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 مقدمه

های ساخت متفاوتی اند که بازده و هزینههای خورشیدی استفاده شدهمواد گوناگونی تاکنون در ساخت سلول

طول موج های نور خورشید را که به سطح زمین ها باید طوری طراحی شوند که بتوانند دارند. در واقع این سلول

نه ها در زمیبندیدر منابع مختلف انواع گوناگونی از تقسیم رسد با بازده باال به انرژی مفید تبدیل کنند.می

شوند های خورشیدی استفاده میموادی که برای ساخت سلول بر حسب .دشوهای خورشیدی انجام میسلول

 :در ذیل به آنها اشاره شده استگیرند که چهار نسل قرار میدر های خورشیدی سلول

 های سیلیکون تک بلوریویفر -1

 دی سلناید-گالیم-ایندیوم-شکل، سیلیکون چندبلوری، کادمیوم تلوراید، آلیاژ مسسیلیکون بی -2

های خورشیدی حساس های پلیمری، سلولهای فوتوالکتروشیمیایی، سلولهای نانوبلور، سلولسلول -3

 ا رنگشده ب

 بلورهای معدنی هیبرید شده داخل ماتریکس پلیمری -4

های توان به سه دسته تقسیم کرد، که سلولهای خورشیدی را از نظر فناوری ساخت میسلولهمچنین 

 هستند:های خورشیدی که جزو نسل سوم سلول خورشیدی آلی یکی از این موارد است

 

 های خورشیدی مبتنی بر مواد آلیسلول -1

تری دارند. اما به خورشیدی ساخته شده از مواد آلی در مقایسه با همتایان دیگر خود بازده بسیار کمهای سلول

پذیری برای مصارف غیرصنعتی مناسب هستند. هایی مانند انعطافدلیل هزینه ساخت پایین و همچنین قابلیت

پذیری، سبک فراوری آسان، انعطافهای متعددی از قبیل های خورشیدی مزیتاین نوع از سلولبه صورت کلی 

های های خورشیدی مبتنی بر مواد آلی شامل سلولانواعی از سلول .هستندوزنی و هزینه ساخت کم را دارا 

 های مایعهای خورشیدی مبتنی بر کریستالهای خورشیدی پلیمری و سلولخورشیدی حساس به رنگ، سلول

(Liquid Crystals) هستند. 



 

 (Dye-sensitized Solar Cell, DSSC)  خورشیدی حساس شده با رنگهای سلول -1-1

اند، در حالیکه ( ساخته شدهدرصد86های خورشیدی تجاری از سیلیکون )بیش از ترین سلولامروزه، بیش

از  استفاده از سیلیکون در دستگاه فوتوولتائیک ممکن است به دلیل قیمت باالی تولید محدود شود. به طور کلی،

توان به های خورشیدی معدنی میهای خورشیدی حساس شده با رنگ در مقایسه با سلولهای سلولویژگی

(. این در حالی است که 1پذیری و سبک وزنی اشاره کرد )شکلی پایین تولید، تنوع رنگ و شکل، انعطافهزینه

دهند تری نشان میبازده پایینهای خورشیدی معدنی های خورشیدی حساس شده با رنگ نسبت به سلولسلول

های سلول خورشیدی حساس شده با رنگ از دسته سلول .که الزم است به طور قابل توجهی بهبود داده شود

ی خورشیدی است که تاکنون به مرحله هایای از فناوری نسل سوم سلولآید و تنها نمونهالیه نازک به شمار می

 .تجاری سازی رسیده است

 

 های خورشیدی حساس شده با رنگسلول :1شکل 

 

ای شفاف )با شکاف انرژی پهن( در یک شبکه n وارد کردن بهینه یک نیمه هادی نوع DSSC ساختار پایه یک

 .های مرجانی شکل استها یا برآمدگیها در ابعاد نانو در تماس با نانوذرهاز ستون

ای از یک رنگ یا پوششی از نقاط کوانتومی، الیهقسمت آن با یک تک  شود و هرسطح شبکه بزرگ طراحی می

شود. سپس یک الکترولیت برای نفوذ ساختار شبکه پوشش داده کنند، پوشانده میکه به عنوان رنگ عمل می

ند ایجاد کند. رنگ نور را جذب گیرد تا یک کانال یا مجرایی بین رنگ و آشده حاصل، مورد استفاده قرار می

 و شودمی تفکیک هادی نیمه – رنگ مشترک سطح در که کند،می حفره(-)الکترون تونکند و تولید اکسیمی



 که) الکترولیت وسیله به شده اکسید رنگ هایمولکول و هادی نیمه برای فوتون توسط هاالکترون ایجاد به منجر

  .شودمی( شوند تولید دوباره و یابند کاهش باید

ی پوشیده های مهمی همچون شیشهحساس شده با رنگ شامل بخشی سلول خورشیدی اجزای تشکیل دهنده

های حساس ، رنگ Titanium dioxide, TiO)2(شده با اکسید رسانای شفاف، نانوذرات تیتانیوم دی اکسید

