع المسافة من المركز  .قد تكون المعادالت التالية مفيدة
شكل  :3تركيب عدسة فرينل المناظر للشكل الشبه الكروي  .كل
أخدود لعدسة فرينل هو قطعة صغيرة من سطح شبه كروي ،وتم
نقله نحو الجانب المستوي للعدسة.

في العدسة ثابتة التدرجات  ،فان زاوية االنحراف  φلكل

لحسابات العدسة  .يمكن ايجاد مسافة األخدود من المركز
خالل عدد أخدود ( ξعلى افتراض ان الجزء المركزي عدده
،)2
)…………..….(3

أخدود هي دالة لمسافتها  hعن المحور البصري .نتيجة
14
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بحيث تكون صحيحة لحالة األخاديد نحو البؤرة  ،و الجانب

وزاوية االنحراف هي
)…………..……….(4

المستوي نحو الشعاع المراد تجميعه ( األخاديد نحو الداخل

φ = arcsin

” . )grooves “inفي هذه الحالة  ،ليس هناك انكسار
نهائيا على الجانب المستوي للشعاع المراد تجميعه الذي ينتقل
بصورة موازية للمحور البصري  .في حالة األخاديد نحو
الخارج  ،السطحين على حد سواء يكسران الضوء لكن بمقدار

يمكن ايجاد العدد الكلي لالخاديد في العدسة من خالل قطر

أكثر أو أقل  .ان حالة األخاديد نحو الشعاع المراد تجميعه (

دخول الضوء للعدسة (: D )aperture

نحو"الخارج" ) هو المفضل بصريا  .الفرق الرئيسي هو أنه
في حالة األخاديد نحو" الداخل "  ،فان األخاديد عند المحيط

)…………..….(5

الخارجي للعدسة تكون مائلة بزوايا أصغر بكثير بانسبة إلى

=Γ

السطح المستوي من تلك الموجودة

ألن عدسات فرينل تصنع منذ البداية بشكل شبه كروي

في العدسات ذات

األخاديد نحو الخارج[2].

صحيح (يتم حساب نصف القطرالتكور  Rوالثابت المخروطي
 Kلعدسة فرينل المحدبة-المستوية من المعادالت  6و8
.1.1.2استخدامات عدسة فرينل

] ، )[3فهي ال تحتاج الى "تصحيح الزيغ الكروي "  .لذلك
تكون هذه العدسات أكثر دقة لكونها خالية من الزيغ الكروي

لعدسات فرينل استخدامات كثيرة ومتنوعة منها :

 .ان المزيج بين السطح الشبه كروي الذي يلغي الزيغ الكروي

استخدام عدسات فرينل كمكثفات ضوئية كما في اجهزة

الطولي و نحافة العدسة (الذي يقلل إلى حد كبير كال من

العرض ( ، )overhead projectorsعدسات مجال

خسائر االمتصاص في المواد وتغير هذه الخسائر عبر شكل
العدسة) يسمح لعدسات فرينل

(شاشات فرينل لزيادة االضاءة) كما في شاشات الكاميرات ،

بأداء مقبول ليتم صنعها

مكبرات النها تكون افضل من العدسات التقليدية الكروية

باقطار كبيرة جدا[2] .

بسبب عدم وجود الزيغ الكروي وزيغ التشويه (،)distortion

)R = f (n-1)…………………………….….(6

تطبيقات مديات االشعة تحت الحمراء القريبة والتطبيقات غير

)K = -(n)2 ……………………………....…(7

الحمراء التي تتطلب

الفعالة ( )passiveلالشعة تحت

عدسات شفافة عند المدى الموجي ( 8 µmو )14 µmوهو

تصنع عدسات فرينل عادة بحيث تكون صحيحة لحالة
األخاديد

نحو

الشعاع

المراد

تجميعه

المدى الذي تنبعث فيه االشعة الح اررية من االجسام الحارة ،

،

تجميع الطاقة الشمسية حيث تستخدم هذه العدسات كمركزات

الجانب المستوي نحو البؤرة ( أالخاديد نحو الخارج

شمسية  [1] .و][2

” . )grooves “outو يمكن ايضا صنع هذه العدسات

14

__ مجلة المهندس_______ ______ JMISE 051 (1) 01 -15كانون االول __ 7102
ان مساحة الفتحة ) (aperture areaللمركز وهي مساحة

ان عملية صهر المعدن تتطلب اوال رفع درجة ح اررة كل من

دخول االشعاع الشمسي الساقط على العدسة تعطى بالمعادلة

المعدن والمستقبل من درجة ح اررة المحيط الى درجة ح اررة

االتية ][4

انصهار المعدن  .وثانيا تحول المعدن من الحالة الصلبة
الى الحالة السائلة في نفس درجة ح اررة االنصهار.

)…………………………….(8

ان كمية الح اررة الالزمة لرفع درجة ح اررة المعدن
االبتدائية والمساوية لدرجة ح اررة المحيط ( )Taالى

ان مقدار قدرة (  )q incاألشعة المستفاد من االشعاع الشمسي

درجة ح اررة انصهار المعدن( )Tتعطى بالمعادلة االتية

والساقط على الصحن يعطى بالمعادلة اآلتية ][4
)…….. (9

)(W

][5

q inc = I. Aa. τ

)(J) ............. (10

حيث يمثل ( )Iو( )Aaو ( )τشدة اإلشعاع الشمسي ومساحة

)Q1 = m1c1 (T –Ta

حيث  mو cتمثل الكتلة والسعة الح اررية النوعية (specific

فتحة المركز ونفاذية العدسة على التوالي.

)heat capacityللمعدن .

 .2.2الجزء الحراري:

كما ان كمية الح اررة الالزمة لرفع درجة ح اررة الجفنة من

تعتمد كمية الطاقة التي تعمل على احداث عملية الصهر

درجة ح اررة المحيط )  ( Taالى درجة ح اررة انصهار المعدن

على مواصفات المادة المصنوع منها المستقبل (مقدار

) ( Tتعطى بالمعادلة االتية ][5
)Q2=m2c2 (T –Ta ) (J) …………..…(11
حيث  m2و  c2تمثل كتلة والسعة الح اررية النوعية للجفنة .

امتصاصيتها لإلشعاع الشمسي ومساحتها السطحية وسعة
ح اررتها النوعية وكتلتها) والمادة المراد صهرها وعلى الخسائر

وحيث ان الح اررة النوعية للجفنة تتغير مع درجات الح اررة

الح اررية .

وفق المعادلة االتية ]:[5

(......)21

حيث ( ) λتمثل الح اررة الكامنة النصهار المعدن .ان الطاقة

ان كمية الح اررة  Q3الالزمة لتحويل المعدن من الحالة الصلبة

الكلية التي تتطلبها عملية الصهر تعطى بالمعادلة االتية

الى الحالة السائلة في نفس درجة ح اررة االنصهار تعطى

بالمعادلة االتية:
)……..(13

)(J) …….….(14
)(J

Q3= m1λ
51

Q= Q1+Q2+Q3
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ان الخسائر الح اررية والتي تزداد كلما ارتفعت درجة ح اررة

= R th2

+

المستقبل تعتبر عامال مهما في عملية تصميم المستقبل حيث

)(oC/W) ………..(18

للمستقبل .ان هذه الخسائر تقلل من مقدار الزيادة في درجة

اذ ان الحد االخير من المعادلتين ( )28و( )22يمثل الحمل

تعتمد هذه باإلضافة الى درجة الح اررة على المساحة السطحية
الح اررة للوصول الى درجة ح اررة االنصهار وبالتالي تزيد من
الفترة الزمنية لعملية الصهر .ان الخسائر الح اررية هي بواسطة
العمليات التالية :
أ.

جدول( )2التوصيلية الح اررية لمادة الجفنة والمواد المحيطة بها

ان مقدار االشعاع الحراري يعطى بالمعادلة االتية

)qr = A.є.σ(T4 –Ts4 ) (W) …….....(15
حيث ( )σ(،)є( ،)Aتمثل المساحة السطحية للجزء الباعث

لإلشعاع وانبعاثية الجفنة وثابت ستيفان – بولتزمان وقيمته

) (5.67x10-8 W/m2.K4على الترتيب ،و Tsتمثل درجة
) (6من درجة ح اررة

المحيط ].[7

المعادلة التالية :
= Q Cond. + conv.
)……………(16
حيث ان المقاومات الح اررية هي :

زجاج

6.25

K3

هواء

40

hO

كرافيت
ازبست

k1

حيث ان :
نصف القطر الداخلي للجفنة هو r 1 = 0.027 m :
نصف القطر الداخلي للجفنة هو r 1 = 0.027 m :
نصف القطر الخارجي للجفنة هو r 2 = 0.0365 m :

= R th1
)(oC/W) …..(17

K 2 and k 4

المادة

هو  L = 0.12 m :و  D = 0.09 mعلى التوالي.

ان كمية الح اررة المفقودة في عملية الحمل الحراري تحسب من

)(W

التوصيلية الح اررية
)(w/m.k
 232عند درجة
420 oC
2.73

الرمز المستخدم

ان الطول والقطر الكلي للجفنة مع اغطية االزبست والزجاج

ب .التوصيل والحمل الحراري

ΔT

تعطى التوصيلية الح اررية لمادة الجفنة والمواد المحيطة بها
(كعوازل) في الجدول( )2التالي:

االشعاع الحراري

ح اررة السماء والتي نموذجيا تاخذ اقل بـ

الحراري و الحدود االخرى تمثل التوصيل الحراري.

نصف القطر الداخلي للزجاج هو r 3 = 0.0426 m :
نصف القطر الخارجي للزجاج هو r 4 = 0.0455 m :
نصف القطر الخارجي لالزبست هو r 5 = 0.049 m :
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واالطوال العمودية هي :

الطول الخارجي لالزبست هو x 3 = 0.095 m :

الطول الداخلي للجفنة هو x 1 = 0.075 m :

انصاف االقطار واالطوال موضحة في الشكل  4ادناه.

الطول القطر الخارجي للجفنة هو x 2 = 0.009 m :

شكل  : 4مقطع عمودي و افقي للجفنة مع غطاء الزجاج وغطاء االزبست.

ان الخسائر الكلية )

Loss

 (qهي مجموع خسائر االشعاع

والحمل والتوصيل أي ان

ان الزمن ) (Tالالزم لعملية االنصهار يعطى بالمعادلة االتية

)(W) ……..(19

q Loss =q r + q conv

)……….. (21

 .2.2الزمن الالزم لصهر عينة المعدن

.2.2الكفاءة الحرارية للصهر

يتم تحديد هذا الزمن من خالل مقدار الطاقة الالزمة

تحسب الكفاءة الحرارية للصهر الي معدن من المعادلة التالية:

لرفع درجة ح اررة المستقبل الى نقطة االنصهار ومن ثم حدوث

= η th

عملية االنصهار وصافي القدرة المستفادة من اإلشعاع
الشمسي

في عملية رفع درجة ح اررة المستقبل (الجفنة

والمعدن) .ان صافي القدرة
)(20

……………..…….

net

)(W

)(s

T = Q/ qne

)... (22

 qتعطى بالمعادلة االتية
qnet= qinc– qLoss
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.3الجانب العملي
يتكون المشروع من األجزاء االتية-:
- 2مركز من نوع عدسة فرينل ) (Fresnel lensقطرها
) (100 cmوبعدها البؤري ) (88 cmمكونة من
مادة بالستيكية رمزها الكيميائي هو ( ) PMMAلها
نفاذية ) (92%لجميع مناطق الطيف الشمسي تقريبا.
- 1جفنة مصنوعة من الكرافيت شكلها شبه اسطواني

شكل ) (5صور أمامية وخلفية لمكونات المشروع.

