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  الخالصة
الذي يعد احـد   شمسيةبإستخدام الطاقة ال ننتاج الهيدروجيإل يةتجريبأجريت دراسة نظرية و

مساند أو  للبيئة واستخدامه كمصدر غير ملوث لطاقةا وسيلة لخزنالخيارات الرئيسة الستعماله ك
أنمـوذج رياضـي   بنـاء  الدراسة النظرية تضمنت  ،)الهيدروكاربوني(الوقود التقليدي بديل عن

مثبت في لوح  تخمين معدل اإلشعاع الشمسي الساقط علىل ظومة شمسية إلنتاج الهيدروجينلمن
لوح من الخاليا الشمسـية عنـد    المتولدة فيالقدرة الكهربائية موقع محدد على سطح األرض و

كمية الهيدروجين الذي تنتجه محللة كهربائية عنـد ظـروف   شمسي والإلشعاع ا لذلك تعرضه
 اختبار منظومة شمسية اختباريه إلنتاج الهيـدروجين ية تضمنت بناء وتجريبالدراسة ال ،محددة

محللـة  من لوح من الخاليا الشمسية وتتكون و ئيةتعتمد طريقة التحليل الكهربائي للمحاليل الما
عشوائية، دونت نتائجهـا  أجريت االختبارات على المنظومة في ساعات النهار أليام  ،كهربائية
شعاع رية لكل من شدة اإلتحليلها تطابقاً جيداً مع الحسابات النظأظهرت بعد دراستها والعملية و

كمية الهيدروجين المنتج وظهور بعض االنحراف في قيم القدرة الكهربائية المتولدة في الشمسي و
لوح الخاليا بسبب إهمال حساب المقاومة الكهربائية للمنظومة، بينت الدراسة إمكانية اسـتخدام  

ف لزيادة اعتماد األنموذج الرياضي في تخمين أفضل الظرواقة الشمسية إلنتاج الهيدروجين والط
  .المنظومة ية وكفاءةإنتاج

 .طاقة شمسية، تحليل كهربائي للماء، هيدروجين: كلمات مرشدة
Theoretical and Experimental Study of Using Solar Energy 

to produce Hydrogen (Baghdad-Iraq) 
Abstract 

A theoretical and experimental study was done about using solar energy to 
produce Hydrogen; Hydrogen is one of the main options to use as unpolluted fuel 
for environment and alternative energy instead of traditional fuels. 
Theoretical study included mathematical model for Hydrogen-solar system to 
predict, solar radiation, solar cells electrical power generation and the amount of 
Hydrogen gas decomposed in an electrolyser at specific condition. 
Experimental study included manufacturing and testing of Hydrogen-solar system 
model, using electrolysis water solution method. 
The system consists of a solar cell module and electrolyser which was tested 
during day's hours of many random days, the analysis study of the experimental 
results showed good agreement with the theoretical predictions of solar radiation, 
the amount of generated Hydrogen and small deviation in the solar cell's electrical 
power because we canceled the electrical resistance of the system. 
The study showed the ability of using solar energy to produce Hydrogen and to 
deduce the best conditions to increase the production and the efficiency of the 
system. 
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