 است.( 2کاهش، الکترود شمارشگر )کاتد( و مواد ضد نشت )شکل  -به نور، الکترولیت اکسایش

 

 های خورشیدی حساس شده با رنگاجزا و عملکرد کلی سلول :2شکل 

 

ها را مشابه با های خورشیدی حساس شده با رنگ، باید این سلولبه طور کلی با نگاه اجمالی در ساختار سلول

گیرند. به این یک باتری قلیایی تجاری دانست که در آن یک آند و یک کاتد در دو طرف الکترولیت مایع قرار می

کند. های آن را برانگیخته میی رنگ شده و الکترونترتیب که نور خورشید از طریق الکترود شفاف وارد الیه

ها در این ها به نانوذرات تیتانیوم دی اکسید نیمه رسانا منتقل خواهد شد. با جذب الکترونسپس این الکترون

یابد. به کاتد انتقال مین جریان وارد مدار شده و شود. اینوار ممنوعه، میدان الکتریکی و سپس جریان ایجاد می

کند تا از ها را وارد محلول الکترولیت )یدید/ تری یدید( میچنین نقش یک کاتالیزور را دارد و الکترونکاتد هم

 .ها دوباره وارد مولکول رنگ شوندطریق واکنش شیمیایی در الکترولیت، الکترون

 



 های خورشیدی پلیمریسلول -1-2

توان به مواردی مانند: هزینه کم، وزن سبک و ساخت راحت می پلیمری های خورشیدیهای بارز سلولاز ویژگی

که  استهای آلی افزاید، قابلیت حل شدن مواد مورد استفاده در حاللاشاره نمود. اما آنچه بر اهمیت آنها می

 .سازدپذیر میپذیری را امکانهای خورشیدی انعطافتهیه سلول

های خاصی هستند. چون مواد اکتیو استفاده شده برای ساخت های خورشیدی پلیمری دارای ویژگیسلول

های خورشیدی پلیمری دارای پتانسیل های آلی بسیاری هستند، بنابراین سلولقطعات قابل حل شدن در حالل

 روزنامه را دارند.یند چاپ پیوسته همانند چاپ آپذیری و قابلیت ساخت در یک فرالزم برای انعطاف

گزارش شده است ولی این مقدار با مقادیر الزم برای کاربردهای معمول  درصد 6اخیرا بازده تبدیل توان حدود 

 فاصله دارد.

  
 های مایعهای خورشیدی مبتنی بر کریستالسلول-1-3

شود. ساخت سلول استفاده میهای مایع ستونی برای از کریستال ،های خورشیدی از این نوعای از سلولدر نمونه

توانند به حالت ستونی وجود داشته باشند. حالت ستونی حالتی است که های مایع میگروهی از کریستال

توان آنها را به دیسکی تشبیه کرد روی هم قرار گرفته و های مایع که میدهنده کریستالهای تشکیلمولکول

های مایع دیسکی نامیده های مایع، کریستالگروه از کریستال دهند. در ابتدا اینهایی را تشکیل میستون

شود. ها روی هم درست میشدند. زیرا هر ستون از روی هم چیده شدن صفحات دیسک مانند مولکولمی

شوند دیسکی ساخته میهای مایع ستونی از واحدهای غیرلاست که بعضی از کریستا تحقیقات اخیر نشان داده

 .های مایع ستونی گفته شودست به این گروه از مواد کریستالدر نتیجه بهتر ا

 

 های خورشیدی مبتنی بر سیلیکون کریستالیسلول -2

است. ماده توده سیلیکون با توجه به  (c-Si) ترین ماده توده برای سلول خورشیدی، سیلیکون کریستالیرایج

 :شودنوع کریستال و اندازه کریستال به چندین بخش تقسیم می

 

   (c-Si)سیلیکون تک کریستالی •

 (mc-Si) یا چند کریستالی (poly-Si) سیلیکون پلی کریستالی •

  



 )آمورف(کریستالی مبتنی بر سیلیکون الیه نازک غیر های خورشیدیسلول -3

-a . دو جزء اصلی آلیاژاست (a-Si) های خورشیدی برپایه سیلیکون آمورفهزینه پایین یکی از مزایای سلول

Si  ،سیلیکون و هیدروژن است. عالوه براین، مشخصه یک آلیاژ a-Si  داشتن ضریب جذب باالست. تنها یک

 .شودالیه نازک برای جذب نور نیاز است و این باعث کاهش هزینه مواد می

 

 GaAs  های خورشیدی الیه نازکسلول -4

به کار برود، تطبیق گاف انرژی با اولین الزمه موادی که باید در یک قطعه مبدل انرژی فتوولتائیک خورشیدی 

سیلیسیم  . این شرایط توسطهستندهای زیاد طیف خورشیدی و نیز داشتن قابلیت تحرک باال و طول عمر حامل