وأبعادها (  (r1 = 2.8 mو(  )r2= 2.2 mحيث

 .2النتائج والحسابات

يمثل  r1و  r2نصف القطر العلوي و السفلي على

اوال  :حساب معامالت المركز(عدسة فرينل)

الترتيب  .والتي يوضع فيها المواد المراد صهرها
حيث

تمتاز بدرجة ح اررة انصهار عالية (

باستخدام المعادالت ) (1الى ) (7تم حساب قيم أهم معامالت

(3500Coولها امتصاصية عالية لإلشعاع الشمسي

عدسة فرينل والجدول ( )2يوضح هذه القيم.

وتوصيلية ح اررية عالية ] .[8تم عزل الجفنة من

جدول ()1

األعلى والجوانب باحاطتها بمادة االسبيست االبيض
والذي

صيغته

الكيميائية

Mg3(Si2O5)(OH)4

][9

توصيلية ح اررية واطئة

تساوي

هي

اللمتالكه

معامل

[10] (0.08

) W/m.kلتقليل الخسائر الح اررية.
- 3جهاز ) (data loggerنوع ( (12 channel SD

)f (m

)D (m

)Aa (m

0.88

1

0.785

ثانيا :حساب المساحة السطحية لجزء الجفنة المعرض

 card model BTM-4208 SDحيث توضع

للخسائر الحرارية وهي:

متحسساته داخل الجفنة واسفلها لقياس تغير درجة

- 2حساب مساحة خسائر التوصيل الحراري:

الح اررة مع الزمن.
 - 4منظومة تتبع ) (Tracking systemذات محورين

تم احاطة الجفنة من االسفل ومن الجانب ولمسافة ( (10 cm

تتحرك يدويا.

من االسفل بمادة االسبست  ،فان مساحة الجزء المغطى هي

والشكل ) (5يوضح صور لمكونات المشروع.

مساحة الوجه السفلي مضافا اليه المساحة الجانبية المغطاة.
-1حساب مساحة خسائر الحمل و اإلشعاع الحراري :
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(

ان مساحة الجزء الغير مغطى هي مساحة الوجه العلوي للجفة

النوعية

 ،وتحسب خسائر الحمل و اإلشعاع الحراري لهذا

لالنصهار ) )λ=100900 J/kgوكتله ) (m1= 63 gو

J/kg.oC

وح اررته

(C1=382

الكامنة

( )m1=118 gو(. )m1=111.6 g

الجزء من المعادالت ( )15و (. )16

رابعا  .حساب الخسائر الحرارية:
يتم حساب خسائر التوصيل الحراري و خسائر الحمل

ثالثا :حساب كمية الحرارة االزمة لصهر المعدن:

الحراري باستخدام المعادالت ( )28و) .(18وخسائر االشعاع

- 2االلمنيوم :

الحراري يتم حسابها باستخدام المعادلة ) (16مع العلم ان = (ε

ان مقدار الطاقة الالزمة لصهر األلمنيوم ) (Qيتم حسابها

)  0.75للكرافيت  .والجدول ) (3يبين درجة ح اررة المحيط
والخسائر الثالثة ومجموعهم .

باستخدام المعادالت ( )10و( )11و( )13و( )14علما ان
نقطة انصهار االلمنيوم ) (660 oCوسعة ح اررته النوعية (

خامسا  .حساب الزمن الالزم لصهر المعدن:

 (C1 = 900 J/kg.oCوح اررته الكامنة لالنصهار =λ

يتم حساب هدا الزمن باستخدام المعادلة ) (21بعد حساب

) ) 380000 J/kgوكتله ( )m1=12.8 gو( m1=20.5

القدرة الصافية )  (qnetمن خالل المعادلة ( )20بعد حساب

.)g

كل من )  ) qincمن المعادلة ) (9بعد اخذ

- 2الخارصين :

)loss

 (qمن

المعادلة ) .(19والجدول ) (3يبين الزمن النظري لصهر لكل

تستخدم نفس المعادالت التي استخدمت في األلمنيوم علما

من األلمنيوم والخارصين.

ان نقطة انصهار الخارصين) ،(419.5 oCوسعة ح اررته

جدول )(3
)Time (s

)qnet(W

)qloss(W

)qr(W

)qcon.(W

)qinc.(W

m1
)(kg

I
)(W/m2

)Q (J

Ta
)(oC

ال لمنيوم
205.69

434.14

71.4

11.6

59.8

505.54

0.0128

700

89299.84

18

241.83

398.03

71.4

11.6

59.8

469.43

0.0205

650

96259.55

21

الخارصين
160.17

399.452

77.2

17.4

59.8

476.652

0.063

660

63983.1

20

182.72

428.34

77.2

17.4

59.8

505.54

0.118

700

78266.75

18

193.75

392.23

77.2

17.4

59.8

469.43

0.111

650

75998.29

21
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واالشكال التالية من ( )6الى ( )10تبين تغير درجات الح اررة داخل الجفنة وخارجها (اسفلها) مع الزمن لكل من
االلمنيوم و الخارصين .
تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة األلمنيوم
m1 = 12.8 g

T oC

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

T out
T in

Time
شكل ) (6تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة األلمنيوم m1 = 12.8 g
تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة األلمنيوم
m1 = 20.5 g
800
700
600
500
T oC

400
300

T out

200

T in

100
0

Time
شكل ) (7تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة األلمنيوم .m1 = 20.5 g
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تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة الخارصين
m1 = 63 g

600
500
300

T oC

400
200

T out

100

T in

0

Time
شكل ) (8تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة الخارصين .m1 = 63 g

تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة الخارصين
m1 = 118 g
1200
1000
800

T oC

600
400

T out

200

T in

0

Time
شكل ) (9تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة الخارصين .m1 = 118 g
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تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة الخارصين
m1 = 111.6 g

T oC

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

T out
T in

Time
شكل ) (10تغير درجات الحرارة مع الزمن في حالة الخارصين .m1 = 111.6 g

من خالل االشكال السابقة نالحظ ان درجة الح اررة تزداد

- 1ان السعة الح اررية النوعية لمادة الجفنة تزداد بزيادة

داخل الجفنة بشكل أسرع عند درجات الح اررة الواطئة اي

درجات الح اررة وبالتالي فان كمية الح اررة الالزمة لرفع

في بداية التجربة إال ان مقدار الزيادة يتناقص كلما

ارتفعت درجة الح اررة وهدا يعزى الى األسباب التالية:
- 2ان الخسائر الح اررية (الحمل واإلشعاع والتوصيل)

درجة ح اررتها تزداد كلما ارتفعت درجة الح اررة والشكل
( )22يوضح تغير السعة الح اررية النوعية للكرافيت مع
درجة الح اررة (المنحني األسود)[10, 9, 6] .

تزداد بزيادة درجة الح اررة  ،وحيث ان كمية االشعاع
الساقط ثابت فان كمية الح اررة المستفاد منها لرفع
درجة الح اررة تقل كلما ارتفعت درجة الح اررة الن
الخسائر ازدادت .
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شكل ( (11تغير السعة الح اررية النوعية للكرافيت مع درجة الح اررة (المنحني األسود)

 -3ان انتقال الح اررة من خارج الجفنة الى داخلها يعتمد

خارج الجفنة الى داخلها مع ارتفاع درجات الح اررة

على التوصيل الحراري وحيث ان معامل التوصيل

خارجها لذا تقل الزيادة في ارتفاع درجة الح اررة داخل

الحراري للكرافيت تقل بزيادة درجة الح اررة وكما موضح

الجفنة.

بالشكل ( ،[10,9,6] )12وبالتالي تقل الح اررة المنتقلة من

شكل( )12تغير معامل التوصيل الحراري للكرافيت مع درجة الح اررة
) (k1و ) (k2يمثل معامل التوصيل الحراري بشكل عمودي وموازي للطبقات على الترتيب.
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الجدول( )4يوضح شدة االشعاع الشمسي وسرعة الهواء والزمن النظري والعملي لعملية صهر الرصاص لتجارب
مختلفة لكتل مختلفة.
جدول ()4
الخارصين

األلمنيوم

parameter

111.6

222

63

20.5

12.8

)Mass (m1) (g

0.4

3.6

0.4

0.4

3.6

)velocity (m/s

3:22

3:04

2:66

4:03

3:42

)Time-theo.(s

16:01

4:05

4:11

11:01

3:55

)Time pract.(min:s

650

700

650

650

700

)Solar Intensity (W/m2

21

18

20

21

18

)Ambient Temp.(Co

 -5من خالل الجدول ( )4نالحظ مايلي:

 .5االستنتاجات

أ -ان الزمن العملي اكبر من الزمن النظري وهذا يعزى

 -2يمكن استخدام هذا المركز بمواصفاته لصهر مواد

لالسباب التالية:

اخرى ولكميات اخرى .حيث ان درجات الح اررة التي تم

 -1منظومة التتبع للشمس كانت يدوية وبالتالي فان

الوصول اليها يمكن ان تكفي لصهر المعادن التي
درجات ح اررتها اقل من ).(1000 C

تحريك العدسة باتجاه الشمس عن طريق مراقبة البؤرة

o

كانت تعتمد على الرؤية.
 -1إن الحسابات النظرية لم تتضمن سرعة الهواء عند

حساب الخسائر الح اررية بسبب ان الحسابات اعتمدت

 -1يمكن استخدام هذا المركز النتاج البخار المضغوط.
 .6التوصيات
 .2استمرار التجارب لصهر معادن اخرى

باعتبار ان الحمل كان طبيعيا  ،في حين نالحظ تاثيرها

مع عمل

منظومة تتبع الكترونية .

من خالل النتائج اذ ان الزمن العملي لعملية الصهر يزداد

 .1االستمرار في البحوث العملية المكانية استثمار هذا

بزيادة سرعة الهواء وهذا واضح من خالل التجارب.

النوع من المركزات في التطبيقات الخاصة في انتاج

ب -إن الزمن العملي والنظري يقل كلما ازدادت شدة

الكهرباء .

االشعاع الشمسي الن القدرة الساقطة تزداد بزيادته وكما
مبين من خالل المعادلة ). (9
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Controlling Articulated Robot using Flex Sensor and Gyroscope
Revan Zuhair Mansoor
Department of Mechatronics Technical Engineering/ Technical college engineering/
Middle Technical University,Baghdad,Iraq
Email: revan.hindo@Gmail.com

Abstract
The aim of this project is implementing a control method that making the user control Arm Robot through
reading the motion of human hand and fingers by using two bending sensors and gyroscope. both of them attached
to the glove that are used for hand motion recognition and finger bending detection.
Sensors play an important role in robotics system. in the control system, Sensors are used to capture the motion of
human hand and its fingers. This designed work when user rotate his hands In a certain way or bend his fingers, both
types of sensors send signal to the microcontroller, and the controller processes the data by using especial algorithm,
after processing, the controller send a signal to the robot to perform the required movement.
the need of use gyroscope with flex sensor And vice versa, because it is difficult for gyroscope for controlling more
than three link of robot. and use not more two Flex only in this project cause fingers of normal person's cannot move
Harmoniously, unlike fingers pianist or other.
Use both gyro and flex sensor instead of one of them makes the control of arm robot easier with great degree of
accuracy and repeatability.
the experiment from this project using our technique show the user how to making the arm robot pick object from
desire point (5cm,10cm) and place it in goal point (5,14cm) in 10 second and 5mm error after 5 time of training.
Keywords:
Articulated Robot; servo motor; Flex Sensors; Gyroscope.

1. Introdaction
Automatic manipulation, by definition, means
that parts and tools will be transported in space by
a type of mechanism. This naturally leads to the
need to represent the positions and orientations of
parts, tools, and the mechanism itself. To
determine the arithmetic quantities that represent
the situation and direction and manipulation, we
must define coordinate systems and establish
agreements for representation.[1]
An articulated robot is one which uses rotary
joints for reach any point in coordinate. Usually
the joints are arranged in a “chain”.

figure(1): arm robot holding object from its initial
position to a desired goal position in a smooth
manner.[1]
One of the main problems of arm robot control is
how to manually control the actuator using
microcomputer throw sensors. The evolution of
the user interface has become very important as
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manipulators and other programmable automation
are applied to more and more need in industrial
applications. It turned out that the nature of the
user interface is a very important concern. In fact,
most of the challenge of designing robots focuses
on this aspect of the problem.[1]
sensors can be used for capturing the human hand
and limbs motion,. sensor, like acceleration,
gyroscopes, magnetism that can be mounted on
human arm, hand and limbs. These modules have
been used for personal video game modeling,
virtual reality, and activity recognition. [2]

place to other place. For each detection of motion,
specific command is already defined in code like
forward, stop, left, right.
The Structure of Controller Shown in figure (2)
Consist of three parts: sensors, controller and
actuators .

Flex Sensor 1
Gripper

Power Supply

Servo 1
Base

Servo 2
Wrist
Flex Sensor 2
Elbow

2. Related Work

Arduino
Microcontroller
Servo 3
Elbow

In recent years, there has been many research
on hand motion detection. One of these techniques
is the hand motion recognition technique which is
divided into two categories:
(1) Vision based system: A pc cam is an input
device to give data from hands or fingers.
Moreover, these systems must be optimized to
meet requirements, including accuracy and
durability. many vision sensor has been develop
for this technique like depth sensor or kinect
sensor, that has been used to record not just image
of pattern but also calculated the coordinate
distance of many point on pattern object to sensor
base.[3]
(2) Glove systems: Use data gloves that can
record the positions of hand deviation where their
positions are measured directly. the Glove system
technique is used as sensors for calculated hand or
finger movement in multi-parameter data.[4]

controller
Gyroscope
MPU 6050
Base & Wrist

sensors

Servo
Servo44
Gripper
Gripper

actuators

Figure (2) Structure of Controller.
The data glove (DG) is adapted with a signal
adaptation using a 3Axis gyroscope (MBO 6050)
and two flex sensors shown in figure(3) that are
responsible for Sensing hand movement and
sending the data in real time to the control unit
(Arduino uno) for Data processing and send the
instructions to the actuators unit that are consist of
four servo motors shown in figure(4) that are
responsible for moving the arm robot.
Experimental set-up is shown in Figures (5).

3. Implementation of Work technique
The system architecture for Controlling arm
Robot is divided into three parts, those are:
-sensor part
- controller
- actuator part
sensor part consists hand glove for hand motion
recognition system using two bending sensors and
gyro that conjoined each one on the glove, While
microcontroller consists arduino uno, at the end
the actuator part consists of four servo motors.
In our control system, sensor part sense the
motion of human hand and send the signal to the
microcontroller. the controller send signal to
actuator section by wire. With this gesture’s
signal, the end of arm robot will move from one

Figure(3)hand glove for hand motion recognition
system using two flex sensors and Gyroscope.
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Figure(4)arm Robot.
figure(6) flex sensor is used in voltage divider
configuration.
Bend the sensor in one direction shown in Figure
(7) The more bends, the higher the resistance gets.
the bending sensor of this project has a range of
about 10 kHz to 35 k ohm. as the circuit the
amount of bending. in this project the flex sensor
has been used for controlling the actuator of the
robotic(servomotor). The volt change (from 1.9
volts to 2.93volt), this change is used in the value
of the flexible sensor to rotate the servo motors (0
° to 170 °) for both elbows and the gripper of arm
robot.

Figure(5). Experimental set-up of project.

4. Flex Sensors

This project uses two bending sensors for
finger bending detection by capture the movement
of the index and the middle finger for controlling
both the gripper and elbow of arm robot.
The flex sensor act as a variable resistor, cause it
resistance can be changed by bending the sensor.
The voltage divider has been used for reading the
change of resistance and send the signal to the
controller as shown in figure (6).

Figure (7). Flex Sensor bend degree resistance.
5.

Gyroscope

the MPO-6050 sensor shown in Figure(8)
contains MEMS Acceleration and MEMS gyro in
one slide. it is captures the x, y, z channel at the
same time.

7
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6. Arduino microcontroller
The Arduino microcontroller shown in figure
(11) is responsible for reading the data of both
bending sensor and gyroscope through analog
read pin that calibration the voltage input(05volte) to bit (0- 1023bits) read in by arduino. the
arduino process the data acquisition and send the
instructions throw 4 PWM~ bins in real time to
four servo motors.
Figure (8) Gyroscope MPU6050
the changing of orientation shown in Figure(9)
due to rotating in X axis, Y axis and Z axis that
are converted to equivalent voltage variation.
ADC converts these analog voltage values to
equivalent numeric values to control the base and
shoulder of the robotic arm. When there are
orientation changing, the servo motor turns
clockwise and counterclockwise to negative
values.

Figure (11) Arduino uno.

7. Design Methodolgy:
the parts concoction of build up circuit in
figure(12) show how the control system combine
two flex sensor and gyroscope for input or reading
signal and Arduino Uno for processing unit and
four servo motor for output or actuator. the
sequence of work has been shown in figure(13)
using flow chart diagram.

figure (9) Orientation of Axes of Sensitivity and
Polarity of Rotation
The MP50 communicates with Arduino through
the I2C protocol. The 6050 MBU is attached to
the Arduino as shown in Figure (10).

Figure (12). Connecting or linking electronic and
mechanic parts scheme.

figure(10) Interfacing the Arduino with MPU
6050
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in the first experiment, the object has been
pick up from (x=5cm,y=10cm) position and Place
it at the required position (x=5cm,y=14cm), and
Bring the arm of robot to original position
depending on reading sensor accuracy. the
dimensions have been calculated from reference
point of arm robot.
the first experiment has been repeat it for five
time, the results shown in table(1)

start

configure sensors ( flex sensor, gyroscope)
configure actuators (servo motors)

read data input(waiting for
hand motion)

table(1) the results of first experiment
Time done
case x
y
changing the
hand motion

no

yes
control the robot movement
for each link

program
terminated
?

Fail

1

55 second

2

3.2cm

16cm

3

5.5cm

13.2cm 40 second

4

4.7cm

13.2cm 17 second

5

5cm

14.5cm 10 second

 in the second experiment of this paper we try to
draw shapes and write words and character by
holding pen using the gripper of the arm robot.
the results from the second experiment show that
it is impossible for writing many English word
and also drew any shape like (line, triangle,
rectangle, circle,....) by using this technique.

no

yes

end

Figure (13). flow chart of arm robot control
9. Conclusion
this paper shows that using flex sensors for
finger bending detection with using gyroscope for
hand motion detection make it more easy to the
user for controlling arm robot rather than using
any one of these detection techniques.
the results show that by some training it is easy to
pick an object and sit it in desired place at short
time.
and also it is impossible for writing word and
drawing shape using this technique.

8. Experimental and results

At first time of work the three joint
angles(base, shoulder and elbow) of arm robot at
the initial position: (ϴ0=0, ϴ1=90, ϴ2=0) and the
angle of gripper is 0.
after turning on, the values of both two flex
sensors and gyroscope have been detect the
motion of arm robot and send the reading signal to
the Microcontroller , Microcontroller processes
the sensors data and Send the order to the actuator
of articulated robot( four servo motors)
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Abstract
The Research is simulation of mobile cell waves using optisystem which provides a flexible platform
for virtual experiments which help students to grasp the more abstract principle of optical fiber
communication systems. Using this software, it is beneficial to train the abilities of students, such as
independent analysis, design and ability to solve practical problems. Moreover, it helps to enable students
the ability of onnecting theory with practice, finding some problems in the experiment, grasping the soul
of theoretical knowledge. The results show that the actual teaching has greatly enhanced the students’
interest and curiosity and lays a solid foundation for their future research work., The fiber optic link is
modeled as radio over Fiber (RoF) link comprising of a 1550 nm directly modulated laser source, single
mode fiber and. The photodiode is connected to a compact 900 MHz GSM band. in Optisystem software
and the simulation parameters are linked from Advanced Design System (ADS) software. The wireless
channel model is obtained from the Optisystem platform. The entire link is simulated for different optical
input powers and the wireless coverage area is predicted.A Radio over Fiber (RoF) link comprising of a
1550 nm directly modulated laser source, single mode fiber and a PIN photodiode, is simulated for
mobile cell applications.
The photodiode is connected to a compact 900 MHz GSM band microstrip patch antenna. The fiber optic
link is modeled in Optisystem software and the antenna parameters are linked from Advanced Design
System (ADS) software. The entire link is simulated for different optical input powers and the wireless
coverage area is predicted.

( لالتصاالت الالسلكية المتنقلة باستخدام أوبتسيستمRoF) محاكاه الراديوعبر االلياف
:الملخص
البحث هو محاكاة لموجات الهاتف الخليوى عن طريق برنامج اوبتىسيستم الذى يوفر منصة مرنة للتجارب االفتراضية والتي
. مرييا التحليييا المسيتلا والتصييميم واللي رة عليه ييا الم يياكا ال ملييية.تسياع علييه فهييم تكرير تجريي ا لمبي ت ايلييال البصييرية
 واسيتي اب، وديجيا ب يا الم ياكا في التجربية، فإنه يساع عله الل رة عله ربي النرريية ميل الممارسية،وعالوة عله ذلك
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)وتيم تمرييا النرياب عبيارة عين وليلة را ييو عبير ايلييال (رول.  ويضل تساسيا ليلبا لل ميا البحري، روح الم رفة النررية
GSM و فوتو ييو متصيلة بجهيا.، وايليال من النيو اال يا ى الوضيل،  نانومتر من مص ر ليزر مباشر0551 تتألف من
 وبيانات المحاكاه من نراب التصميم المتلي ب (ت س)ونميوذ اللنياة الالسيلكية تيم الحصيوه عليهيا مين برنيامج. ميغاهرتز011
 تتم محاكاة الراب بأكمله لمختلف م خالت اللوى البصيريه والالسيلكية ميل توميل منالية التغاييه وترهير النتيا ج.توبتيسيستم
. تصورالستخ اب موجات الهواتف النلالة واالش اعات الناتجه عنها وض ف تاثيرها مل طوه مسافة االرساه
 وتلييال وضيل، نيانومتر0551 يتم محاكاة وللة الرا ييو عبير ايلييال (رول) التي تتيألف مين مصي ر لييزر م يكا مباشيرة
 ميغياهرتز سسيم القرمية هيوا011 يتم تولييا فوتو ييو دليه مي مج. لتابيلات الخاليا المحمولة،بين
مين برنيامج نرياب

ضو

ت ا ي وثنا

وليلة ايلييال البصيرية نمذجية في برنيامج توبتيسيسيتم وتيرتب م لميات الهيوا.التصحيح ميكروستريب

.يتم محاكاة وللة كاملة لمختلف اللوى اإل خاه البصري ومن المتومل منالة التغاية الالسلكية. )التصميم المتل ب (ت س
Keywords : Mobile Radiation (Waves resulting from the use of cell phones); Wireless Effects )The
effect of the transmission of waves without wires(; GSM (Global system for mobile); RoF(Radio over
Fiber);Optisystem (innovative optical communication system simulation package which was explored by
optiwave company).