ها، با موفقیت های باالی استحصال و ساخت این نیمه هادیرغم هزینهعلیIII – V شوند. مواد گروهبرآورده می

 ، 1961اند. در سال ر آنها هزینه، فاکتور مهمی نیست مورد استفاده قرار گرفتهزیاد در کاربردهای فضایی که د

Shockley  و Queisser  با در نظر گرفتن یک سلول خورشیدی پیوندی به شکل یک جسم سیاه با دمای

بکار رفته در آن،  فناوریترین بازدهی یک سلول خورشیدی صرف نظر از نوع کلوین نشان دادند که بیش 300

آید. با توجه به اینکه انرژی شکاف بدست می eV1.39 است که برای سلولی با گاف انرژی ماده برابر درصد 30

های سلول های خورشیدی باشد.تواند ماده مناسبی برای طراحی سلولاست می eV 1.424گالیم آرسناید برابر 

 .شوندگذاری میهای خورشیدی نامعنوان نسل دوم سلول به GaAs پایه الیه نازک خورشیدی ساخته شده بر

 

 های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومیسلول -5

های خورشیدی با یک شکاف انرژی این است که یک فاکتور محدود کننده برای بازده تبدیل انرژی در سلول

 تلف گرما صورت به نتوفو –انرژی فوتون جذب شده باالی شکاف انرژی نیمه هادی در اثر اندرکنش الکترون 

  .برسند آرامش به اصطالح به و رسیده انرژی باند شکاف لبه به هاحامل تا شودمی

های هایی برای کاهش این تلفات با استفاده از ساختارهای کوانتومی از جمله چاههای اخیر روشدر سال

ها در نیمه هادی به وسیله که حامل در این ساختارها هنگامی کوانتومی و نقاط کوانتومی ارائه شده است.

ها در نیمه هادی تر یا قابل مقایسه با شعاع بوهر اکسیتونهای پتانسیل به نواحی خاصی که کوچکسد

 .بود خواهد متفاوت کامال آرامش دینامیک شوند،می محدود است  توده

 

 



 های خورشیدی برخی ازآنالیزهای مربوط به سلول -6

  (Solar Cell J-V Analysis)ولتاژ سلول خورشیدی -آنالیز جریان -6-1

چنین ولتاژ مدار . در این آنالیز بازده سلول و همترین آنالیز سلول خورشیدی استایاولین و پایه V-Iتست

ولتاژ -از شکل منحنی جریان ،اینبرعالوه. شودسلول تعیین می و فاکتور پر کنندگی جریان مدار کوتاه ،باز

به طور کلی در این تست با تابش نور . آیدهای سری و موازی سلول بدست میاطالعاتی نیز در مورد مقاومت

یابد و در نتیجه با افزایش سفید و بستن یک ولت متر و یک آمپر سنج به کمک یک رئوستا مقاومت افزایش می

ی بین ولتاژ و آمپر را مقایسه کرد شود رابطهرسد و در این زمان میینهایت شدت جریان به صفر ممقاومت تا بی

و توان ماکزیموم را حساب نمود و طبق فرمولی با داشتن مساحت سلول و همچنین شدت نور سفید تابانده شده 

 به راندمان سلول دست یافت.

 

 I-Vدستگاه تست :3شکل 

 

 (Incident Photon to Current Conversion Efficiency) گیری بازده طیفی سلول خورشیدیاندازه -9-2

با تاباندن نور با طول موج مشخص به  گیری بازده طیفی سلول خورشیدی یا بازده کوانتومی خارجی سلولاندازه

شود. با مقایسه جریان سلول با جریان یک فوتودیود کالیبره شده در گیری جریان سلول انجام میسلول و اندازه

  .توان بازده طیفی را اندازه گرفتموج می هر طول

 Fermi level and accumulated charg)  (یافته تجمع بار و فرمی سطح گیریاندازه -9-3

این آنالیز عمدتا برای سلول های خورشیدی رنگدانه ای انجام می شود. با استفاده از این آنالیز چند پارامتر مهم 

 :گیری استشرح زیر قابل اندازهای به سلول خورشیدی رنگدانه



 های مختلف نورظگیری تراز فرمی در حالت مدار باز در شدتاندازه

 های مختلف نورگیری جریان اتصال کوتاه در شدتاندازه

 گیری تراز فرمی الکترود در حالت اتصال کوتاهاندازه

 در حالت مدار بازگیری عمق و چگالی ترازهای انرژی در الکترودهای نانوساختاری اندازه

 گیری چگالی بار تجمع یافته در حالت اتصال کوتاهاندازه

 

 (Electrochemical Impedance Spectroscopy) الکتروشیمیایی امپدانس سنجیطیف -9-4

های الکتروشیمیایی و از یابی سیستمهای مشخصهترین روشمهم یکی از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

ای است. امپدانس به صورت نسبت ولتاژ به های خورشیدی فوتوالکتروشیمیایی رنگدانهسلولی آن جمله

 .تعریف می شود سیگنال جریان
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