These cells with areas of few hundred meters,

1. Introduction
One of the most wide spread cellular systems

few tens of meters are known as microcells.

used worldwide is Global System for Mobile

In this research, we simulate a RoF link for

communications (GSM). In general, the main

mobile cell applications by using standard

goal of a cellular network service provider is to

Optisystem software for simulation of optical

achieve a large coverage area. This is usually

link, Advanced System Design (ADS). It is well

done by installing high-power base stations on

known that Matlab based simulation has

tall masts inside relatively large cell area (macro

received wide spread acceptance, especially for

cells). As the network matures and more users

the analysis of wireless channels]. Hence we

join, capacity becomes an important factor. In

also follow the same for wireless channel

order to increase the capacity, each large cell is

modeling. This provides a complete system

split in to several smaller cells, so that the

simulation even incorporating the radiation

frequency carriers can be reused. In densely

pattern and its impact on the coverage area.

populated areas such as open stadiums, the cells

Based on this approach, the effect of optical

must be very small to cope up with the demand.

power on the coverage area is also investigated.
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2. System Description
The RoF link is implemented for GSM down

A 1550nm laser diode is directly modulated by

link signal distribution for pico cell applications.

the GSM signal at 900MHz. Fig. 3 shows the

Fig. 1 shows the components of downlink RoF.

arrangement.

Overall blocks of RoF system for GSM down
link.

Fig. 1. Overall blocks of RoF system for
GSM down link.
3. Background
The GSM transmitter is implemented in
OptiSystem tool. A 270 kbps, GSM standard
data rate and Gaussian filtered Minimum Shift

Fig.3. Optical link schematics.

Keying (GMSK) modulation scheme is used in
the study [1]. These blocks are shown in Fig 2.

A single mode fiber with an attenuation of
0.2dB/km is considered for the simulation. At
the receiver, a PIN photodiode with responsivity
of 1A/W and a dark current 10 nA is assumed.
The photocurrent is made to excite the antenna
[2]. The antenna parameters from ADS software
are linked to Optisystem using s2p link available
in the tool, as illustrated in Fig. 4.

Fig. 2. GMSK optical transmitter blocks
in optisystem tool
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Optical Fiber and Receiver

Where “f” is frequency in MHz

5. Simulation and Results

The entire blocks at the RoF link is simulated in
Optisystem tool. Fig. 5 shows the RF spectrum
of the input GSM signal. The signal power at
900 MHz is about 10 dBm and this signal

Fig. 4. Photo detector Optical receiver design

modulates a 1550 nm Fabry Perot laser under

4. Wireless link model

direct modulation. Fig.6 shows the optical

In order to predict the service range for

spectrum after directly modulated laser output,

indoor or densely populated applications, the

centered at 1550 nm. The spectrum of optical

Log-Distance path loss model is used [1]. The

signal after 1km of the optical fiber is shown in

parameters used for service range prediction is

Fig 7, and this spectrum shows a slight reduction

shown in Table 1. The path loss model in

in optical power owing to the fiber losses.

wireless link is simulated using Matlab tool.
Logdistance path loss model or Log-normal
shadowing is expressed as [4].

Where PL is total propagation loss (dB),
PL (do) is path loss at 1m from transmitter (dB),
n is path loss component. The distance between
transmitter and receiver is given as d (m).Where
Xσ is zero mean Gaussian distributed random
variable

(in dB) with standard deviation σ

(also in dB). If n =2; σ =7 the total propagation

Fig. 5. Spectrum of RF signal.

loss is.
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Table.1.Parameters used for Radio Range
Calculations.
Parameters
Value
Photodiode responsivity
1 A/W
Photodiode impedance
Ω
TX Antenna gain
2.3 dBi
RX Antenna gain
2 dBi
Standard Deviation σ for 7
indoor environment
Antenna height
5m
Carrier frequency
900 MHZ
Receiver
sensitivity
of -90 dBm
mobile unit

Fig.7. Optical spectrum after fiber.
The output from the photodetector is shown in
Fig.8 and this signal is fed in to the

SCFC

antenna. In order to simulate the antenna in the
link, the s2p facility in the Optisystem tool is
used. This interfaces the ADS software, where
the antenna parameters such as S11, efficiency
and gain are provided. The Effective Isotropic
Radiated Power of the antenna is illustrated in
Fig. 9.
Fig.6. Spectrum of the GSM modulated
Optical carrier.
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interfacing with Matlab tool and Fig.10 shows
the received RF power for different input optical
powers.

Figure. 8 Signal at the output of the
photodetector

Figure. 10 Received Power variations
with distance.
The acceptable Received Signal Strength (RSS)
for mobile network ranges from -89 dBm to -70
dBm or more [3]. The coverage is weak when
the RSS is between -90 dBm and -99dBm. For
signal levels below -100 dBm, the coverage
becomes unacceptable. Table 2 shows the link
power levels obtained from the simulation for
every block such as RF modulator, laser,

Figure.9.Signal at the output of the antenna

photodiode, transmit antenna and the service
The calculation of received power from the

range of SCFC antenna is determined. The

antenna at distances ranging from 1m to 150m is

simulation is repeated for different transmitter

carried out using the Log-Distance path loss

optical

model [4]. This feature is introduced by
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powers and the coverage area is predicted.

6. Conclusion

Figure 11 shows the coverage area of the RAU.

A detailed simulation incorporating an

The coverage pattern is clearly omnidirectional,

antenna along with wireless channel effects is

following the antenna radiation pattern. The

used to evaluate The Effects Electromagnetic

maximum coverage along the radiation direction

Radiation Of Wireless Mobile Communication.

is found to be 62m, 112 m and 220 m for 0 dBm,

A log distance path loss model for wireless link

5 dBm and 10 dBm optical powers respectively.

transmission

The RF power to the laser is fixed as 10 dBm for

simulation. For an optical transmitter power of

the entire analysis.

10dBm and link length of 1 km, a coverage

is

used

by

the

optisystem

range of 200 meters is Fig. 10 shows the RF
spectrum of the input GSM signal. The signal
power at 900 MHz is about 10 dBm and this
signal modulates a 1550 nm Fabry Perot laser
under direct modulation.Fig.6 Shows The
spectrum of optical signal after 1km of the
optical fiber, and this spectrum shows a slight
reduction in optical power owing to the fiber
losses. Finally Fig.11.Shows the Coverage area
with respect to different input optical powers.

Fig.11. Coverage area with
different input optical powers.

respect

to
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Abstract:
This work is concerned with studying "the influence, of machining. parameters, on the surface, roughness
and tool, wear, of stainless, steel",316 L material. The parameters used is spindle speed (400, 500, 360, 800,
1000) (r.p.m), feed (0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18) (mm/rev), cut depth (0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3) (mm), and for tool
wear cutting speed (93, 116.2, 146.3, 232.3) (m/min), feed (0.10, 0.12, 0.14, 0.18) and constant cut depth (1.1).
Minitab 16 software used to predicted roughness of surface value. Coated carbide insert used for turning the
stainless steel 316L. The result of experiment appear that roughness of surface was decreasing when the
spindle,speed increased, also roughness of surface increasing when, the feed and cut depth increased. The
tool,wear was increasing when, the cutting, speed, and feed increased. The coefficient of determination value for
roughness of surface was (94.07 %). So it shows a best agreement among the two value of roughness of surface
(experimental and predicted value).
Keyword: machining parameters, roughness of surface, stainless steel 316 l, tool wear.

:الخالصة
 المعامالت.)316 L( هذا العمل يهتم بدراسة تاثير معامالت التشغيل على خشونة السطح وبلى االداة لمادة لفوالذ المقاوم للصدأ
,) دوره/) (ملم0.10, 0.12, 0.14, 0.18(  التغذية,)) (دورة بالدقيقة400, 500, 360, 800, 1000( المستخدمة هي سرعه الدوران
0.10, (  التغذية,)دقيقة/) (م93, 116.2, 146.3, 232.3(  ولبلئ االداة سرعة القطع.)) (ملم0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3( عمق القطع
 للتنبؤ بقيم الخشونةMinitab 16  استخدم برنامج التحليل.)( (ملم1.1)  عمق القطع الثابت,)الدوره/) (ملم0.12, 0.14, 0.18
 نتائج التجارب بينت ان خشونة السطح تقل عند زيادة.316 L  استخدمت الكاربيد المصبوغ لخراطة الفوالذ المقاوم للصدا.السطحية
 قيمة. بلئ االداة يزداد عند زيادة سرعة القطع والتغذية. ايضا خشونة السطح تزداد عند زيادة التغذية وعمق القطع,سرعة الدوران
.) لذلك تبين لنا توافق جيد بين قيم الخشونة السطحية (التجريبية والمتنبئ بها.(%94.07( معامل التحديد لخشونة السطح هي
I. Introduction:
Machinability was often assessed by surface finish
after the machining operation [1]. A better surface
finish is affected by many variable in single or multiple
- point machining. A low surface roughness improves
the tribological properties, fatigue strength, corrosion
resistance and esthetic appeal of the product [2]. The
factors that used to perfection surface finish are round
nose tools, small feeds, high cutting speed, light cuts,
cutting fluids, and increasing rake angles on the ground
tools. Many of these feature, while highly desirable,
may shorten tool life, increase force, and may not be
economical overall. The outermost boundary of a body
adjacent to the air is called a surface. When this surface
is deformed by a sharp cutting edge, the term surface
finish describes the boundary. When a rotating
cylindrical body in contact with a tool has an existing

surface removed, the substrate surface provides the
new boundary. If the surface was magnified many
times, it would have the appearance of successive
jagged mountain ranges, it seems random natural
appearance of mountainous profile, there is
mathematical form and geometry to the topography.
This analogy extend to the microscopic texture of
grooves turned by a tool on a lath. The measure of
surface texture mostly used is roughness of surface.
roughness of surface is the average of the vertical
deviations from the nominal surface over a specified
surface length [1]. The reason of tool wear is the
continuous action of the chip removal process, and can
be founded in two tool zones [3]:
1- wear in the rake face, generally giving rise to a
crater-like pattern.
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2- wear in flank, because the friction i tool edge is
high with the fresh machined surface. It looks
similar to a typical abrasion pattern.
Flank wear: This wear is founded on the (relief) face.
The wear zone formation is not always uniform over
the larger and smaller cutting, edges, of, the, tool. It is
the most popular in ,”the, turning, of, hard, materials,
where,no,chemical, affinity, among, the ,tool, and
material, abrasion being the main wear mechanism.
the applications of stainless steel materials have
increased enormously in various fields. The attractive
combination of excellent corrosion resistance, a wide
range of strength levels including strength retention at
cryogenic and elevated temperatures, good formability,
and an aesthetically pleasing appearance have made
stainless steel materials the preferred choice for a
diverse range of applications, from critical piping
components in boiling water nuclear reactors to the
ubiquitous kitchen sink [4]
Ihsan Korkut et al. (2004) [5] Developed the
determination of the optimal machining parameters like
speed when turning metal stainless steel 304 the insert
used is cemented carbide. From the result they found
that the decreasing in tool wear with increased the
cutting speed up to (180) m/min. Also the Roughness
of surface (Ra) was decreasing when the cutting speed
increased. Mohd Fazuri et al. (2010) [6] Studied the
effect of various type of insert nose radius, cutting
speeds and feed rates on the roughness of surface of the
metal stainless steel used in medical surgery tools.
S. Ranganathan and T. Senthilvelan (2010) [7] Studied
optimizing the process parameters on tool wear of wc
insert when hot turning of aisi 316 stainless steel. The
optimum results can be achieved in the experimental
study by employing Taguchi techniques. Combined
effects of three cutting parameters i.e. cutting speed,
feed rate and depth of cut on the performance measure,
tool wear (VB) are investigated by employing an
orthogonal array and the analysis of variance
(ANOVA) at 2000 C, 4000 C and 6000 C hot turning.
Samir Khamel et al. (2012)[8] Studied analysis and
prediction of tool wear, surface roughness and cutting
forces in hard turning with CBN tool. The main
objective of the present study is to investigate the
effects of process parameters (cutting speed, feed rate
and depth of cut) on performance characteristics (tool
life, surface roughness and cutting forces) in finish
hard turning of AISI 52100 bearing steel with CBN
tool. Atul P. Kulkarni et al. (2013) [9] Studied the

effect of cutting parameters on the tool life, surface
finish, cutting force, tool wear, and chip thickness.
They use austenitic stainless steel as a workpiece and
coated insert in dry turning. Rajendra Singh et al.
(2014) [10] Studied the analysis of roughness of
surface and compare experimental and prediction value
for cylindrical, austenitic, stainless, steel, pipe, using
CNC turning machine artificial neural networks ANN
method for re-optimization. Prajwalkumar M. Patil et
al (2015) [11]. Studied effect of cutting parameters on
surface roughness and hardness of AISI 316 austenitic
stainless steel in CNC turning under conventional
cooling condition. Taguchi method has been employed
in the optimization of cutting parameters- such as
speed, feed and depth of cut.
The objective of this paper is produce minimum
roughness of surface, minimum tool wear

II. Workpiece material:
The workpeice used in this paper is an austenitic
stainless steel shaft. 316L austenitic steels are the most
widely used grade, because of its excellent resistance to
oxidation and corrosion [12]. 316L austenitic stainless
steel is a specified kind of stainless steel alloy forming
the largest stainless steel family in terms of alloys and
usage. The workpiece has diameter (74mm) which
inspected in the
(Central
Organization
for
Standardization and Quality Control) / (lab. of quality
control). The. Chemical. Composition. shown in table
(1) below:
Table (1): The workpiece chemical composition and
compare it with standard of stainless. steel 316l.
Metal
Standard
316L
316L(Max)
Workpiece
[13]
Carbon%
0.030
0.0044
Silicon%
0.75
0.432
Manganese%
2
1.74
Phosphorus%
0.045
0.0271
Nickel%
10 – 14
9.55
Copper%
--0.597
Chromium%
16 –18
18.2
Molybdenum%
2–3
2.19
Sulfur%
0.030
0.0216
Iron%
Balance
Balance
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III.

Implementation work:

The inserts used in this paper is coated carbide we
choice the coated carbide because it has longer. tool.
life. Universal turning machine type sinus 330/3000
(SN-126130) used to do this work.

IV. Roughness of surface:
The roughness of surface measurement were done
by Mar.Surf ps1 shown in Fig.(1) below.

Fig. (2): kruss light microscope.

100 µm
Fig. (1) Roughness of surface measurement Mar.surf
ps1.

Fig. 3 (a): Tool wear at cutting speed (93 m/min)
feed (0.10 mm/rev) cut depth (1.1mm).

V. Tool wear:
The. flank. wear regions were. measured. using
(kruss light microscope) shown.in. Fig. (2), It consisted
of light source and movement table which the
specimen is placed on it so as to measure
the,flank,wear after machining. The.flank.wear. is
measured from the image on the screen by using
(optika vision lite software) and magnification value is
(10x). The, tool, wear. was measured till reaching the
final wear depended on standard in table.(2) below.
The result of
experiment of tool wear shown. in. Fig. (3) ( a, b, c, d,
e, f, g, h).

128 µm

Fig. 3 (b): Tool wear at cutting speed (116.2 r.p.m)
feed (0.10 mm/rev) cut depth (1.1mm).
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155 µm

112 µm

Fig.3(f)Flank
wear
at
speed(116.2m/min)feed(0.12mm/rev)
(1.1mm)

Fig. 3 (c): Tool wear at cutting speed (146.3 r.p.m)
feed (0.10 mm/rev) cut depth (1.1mm).

200 µm

cut

cutting
depth

124 µm

Fig.3(d):
Tool
wearat
cutting
speed(232.3m/min)feed(0.10mm/rev) depth of cut
1.1mm).

Fig. 4 (g): Flank wear at cutting speed (146.3 m/min)
feed (0.12 mm/rev) cut depth (1.1mm).

108 µm

266 µm

Fig
3(e)Flank
wear
at
cutting
speed
(93m/min)feed(0.12 mm/ver)cut depth (1.1mm).

Fig.3(h):Flank wear at cutting speed (232.3m/min)feed
(0.12mm/rev) cut depth (1.1mm).
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Table (2): Criteria of flank wear according to ISO3685[14]
Tool material

HSS

Cemented

Coated carbide

carbide

operation

(mm)

roughing

VBB

0.35– 1.0

0.3 – 0.5

finishing

VBB

0.2 – 0.3

0.1 – 0.25

AL2O3

Si3N4

0.3 – 0.5

0.25 – 0.3

0.25– 0.5

0.1 – 0.25

0.1 – 0.2

0.1 – 0.2

VI. Design of exp eriment (DOE):
The (DOE) is very significant
to find the
experiments number. In this paper the experimental
matrix
was
selected
as
full.
factorial..central.composite. rotatable. fixed levels
design. Table (3) show the levels of the. cutting
parameters, The. total. number. of all experiment used
can be found by using the equation 1
In this paper A=3, so there will be 8 kernel, 6 star, and
6 center runs, lead to the. total. number.of experimental
point N=20 with the. value. of. star arm, = 1.682 [1].
Table (3): Level of process control variable.
Parameters
Cutting speed (N)
Feed (f)
Cut depth (d)

Ceramics

The. experimental. design. matrix. are presented in
table (4) below.
For k < 5
N=

r.p.m
mm/rev
mm

(1)

Where:
: The. factorial. points
A : The number of controllable process parameters.
: group of experimental runs,

Units
-1.682
400
0.10
0.5

+ 2A +

-1
500
0.12
0.7

Levels
0
630
0.14
0.9

1
800
0.16
1.1

1.682
1000
0.18
1.3

Table (4): Design. of. experiment. matrix.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(N)
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1.682
1.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(f)
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
-1.682
1.682
0
0
0
0
0
0
0
0

(d)
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
0
0
0
-1.682
1.682
0
0
0
0
0
0

Spindle speed (r.p.m)
500
800
500
800
500
800
500
800
400
1000
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630

Feed (mm/rev)
0.12
0.12
0.16
0.16
0.12
0.12
0.16
0.16
0.14
0.14
0.10
0.18
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

23

Cut depth (mm)
0.7
0.7
0.7
0.7
1.1
1.1
1.1
1.1
0.9
0.9
0.9
0.9
0.5
1.3
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
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increased the cutting. force. is. normally increase
that’s lead to increase the machine vibration so the.
tool. flank. wear. increasing gradually.

VII. Result and discussion:
a. The influence. of. machining. parameters. on
roughness of surface
The influence. of. spindle. speed.(N) on
roughness of surface, as..shown..in Fig. (4). The
roughness of surface was decreasing. when
increased. spindle speed. The reason is the
increasing in spindle speed lead to decreasing the
(BUE) (Build-up edge) tendency formation, and the
decreases in tool-piece contact area, lead to
decreasing the deformations and consequently the
roughness of surface. The minimum roughness of
surface is (0.98 μm) at (400 r.p.m) spindle speed
(0.14 mm/rev) feed. and. (0.9 mm) cut depth. The
influence of feed. (f) on roughness of surface,
as.shown. in
Fig. (5). The roughness of surface
was increasing when increased feed. The reason
when the feed rate increased, the formation of
chatter increased, cause higher roughness of surface.
The influence. of cut depth (d) on roughness of
surface is. shown. in.
Fig. (6). The roughness of
surface value increases with increasing cut depth.
The reason is while the cut depth increase leading to
increase the amount of metal removal in addition
the. cutting. edge. having a large value of interfaced
length with the metal to be removed that’s leading
to increase cutting force and heat produce rough
surface.

VIII. Prediction of roughness of surface using
response. Surface. methodology. (RSM)
RSM used to produce a second-order polynomial
mathematical
models
used.
for.
predicting..roughness of surface .by. using. the.
results.of experiments. The design matrix and the
set of controllable variable, can be fitted by using
the. polynomial. equation. of second order [15]:
Y=

+

+

(2)

Where:
Y: The output or response (chips hardness,
roughness of surface).
: constant.
,
,
: coefficient of independent variables
: linear expression.
: quadratic expression .
: interaction expression.
The equation of mathematical model for roughness
of surface

b..The.influence..of.machining.parameters.of on
tool wear

The equation of mathematical model for roughness
of surface are shown below:

Fig. (7) show the influence. of. cutting. speed. on
the flank wear. The. cutting. speed. has. Important.
effect on the flank wear when cutting speed
increased the flank wear value increasing the reason
is heat generated at. the. tool chips interface is
increasing lead to increase the tool. flank. wear. The
minimum value of flank wear is (0.1) (mm)
obtained at cutting speed (m/min) , feed (0.18)
(mm/rev) and constant cut depth (1.1) (mm).The
.influence. of. feed.on. the.flank. wear. are. shown
in Fig. (8) the increasing in feed lead to increases
the. tool. flank. wear. the reason is when feed

Y = 4.9195 – 0.013035 N – 16.234 f + 5.4625
4.3465
– 48.245 +0.5456
+
0.07059 N f – 0.00663 N d – 9.531 f N (3)
R-sq for roughness of surface equal to (94.07 %)
and R-sq (adj) (89%). The regression. model.
provides. a better clarification for .relationship.
between. the prediction and experimental value for
the
response
(roughness
of
surface).
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f= 0.1 (mm/rev) ,
d= 0.5 (mm)

3
2.5

f= 0.12 (mm/rev)
, d= 0.7 (mm)

2
1.5

f= 0.14 (mm/rev)
, d= 0.9 (mm)

1
0.5

f= 0.16 (mm/rev)
, d= 1.1 (mm)

0
400

500

630

800

Spindle speed (r.p.m)

1000

f= 0.18 (mm/rev),
d= 1.3 (mm)

Fig. 4: Influence.of. spindle. speed. on roughness of surface.
3.5

N= 400 (r.p.m)
, d= 0.5 (mm)

3
Roughness of surface
(μm(

Roughness of surface (μm(

3.5

2.5
N= 500 (r.p.m)
, d=0.7 (mm)

2
1.5
1

N=630 (r.p.m)
, d=0.9 (mm)

0.5
0

N= 800 (r.p.m)
, d= 1.1 (mm)
Feed (mm/rev)

Fig. 5: Influence.of feed. on roughness of surface.

Fig. 6: : Influence.of cut depth on roughness of surface.
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Fig. 7: : Influence. of. cutting. speed. on flank wear.

Fig. 8: : Influence. of. feed. on flank. wear..

XI Conclusion
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Abstract
Geoidal separations present the essential transformation element between geodetic and orthometric height
surfaces. Thus , two digital elevation models have been interpolated using geographic information system (
GIS ) by observing numerous control points. The study area is located in Baghdad city in Iraq . The first
model is prepared from elevations measured by total station instrument whereas the second model is
obtained from google earth data. The surface models are tested by comparing the interpolated heights of
check points with their measured heights. The data are analyzed using statistical methods. The results
demonstrate that the root mean square error ( RMSE ) of control points is ( 4.459 m ). The geoidal
separations using raster calculator tool are ranged from ( 10.134 m ) to minus ( 1.133 m ) in the study area .
Differences between geoidal separations resulted from measurements and interpolated surfaces give RMSE
of ( 0.737 m ) which is within the accuracy limit of measured control points. The obtained accuracy is
suitable for digital maps which are utilized for most engineering applications .
Key words: Geoid , Ellipsoid , Geoidal Separations , Orthometric heights , Geodetic heights .

تحليل فواصل المجسمات األرضية

المستخلص
تمثل فواصل المجسمات األرضية عنصر التحويل األساسي بين سطوح االرتفاعات الجيودسية واالورثومترية لذا تم توليد
 ( برصد نقاط ضبط متعددة في منطقة الدراسةGIS ) نموذجين من االرتفاعات الرقمية بأستخدام نظام المعلومات الجغرافي
 وتم تحضير النموذج االول بقياس المناسيب بأستخدام جهاز المحطة الكاملة بينما تم الحصول، الواقعة في مدينة بغداد بالعراق
 وتم أختبار سطوح النماذج بمقارنة األرتفاعات المتولدة للنقاط التحقيقية بارتفاعاتها، على النموذج الثاني من بيانات كوكل أيرث
 ( لنقاطRMSE )  وأظهرت النتائج أن جذر معدل مربع الخطأ،  وتم تحليل البيانات بأستخدام الطرق االحصائية، المقاسة
 ( تتراوحRaster Calculator )  وأن فواصل المجسمات األرضية بأستخدام أداة الحاسبة الشبكية، ( 4.459 m ) الضبط بلغ
 علما أن فروقات فواصل المجسمات األرضية الناتجة من،  ( ضمن منطقة الدراسة1.133 m )  ( الى سالب10.134 m ) من
 أن،  ( والذي يقع ضمن حدود دقة نقاط الضبط المقاسة0.737 m ) القياسات والسطوح المتولدة أعطت جذر معدل مربع الخطأ
. الدقة التي تم الحصول عليها تالئم الخرائط الرقمية التي يستفاد منها في غالبية التطبيقات الهندسية
. األرتفاعات الجيودسية،  األرتفاعات االورثومترية،  فواصل المجسمات األرضية،  المفلطح،  المجسم األرضي:الكلمات الدالة
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DEMs are used in multiple engineering
applications like estimation of earthwork
volumes of roads , soil study , hydrology ,
deformation of earth , and topographic maps
[4] . Google earth makes maps easy through
the overlap of images gained from airborne ,
satellite and geographic information system
[5] . The projection of Universal Transverse
Mercator ( UTM ) is commonly used in Iraqi
maps .

Introduction
Earth surface is usually presented as a digital
elevation model ( DEM ) . This model
requires three dimensional ground positions .
The positions may be obtained by different
methods like traditional surveying , laser
scanning , photogrammetry , remote sensing ,
and global positioning system ( GPS ).
Google earth is an open source for easy data
acquisition imaging and location coordinates
. DEM data from google earth are gathered
by NASA's Shuttle Radar Topography
Mission ( SRTM ) . Most of the high
resolution imagery in google earth maps is
the Digital Globe Quickbird which is
approximately ( 65 cm ) panchromatic and (
2.62 m ) multispectral at nadir [1] . Google
earth also supports managing three
dimensional geospatial data via Keyhole
Markup Language ( KML ) [2] .
The mean sea level ( MSL ) is normally
assumed to be coincident with the geoid or
that the separation between them is negligible
[3] . Electronic total station and level
instruments measure orthometric heights
from MSL . The geodetic heights obtained
from google earth are measured from
ellipsoid. Location accuracy of these data is
less than traditional surveying procedures .
Comparison between the geodetic and
orthometric heights is necessary. The
variations between orthometric and geodetic
heights are the geoidal separations .
The surfaces of selected region have been
interpolated from location and height data .
The interpolation may be implemented using
ArcGIS , Surfer , or by finding regression
relationship using different application
programs . Recently , most of the surveying
software and location receivers are equipped
with geoidal models such as Earth
Gravitational Model 1996 ( EGM 96 ) and
2008 ( EGM 2008 ) respectively. These
models are capable of calculating orthometric
heights from geodetic heights measurements
to produce topographic maps.

Interpolation of Heights
The geoidal separation or undulation is
equal to the geodetic or ellipsoidal height
minus the orthometric height or elevation .
The most popular means to obtain geodetic
heights are google earth application and GPS
receivers . Elevations can be obtained from
traditional surveying methods like level
instrument using leveling procedure or total
station device using vertical traversing or
trigonometric leveling . " Traditional
methods for establishing vertical control,
although precise, are very laborious , costly
and impractical in harsh terrain and
environmental conditions " [6] . Geoidal
Separations are calculated by equation 1 .
Accuracy is increased by increasing the
number of ground control points in
harmonious distribution . The root mean
square error ( RMSE ) of geoidal separation
is calculated from equation 2 . Where ( n )
represents the number of observations .
Interpolation methods of digital elevation
models are commonly classified into Inverse
Distance Weighted ( IDW ) , Kriging ,
Natural neighbour , Spline , Topo to Raster ,
and Trend . The selection of the best DEM
interpolation depends on the number and
distribution of height points , the nature of
ground topography , and the application type
. Although , it is preferred to test different
methods until deduce the suitable one .

Geoidal Separation = Geodetic height −
Orthometric height
………....... ( 1 )
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RMSE 

geodetic heights are observed from google
earth . Table (1) lists the geodetic coordinates
and geoidal separations obtained from google
earth and field work. The standard ellipsoid
used in the google earth is the world geodetic
system ( WGS 1984 ) with corresponding to
the vertical datum of WGS 1984 / EGM 96 . It
should be mentioned that WGS 1984 / EGM
96 or EGM 2008 is a vertical datum used in
GPS receivers . Figure (1) distributes the
selected control and check points within study
region . Figure (2) displays the measurements
of geodetic heights , orthometric heights , and
geoidal
separations
between
them.

 (Geoidal Separation ) 2
n
.....( 2 )

Observations
Twenty two points are measured in the field
using electronic total station . The measured
points are divided into eighteen control points
and four check points . The study area is
placed in Jadria in Baghdad city , Iraq . All
control points are distributed in the study area
covering the region . Also , the locations and

Table (1) Observed data and their geoidal separations

Point

Latitude

Longitude

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

33° 16′ 34.21″
33° 16′ 23.02″
33° 16′ 09.37″
33° 16′ 18.26″
33° 16′ 08.04″
33° 16′ 41.51″
33° 16′ 35.30″
33° 16′ 27.08″
33° 16′ 21.65″
33° 16′ 26.88″
33° 16′ 25.02″
33° 16′ 15.89″
33° 16′ 10.61″
33° 16′ 20.77″
33° 16′ 08.85″
33° 16′ 01.94″
33° 16′ 00.39″
33° 16′ 00.78″
33° 16′ 29.17″
33° 16′ 33.68″
33° 16′ 03.85″
33° 16′ 06.58″

44° 22′ 31.69″
44° 22′ 40.20″
44° 22′ 57.08″
44° 22′ 33.89″
44° 22′ 44.56″
44° 22′ 38.53″
44° 22′ 49.47″
44° 22′ 58.26″
44° 23′ 07.52″
44° 22′ 31.75″
44° 22′ 41.36″
44° 22′ 48.04″
44° 22′ 55.99″
44° 22′ 27.39″
44° 22′ 28.70″
44° 22′ 33.17″
44° 22′ 39.00″
44° 22′ 47.45″
44° 22′ 35.22″
44° 22′ 52.25″
44° 23′ 01.25″
44° 22′ 29.35″

Geodetic Geoidal
height separation
(m)
(m)
39.000
2.698
46.000
9.892
38.000
1.876
41.000
4.869
39.000
2.643
39.000
2.445
38.000
1.627
41.000
4.418
39.000
2.370
44.000
6.962
46.000
9.846
41.000
4.671
38.000
1.717
38.000
1.638
36.000
− 0.320
37.000
0.579
38.000
1.644
40.000
2.971
44.000
7.619
38.000
1.688
38.000
1.633
36.000
− 0.378

30

Type
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
control point
check point
check point
check point
check point
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Figure (1) Distribution of control and check points within study area

Figure (2) Height measurements
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have been interpolated to produce a contour
map in UTM projection as measured by total
station instrument ( Figure 6 ) . Figure (7)
represents the DEM resulted from orthometric
heights . The minimum and maximum values
of orthometric heights are ( 35.624 m ) and (
37.170 m ) , respectively . DEMs are displayed
in ArcGIS , ArcScene program.
Maximum and minimum height values
determine the suitable contour interval . One
meter contour interval is adopted for geodetic
heights while ( 0.2 m ) contour interval is used
for orthometric heights .

Production of Contour Maps and DEMs
The contour maps and DEMs are extracted
in ArcGIS using spline interpolation . Various
interpolation methods are tested but the spline
method is the best . Figure (3) illustrates the
methodology of geoidal model interpolation.
The contour map from geodetic heights is
layout in geodetic coordinates as measured
from google earth ( Figure 4 ) . Figure (5)
shows the DEM resulted from geodetic heights
. The minimum and maximum geodetic heights
are ( 31.832 m ) and ( 46.353 m ) ,
respectively.
Orthometric
heights

Figure (3) Methodology of building geoidal model
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Figure (4) Contour map from geodetic heights

Figure (5) Representation of DEM from geodetic heights
33
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Figure (6) Contour map from orthometric heights

Figure (7) Representation of DEM from orthometric heights
34
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distribution in both geodetic and orthometric
heights.
The interpolated surfaces have been evaluated
using four check points . Differences between
geodetic surface heights and geodetic heights
are calculated in Table (4) and Figure (11) .
Table (5) and Figure (12) show the differences
between orthometric surface heights and
orthometric heights . The differences between
the geoidal separations from surface heights
and measurements are given in Table (6) and
Figure (13) . The RMSE for check points from
geodetic heights ( 0.747 m ) is greater than
RMSE from orthometric heights ( 0.196 m ) by
about four time. Geoidal separation values
show that the elevations can be obtained from
surface interpolation with accuracy of RMSE (
0.737 m ) .
The measurements of orthometric heights are
accurate than geodetic heights . Thus , the
standard deviation for geodetic heights in Table
(2) is higher than the standard deviation for
orthometric heights in Table (3) . Also , the
same reason can be concluded by comparing
standard deviation values in Table (4) and
Table (5) .

Results and Analysis
The digital map obtained from orthometric
heights is flatten than that obtained from
geodetic heights . The raster calculator in
ArcMap , ArcGIS is used to subtract the
orthometric raster from geodetic raster as
illustrated in Figure (8) . The resulted geoidal
separations range from ( 10.134 m ) to minus (
1.133 m ) . All the geoidal separations are
positive in the study area except at two points :
fifteenth and twenty two. The maximum
undulation value occurs at point two while the
minimum undulation occurs at point fifteenth .
The RMSE of control points is equal to ( 4.459
m ) . The statistics of frequency distribution are
obtained from data analysis of control points
using Microsoft Office Excel sheets . Table (2)
and Figure (9) illustrate statistics of geodetic
heights. Statistics of orthometric heights are
articulated in Table (3) and Figure (10) . The
standard deviations in both orthometric and
geodetic heights are less than the RMSE which
give more confidence results . The approach of
median from mean value indicates that the
observation samples are compatible to normal

Figure (8) Geoidal separations resulted from raster calculator
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Table (2) Statistics of geodetic heights for control points
Mean
Median
Standard Deviation
Range

39.889
39
2.867
10

Minimum
Maximum
Sum
Count

36
46
718
18

6
Frequency

5
4

3
2
1
45.1-46.0

44.1-45.0

43.1-44.0

42.1-43.0

41.1-42.0

40.1-41.0

39.1-40.0

38.1-39.0

37.1-38.0

36.1-37.0

35.1-36.0

0

Geodetic height ( m )
Figure (9) Statistics of geodetic heights for control points
Table (3) Statistics of orthometric heights for control points
36.414
36.356
0.270
0.930

Minimum
Maximum
Sum
Count

36.108
37.038
655.454
18

Orthometric height ( m )
Figure (10) Statistics of orthometric heights for control points
36

37.001-37.100

36.901-37.000

36.801-36.900

36.701-36.800

36.601-36.700

36.501-36.600

36.401-36.500

36.301-36.400

36.201-36.300

8
7
6
5
4
3
2
1
0
36.101-36.200

Frequency

Mean
Median
Standard Deviation
Range
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Table (4) Differences between geodetic surface heights and geodetic heights

Point

Latitude

check
point 1
check
point 2
check
point 3
check
point 4
Standard
deviation
RMSE

Height from
Geodetic
surface (m)

Longitude

Geodetic
Geodetic
height
Height
difference
(m)
(m)

33° 16′ 29.17″ 44° 22′ 35.22″

44.996

44.000

0.996

33° 16′ 33.68″ 44° 22′ 52.25″

38.270

38.000

0.270

33° 16′ 03.85″ 44° 23′ 01.25″

39.075

38.000

1.075

33° 16′ 06.58″ 44° 22′ 29.35″

36.099

36.000

0.099

3.804

3.464

0.497
0.747

50
45
40

Height from geodetic
surface ( m )

Height ( m )

35

30

Geodetic height ( m )

25
20

Geodetic height
difference ( m )

15
10
5
0
1

2
3
Check point

4

Figure (11) Geodetic surface heights and geodetic heights
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Table (5) Differences between orthometric surface heights and orthometric
heights

Northing
(m)

Point
check
point 1
check
point 2
check
point 3
check
point 4
Standard
deviation
RMSE

Easting
(m)

Height from Orthometric
Orthometric
height
surface (m)
(m)

Orthometric
height
difference
(m)

3681429.080 441874.804

36.686

36.381

0.305

3681569.280 442312.968

36.416

36.312

0.104

3680655.032 442535.024

36.151

36.367

− 0.216

3680698.942 441726.063

36.429

36.378

0.051

0.218

0.032

0.215
0.196

40
35
Height from
orthometric surface
(m)

Height ( m )

30
25

Orthometric height
(m)

20
15

Orthometric height
difference ( m )

10
5
0
-5

1

2

3

4

Check point
Figure (12) Orthometric surface heights and orthometric heights
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Table (6) Geoidal separation differences

Point
check point 1
check point 2
check point 3
check point 4
RMSE

Geoidal separation Geoidal separation Separation
from surface
from measurement differences
(m)
(m)
(m)
8.310
7.619
0.691
1.854
1.688
0.166
2.924
1.633
1.291
− 0.330
− 0.378
0.048
4.504
3.991
0.737

9
8
Geoidal separation
from surface ( m )

7
Separation

6
5

Geoidal separation
from measurement
(m)
Separation
difference ( m )

4
3
2
1
0
-1

1

2
3
Check point

4

Figure (13) Presentation of geoidal separations

Conclusions
1. Building geoidal models are practical
trends to get elevations from mean sea level
datum without leveling using surveying
instruments. These are suitable for
obtaining heights from google earth
application and GPS receivers. Modern
location software and receivers are
equipped with geoidal model data to
calculate
orthometric
heights.
The
interpolation of geoidal model surfaces
reduce time, cost , and field efforts to get
elevations.
39

2. The statistical analysis for geodetic and
orthometric heights shows that median
values approach to mean values . This gives
an indication about the observation samples
that follow the normal distribution. Also , it
can be generalized the derived statistical
transactions to community of study area
location . The statistical analysis is essential
to determine accuracy of interpolated height
surfaces.
3. Geoidal separations are varied from point
to another on the earth surface . These are
caused by gravitation effects. The residual
errors in coordinate measurement from
google earth vary from place to another
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place within the times due to the database
update.
4. Elevations also called orthometric
heights are relatively flatten than geodetic
heights. The geoidal separations are ranged
from positive ( 10.134 m ) to negative (
1.133 m ) in the study area . There are
different methods for DEM interpolation.
The user should select the best method by
experience . Reliable surface models have
been extracted from height measurements
using spline interpolation.
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Recommendations
1. Use of a new technology of leveling
using GPS with earth gravitational models
data for replacing traditional surveying
procedures.
2. Determination of geoidal undulations for
large area in Iraq as a plan covering the
country.
3.
Comparison
between
different
interpolation methods for production of
digital elevation models.
4. Estimation the accuracy of different earth
gravitation models used in Iraq.
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Abstract
Prototypes are built by rapid prototyping technology; this technology provides variant models. The
components of the model are delivers in a few hours. Commercial devices include rapid prototyping system,
fused deposition modeling (FDM), rapid prototyping and 3D printers. Currently, the approaches of rapid
prototyping can be represented appropriate and efficient methods for small batch production requirements.
The parameters include the layer thickness, print speed, shell thickness, infill density, and part orientation.
The most important parameter which be used in this paper was layer thickness. The compression test was
used in to study mechanical properties of PLA.
The test of results mentioned to the compressive strength samples of the 3D-printed PLA samples
increased with increasing of layer thickness, while the printing time of the specimens would be decreased
with increasing of layer thickness.
Keywords: 3D printing; polylactic acid (PLA); layer thickness

PLA تأثير سمك الطبقة على خاصية االنضغاط في طباعة ثالثية االبعاد لمادة الـ
الخالصة
 من أشهر التقنيات.لبناء أجزاء المنتج تم استخدم تقنية الطباعة ثالثية األبعاد حيث ان النموذج يتم بنائه على شكل طبقات
 تعد هذه الطريقة هي. Fused Deposition Modeling (FDM) التي بنيت على هذه التجربة هي نمذجة التسريب المنصهر
 كما تعتمد في األساس على مختلف المواد، فهي األرخص من حيث ثمن الطابعات وتكاليف التشغيل،األمثل إلنتاج النماذج األولية
.البالستيكية رخيصة الثمن
) حيث المتغيرPLA( ) المصنوعة منFDM( يناقش هذا البحث تأثير سمك الطبقة على نماذج نمذجة التسريب المنصهر
 سمك، زاوية التوجيه، كثافة الملئ،المستخدم في هذا البحث هو سمك الطبقة اما المتغيرات ثابتة المستخدمة هي (سرعة الطباعة
 ان عينة.الجدار حيث يتم تحليل تأثير سمك الطبقة لألجزاء التي تم طباعتها في ماكنة ثالثية االبعاد على الخواص الميكانيكية
 ويظهر من خالل اختبار االنضغاط زيادة قوة المادة التي تعتمد على.PLA اختبار خاصية االنضغاط يتم بنائها باستخدام مادة
) وان وقت طباعة العينة سوف41MPa( سمك الطبقة لعينات اختبار الصدمة التي تؤدي زيادة سمك الطبقة إلى زيادة قوة المادة
.تنخفض مع زيادة سمك الطبقة

(CAM) and computer-aided design (CAD),
otherwise technology of additive manufacturing
(AM) has been applied for prototyping purposes.
The focus shifted to mechanical properties and
roughness of the surface to meet improvements in
technology. This has led to the possible
manufacture of artificial bones, metal structures
and structures that resemble complex foam and
many processes with additive manufacturing (AM)
[2, 3].

Introduction
The
new
integration
manufacturing
technology of 3D printing has been involved
various specialties. The excellent potential for 3D
printing has been appeared to minimize both cost
and time cycle for product development [1]
Rapid prototyping (RP) is produced a part by
using manufacturing technology layer after layer,
on the basis of computer-aided manufacturing
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Recently, the developments in the scope of
computer-aided design (CAD) and designers of
rapid prototyping (RP) require to create a
prototype of this concept tools fast ; therefore,
different parameters can obtainable in this type of
machine like layer thickness, raster thickness,
raster angle and print orientation. The focusing on
mechanical properties the process parameters may
be the key factor in improvement of FDM systems
.By using appropriate process parameters in FDM
systems, It can be possible for manufacturing parts
to improve mechanical properties.[4]
Effects of the parameters of production of the 3D
parts on the mechanical properties have been
printed out in order to determine. In 2012 Sood et
al. [5] concentrated on the effect of the direction
of part, the thickness of the layer, raster-to-raster
gap, raster angle, raster display part. Tymrak et
al. [6] descripted of the layer thickness, the
orientation effect and the raster gap to the raster
on the printed samples using several commercial
3D printers.
Fused deposition modeling (FDM)
The process of fused deposition modeling
(FDM) can describe in many steps: first, the Quick
slice software of FDM is received the solid 3D
model by utilizing format of the stereo lithography
(STL). The heating elements to the semi-molten
are done by feeding filaments. Through the nozzle
the filament is fed and precipitated on the partially
constructed part. In case of semi-molten extruded
material, newly deposited materials fuse with
adjacent material already deposited. According to
the geometry part, the x-y plane the head moves
and deposits the material. This part is carried by
the platform with vertical movement to deposit a
new layer on the previous layer down in the zplane. Physical representation is deposited by the
head from the original known CAD file [4].
Fused modeling technology uses to build a wide
range of components quickly. It has been produced

for the first time in 1990 by Fast as a method
Stratasas Company shipped. Because of a low-cost
and production speed, FDM can be depended all
over the world. The first 3D model was designed in
the CAD program and the form was converted to
STL format and sent to the CURA program. Which
used in fused deposition modeling. In a few hours
later , the device is able to represent a complete
physical part that is quite similar to the product
part of the CAD model [7].
There are many advantages for FDM
technology for instance, easy to change
materials, small size, supervision-free operation,
low working temperature and low maintenance
costs [2].
While, the main disadvantage of FDM is the
availability of materials is limited [3]. Only
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) or
Polylactic Acide (PLA) can be printed on many
of commercial 3D printers. Parts of the
demonstration use most of the manufactured
parts by commercial 3D printers, not like the part
of the work. Fig (1) demonstrates the mechanism
of fused deposition modeling machine [8].
Polylactic acid (PLA) is at present one of the most
promising biodegradable polymers (biopolymers)
and has been the subject of abundant literature over
the last decade. PLA can be processed with a large
number of techniques and is commercially
available (large-scale production) in a wide range
of grades. It is relatively cheap and has some
remarkable properties, which make it suitable for
different applications . PLA has unique properties
like good appearance, high mechanical strength,
and low toxicity; and good barrier properties have
broadened its applications [9]
PLA is suitable for typical engineering
applications that impose environmental burdens at
the end of life. The rigidity of PLA can ensure
good mechanical properties during applications,
and yet it can easily undergo biodegradation after
disposal.[10]
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Figure (1) FDM process [8].

Experimental setup
For printing process, some of the factors can
effect on the mechanical properties like part
orientations, thickness of layer and infill density.
The thickness of the layer is defined as a layer
thickness deposited by the nozzle.
The work is described the layers thickness
effectiveness on mechanical properties of
polylatic acide (PLA). The dimensions of
specimens (12.7*12.7*25.4)mm according to
ASTM D695 made of fused deposition method
(FDM) built by 3D printing system. Structural
specification of printed samples designed by NX
9.0 programs.
The samples were built with three thickness layer
(0.1, 0.2 and 0.3 mm) through 3D printing of

PLA and test for compressive strength. The
samples are loaded until they are broken. In
addition to fill the inner part of the layer during
the printing process, the head of the molten will
move to form a rectangular structure
The parameters of the work are with different of
layer thickness (0.1, 0.2 and 0.3mm) while the
other parameters are kept constant (Print speed:
100mm/s, infill density: 80%, Shell thickness: 1.6
mm, part orientation at 90°).
For mechanical study the samples were
designed as standards by depending on NX 9.0
program it has been exported engineering models
files in (STL) to be printed using FDM technology,
as shown in fig (2)

Figure (2) samples of compression test

43

__ Al-Muhandis Journal ___ JMISE 154 (4) 41 - 48 _____ December 2017__
The machine that used to study mechanical
property is equipped to carry 50 kN, according to
requirements this test five samples- According to
the ASTM D695 standard- were built and were

tested under similar conditions as shown in
figures (3 to 7) and the compressive test was
performed at a loading rate equal 2 mm per min.

Figure (3) sample of compression test at
layer thickness 0.1mm

Figure (4) sample of compression test at
layer thickness 0.15 mm

Figure (5) sample of compression
test at layer thickness 0.2 mm

43
44

__ Al-Muhandis Journal ___ JMISE 154 (4) 41 - 48 _____ December 2017__

Figure (6) sample of compression test at
layer thickness 0.25 mm

Figure (7) sample of compression
test at layer thickness 0.3 mm

The compression test is in reversible tensile
test.[11]
In compression loading, the fracture of the
specimen takes place due to bulging action. The
property of a material to bulge under compressive
loading is called malleability. It is the ductility
that is associated with tensile loading while it is
malleability that is associated with compressive
loading. The compressive strength is the divided
maximum load on the area of face from a cube
where the loading rate is 0.1 kN / s and 0.2 kN / s
[12].

Compression Test
Compression test can be defined as the forces
that are pushed inwards on a sample through the
interaction of materials with them from the
opposite sides or through compression in another
way or "crush". To distribute the load on the
entire surface area on the opposite sides of the test
sample, the sample was placed between two plates
where the load is distributed by pushing the plates
together by a universal test machine. As a result,
the compressed sample is usually shortened by the
force direction applied in the vertical direction.
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During the test, the maximum load was observed
when the rupture occurred. The samples,
dimensions in this test 12.7 mm x 12.7 mm x 25.4
mm [13].
A compressive strength can be known as the
material's ability to withstand loads tends to
reduce size, rather than tensile strength, which
resists loads tend to elongate. In other words,
strength of compressive is resistant to
compression (pushed together), while the tensile
strength to resist tension (being pulled away). The
specific test method and measurement conditions
are affected on measurements of compressive
strength. Pressure strength measurements are
affected by the test method and specific
measurement conditions. By definition, when the
compressive stress is unidirectional, the material
fails completely. This represents the ultimate
compressive strength of the material [12].
The machine automatically plots the
compressive stress vs. compressive strain data for
each test specimen. In a compression test, the
stress is defined as the test sample was performed
at any moment by Compression load per unit of
cross-sectional area. This is expressed in the force
unit area as shown in Equation (1). Compressive
strain is defined as according to the Gage length
of the test
sample is ratio of compressive deformation that in
length for each unit of its original length along the
longitudinal axis. And expressed as a
dimensionless as shown in Equation (2) [14].

From Table (1) samples can be observed that were
built with layer thickness of 0.3 mm in
compression tests had the greatest strengths. The
samples strength with a 0.1 to 0.3 mm thickness
of layer increased significantly. Thickness of the
layer had a great effect on the strength of
compression.

Table (1) represents different thickness of layers
with their compressive strength.
No.of
test
1
2
3
4
5

Layer
thickness
(mm)
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

Building
Time
(min)
30
20
15
12
10

Compressive
strength(MPa)
35
38
40
40.5
41

As shown in table (1) the compression test of the
PLA samples have been greatly affected by layer
thickness. The samples that printed at angles 90°,
at the angle 90° the filaments are arranged and
oriented as diagonal to the loading trend, the
production is stronger to the load direction.
During compressive tests and because of the
material additive build up, in the axial direction
the samples are undergoing pressure aligned. At
last, the probability of breaking sample is due to
the sliding of layers on one another.
During printing process and before the
solidification of material from the melt occurs for
each a new layer was covered the top of the
previous layer and led to shrinkage in the previous
layer. It has been noted that the accuracy of the
geometry's sample decreased due to the increasing
in the layer thickness. The accuracy of the
completed engineering sample is less accurate
when layer thickness increases. The five
experiments of compressive strength are shown
in figure (8).
Figure (8) represent the minimum
compressive strength of PLA was 35 MPa and
the maximum compressive strength of PLA was
41 MPa. The test results denoted that the
compressive strength samples of the 3D-printed

(1)
Where:
= Compressive stress (MPa)
F = Load applied (N)
A = Cross-sectional area of the test specimen
(mm2)
The smaller value of compressive strength this
is meaning the material is less malleability
Resultes and Discussion
Effect of Layer Thickness and Time on
Compressive Strength of PLA.
Table (1) shows the process values for mechanical
tests of samples of three-dimensional PLA
printing.
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PLA samples increased with increasing of layer
thickness.

Figure (8) compressive strength vs. layer thickness

Influence of Time on Compressive Strength of
PLA.
In this study, the cost depends on the time
building so In the FDM method, the building time
for the samples significant because it depends on
the direction of the segment, this affects its height.

Villalpando and Urbanic (2011) assumed that the
time decreased when a less material is deposited.
The test results indicate that the build time of
printing the samples would be decrease with
increasing of layer thickness figure (9).

Figure (9) Time vs. layer thickness
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Conclusions
The purpose of this work is to research the
effects of thickness of the layer on the
mechanical properties of three-dimensional
printed samples. The experiments confirmed that
the thickness of the layer has a significant
impact on the compression property. The
optimum mechanical properties of the PLA were
found in the thickness samples of the layer (0.10.3 mm).
This research also compared the mechanical
properties of the PLA samples. Compared to the
mechanical properties of the samples of the PLA
which is made by 3-dimensional printing, it can
be inferred that the characteristics of each
sample increased by three-dimensional printing.
According to the investigation and analyzes
samples it was easy to study the factors affecting
the 3D PLA quality printing shaping, hoping to
providing reference conditions for printing the
PLA. Generally, some studies still under
progress related with this area.
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Abstract
A solar powered air conditioner system (12000 BTU/h) which consist of a 48Volt DC indoor unit and
outdoor unit cooling air conditioner ,6 pieces of (190W/24V Power) photovoltaic panels, a 50A MPPT charge
controller and 4 pieces (200 Ah/12V ) Gel Battery was operated in one of our laps during June, July , August
and September. The daily average energy supplied from solar panel was 5.304, 4.36, 3.4 and 3.8 KWh/day
respectively .The daily average seasonally was 4.329 KWh/day .It can be observed that the daily energy harvest
has increased after the 21th of June, that is because we decrease the absorption voltage (56V) time ,this voltage
is mismatched with the operating voltage of the air conditioner (44V-54V) .The system SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio ) is 13.85 ,this is calculated for 12000 BTU/h working 55 days at average time 5 h/day and the
accumulated delivered energy of 238.130 KWh/season.
Key wards: DC Solar Cooling System

تقييم أداء منظومة شمسية لتشغيل تبريد يعمل بالتيار المستمر
*من البحوث الملقاة في مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الثاني
2016  تشرين الثاني27- 26 المنعقد للفترة
الخالصة
 ألواح6 ,  فولت تيار مستمر وحدة تبريد داخلية وخارجية84  طن) مجهزة بمنظومة طاقة شمسية تتكون من1(منظومة تبريد
تم تشغيلها في أحد, )  ساعة. أمبير411(  بطاريات8  أمبير ) و01(  مسيطر شحن, )  فولت48/  واط191 طاقة شمسية (بقدرة
0811 ,8061, 0018 المعدل اليومي لتجهيز الطاقة من المنظومة الشمسية كان. آب وأيلول, تموز, مختبراتنا خالل األشهر حزيران
 يمكن مالحظة ان حصاد الطاقة.  يوم/  واط ساعة8049 والمعدل اليومي لكامل الموسم كان. يوم على الترتيب/  ساعة. واط0411 ,
 فولت ) في مسيطر الشحن هذه06( قد تزايد بعد الحادي والعشرين من حزيران ويعود ذلك إلى أننا قللنا وقت فولتية االمتصاص
 حسبت هذه القيمة, 10و40 قيمة نسبة كفاءة الطاقة الموسمية كانت. ) فولت08-88( الفولتية اعلى من فولتية التشغيل لمنظومة التبريد
 كيلو واط ساعة خالل الموسم404و10  ساعات يوميا وكمية طاقة متراكمة0  يوم بواقع00  طن عمل لمدة1 لتبريد
implemented solar cooling technology. The
reason for this is debated, but commonly
suggested reasons include incentive structuring,
lack of residential-sized equipment for other
solar-cooling technologies, the advent of more
efficient electrical coolers, or ease of

Introduction
12

Photovoltaic can provide the power for
any type of electrically powered cooling be
it conventional
compressor-based
or
adsorption/absorption-based, though the most
common implementation is with compressors.
For small residential and small commercial
cooling (less than 5 MWh /a) PV-powered
cooling has been the most frequently

installation compared to other solar-cooling
technologies (like radiant cooling ).
Since PV cooling's cost effectiveness depends
largely on the cooling equipment and given the
poor efficiencies in electrical cooling methods
94

__ Al-Muhandis Journal ___ JMISE 154 (4) 49 - 58 _____ December 2017__
until recently it has not been cost
effective without subsidies. Using more
efficient electrical cooling methods and
allowing longer payback schedules is changing
that scenario.

Solar Charge Controller
The system charge controller (Xantrex C40
12/24/48V 40A )was replaced by
( Power
Master PM-SCC-50AM ) ,the last one is
essentially a smart DC to DC convertor which
hasbeen optimized to harvest maximum energy
from the PV array in battery based solar electric
systems by using a variety of maximum power
point tracking (MPPT) strategies . Built in the
Premium MPPT is a comprehensive data
logging system which tracks battery state o
charge SOC and power produced by the PV
array.

Seasonal Energy Efficiency Ratio SEER
The SEER rating of a unit is the cooling
output during a typical cooling-season divided
by the total electric energy input during the
same period. The higher the unit's SEER rating
the more energy efficient it is. In the U.S., the
SEER is the ratio of

Results and Discussions
The system SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio ) is 13.85 ,this is cooling
in British thermal unit (BTU) to the energy
consumed in watt-hour.

The total daily energy harvest was recorded
and these results was plotted for four months
June, July, August and September . Also the
weekly, monthly and seasonally energy was
calculated. These plotting are shown in figures
(4) to (13).

The coefficient of performance (COP) a more
universal unit-less measure of efficiency, is
discussed in the following section.
The Energy Efficiency Ratio (EER) of a
particular cooling device is the ratio
of output cooling energy (in BTU) to
input electrical energy (in Wh) at a given
operating point. EER is generally calculated
using a 95 °F outside temp and an inside
(actually return air) temp of 80 °F and 50%
relative humidity.

It can be observed that the daily energy
harvest has increased after the 21th of June, that
is because we decrease the absorption voltage
(56V) time ,this voltage is mismatched with the
operating voltage of the air conditioner (44V54V) .

Solar Powered Air Conditioner

The daily average energy supplied from solar
panel was 5.304, 4.36, 3.4 and 3.8 KWh/day
respectively .The daily average seasonally was
4.329 KWh/day .

Figure (1) showed a solar powered air
conditioner system which consist of a 48Volt
DC indoor unit and outdoor unit cooling air
conditioner ,6 pieces of (190W/24V Power)
photovoltaic panels, a 40A charge controller
and 4 pieces (200 Ah/12V ) Gel Battery. The
specification sheet of this system is shown in
fig (2).The system connection diagram is shown
in fig (3).

3

The System SEER ( Seasonal Energy
Efficiency Ratio ) is 13.85, This is
calculated for 12000 BTU/h working 55 days at
average time 5 h/day and the accumulated
delivered energy of 238.130 KWh/season. We
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exclude the third week of August because the
system was not operating in that period .

Recommendation
This solar powered air conditioner is effective
and suitable for operation in day light ,i.e.
suitable for official offices and buildings and
will contribute in energy saving .

The tilt angle of solar panels was changed to
approximately zero, this angle suitable for June
and July .

Fig.(1) Solar Powered Air Conditioner
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Fig.(2) Specification Sheet
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Fig (3) System Connection Drawings
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Fig (4) Daily Energy Harvest for June
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Fig (5) Daily Energy Harvest for July
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Fig (6) Daily Energy Harvest for August
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Fig (7) Daily Energy Harvest for September
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Fig (8) Weekly Energy Harvest for June

00

__ Al-Muhandis Journal ___ JMISE 154 (4) 49 - 58 _____ December 2017__

)Eng.Kwh weekly(july)
35
30
25
20
)Eng.Kwh weekly(july

15
10
5
0

Fig (9) Weekly Energy Harvest for July
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Fig (10) Weekly Energy Harvest for August
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Fig (11) Weekly Energy Harvest for June
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Fig (12) Monthly Energy Harvest
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Fig (13) Seasonal Energy Harvest
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