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  ی شناخته م زین کی که به عنوان سلول فتوولتائ (PV) یدیسلول خورش کی
است که هنگام قرار گرفتن در معرض فوتون ها   ی کیجزء الکترون کی  شود،

به   21از آغاز قرن  یدیسلول خورش تی ظرف .کند ی م دیذرات نور، برق تول  ای
در گستره   یتکنولوژ   نیاز ا امروزه در حال رشد بوده است و وستهیطور پ

گرفته تا   ید یحساب خورش نی شود؛ از ماش ی از کاربردها استفاده م  یا
  نینکات مهم ا  ی مقاله ما به بررس  نیا در .کایآمر در ییفضا یآژانس ها
 .دی . با ما همراه باشمی پرداز ی سلول ها م

 

 کند؟  یچگونه کار م یدیسلول خورش 1#

 

نور ممکن است   نی تابد، ا  ی م یدیسلول خورش کی یکه نور بر رو ی هنگام
 سلول .سلول عبور کند قیاز طر ما  ی مستق  ایشود و  جذب منعکس شود،

  یهاد مهیماده ن نی چند .شده است لیتشک یهاد مهیاز مواد ن یدیخورش
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موجود در  یهاد مهین مواد .شوند  ی استفاده م  PV یمختلف در سلول ها 
را جذب کرده و   دیخورش ساطع شده از یفوتون ها یدیسلول خورش

 .کنند ی م  جادیالکترون ها را ا انیجر

  300000را با سرعت  دیهستند که تابش خورش یا هی ها ذرات اول فوتون
 یهاد مهیکه فوتون ها به مواد ن یهنگام  .کنند ی حمل م هیدر ثان لومتریک

 ی خود آزاد م  یها را از اتم ها الکترون ،کنند ی برخورد م  کونیلیمانند س
  ،ی ک یالکتر انیجر دیتول یبرا .گذارند ی را پشت سر م  ی خال یکنند و فضا

امر با استفاده از دو نوع  نیا .ابندی انیجهت جر کیدر  دی الکترون ها با
 .دیآ ی به دست م کونیلیس

فسفر که  یها  اتم با ردیگ ی قرار م دیکه در معرض خورش کونیلیس هیال
بور   یاتم ها گری طرف د در هستند و کونیلیاز س شتریالکترون ب  کی یدارا

به دست   ساختار .الکترون کمتر هستند، دوپ شده است کی یکه دارا
الکترون   یکه دارا یا هیال .کند یعمل م  یباتر  کیبه  هیشب اریآمده بس

الکترون   یکسر  یکه دارا ی و طرف (n) ی منف  انهیپا مازاد است به یها
 .شود  ی م  لیتبد (p) مثبت انهیاست به پا

  ی هنگام .شود یم جادیا هی دو ال نیدر محل اتصال ب ی ک یالکتر دانیم کی
  دانیم کی توسط شوند، ی م ختهی که الکترون ها توسط فوتون ها برانگ

 p که حفره ها به سمت ی حال در شوند؛ ی رانده م n به سمت ی ک یالکتر
در   ی به مدار خارج انیها و حفره ها قبل از جر الکترون .کنند ی حرکت م 
 .شوند ی م  تی هدا  ی ک یالکتر یبه طرف تماس ها ،ی ک ی الکتر یقالب انرژ 

 .کند ی م  دیتول  میمستق انیاتفاق جر نیا
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 یکونی لیس یدیسلول خورش 2#

مورد استفاده در سلول  یهاد مهیماده ن نیتاکنون متداول تر  کونیلیس
فروخته شده   یدرصد از ماژول ها  5   با  یتقر است که یدیخورش یها

)پس   نیزم یماده فراوان رو  نیدوم نیهمچن .دهد ی م  لیزه را تشکامرو 
 انهیرا یمورد استفاده در تراشه ها یهاد مهین نیتر جی( و راژنیاز اکس
 .است

  به ساخته شده اند که کونیلیس یاز اتم ها کونیلیس ی ستال یکر یها سلول
شبکه   نیا .دهند ی م  لیرا تشک ی ستال یشبکه کر کیمتصل شده و  گریکدی
آن نور با   در کند تا ی م  حادیرا ا یشده ساختار کارامد لیتشک ی ستال یکر

ساخته شده از  یدیخورش یها سلول .شود لیباال به برق تبد ی بازده
را  ی کم و عمر طوالن  نهیاز راندمان باال، هز ی بیدر حال حاضر ترک کونیلیس

 اورندیدوام ب شتریب ایسال   2رود که ماژول ها  ی م انتظار .دهند ی ارائه م
  دیخود را تول هیدرصد از قدرت اول 80از  شیمدت هنوز ب نیاز ا پس و

 .کنند
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1-2# Solar Cell نازک  هیال 

 نازک از مواد هی چند ال ای کینازک با قرار دادن  هیال یدیسلول خورش کی
PV ی فلز ساخته م  ای کیپالست شه،یماده نگهدارنده مانند ش کی  یبر رو  
 :نازک وجود دارند PV یهاد مهیدو نوع ن امروزه .شود

 (CdTe) ومیکادم دیتلور •
 (CIGS) مس ومی ندیا میگال دیسلنید •

سطح ماژول  ی پشت  ای  یی در قسمت جلو ما  یتوان مستق ی دو ماده را م  هر
  سلول است و کونیلیپس از س PV ماده متداول نیدوم  CdTe .قرار داد

  .ساخت نهیکم هز دیتول یندهایتوان با استفاده از فرآ  ی را م CdTe یها
  ی م لیمقرون به صرفه تبد نیگزیجا کیامر آن ها را به  نی که ا ی حال در

  ی ژگ یو CIGS یها سلول .ستین کونیلیه سکند، بازده آن ها هنوز به انداز
 اما دارند؛ شگاه ی و راندمان باال در آزما PV ماده کی  یبرا ی مطلوب یها
به   شگاهی شود که انتقال از آزما ی چهار عنصر باعث م  بیدر ترک ی دگیچیپ
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 یشتر یبه محافظت ب CIGS و CdTe دو هر .باشد زتریچالش برانگ دیتول
 .مدت را ارائه دهند ی دارند تا عملکرد طوالن  ازین کونیلینسبت به س

 یدیخورش ینازک، سلول ها هیال یخورشد یاز سلول ها گرید ی نوع
آن   یبر اساس مشخصه ساختار بلور  تی پروسک  .هستند تی پروسک
از مواد ساخته   ییها هیبا ال تیپروسک یها سلول .شده است ینامگذار 

 کی یخالء بر رو در ایشوند  ی شوند، پوشش داده م  ی شده اند که چاپ م 
ها  آن .کنند ی شود، رسوب م  ی که به عنوان بستر شناخته م بانیپشت هیال

  در .برسند ی ستال یکر کونیل یمشابه س ی توانند به بازده ی معموال  م 
 .است افتهیبهبود  PV مواد ریتر از سا  ع یسر  تیبازده پروسک شگاه،ی آزما

 PV یها سلول مقرون به صرفه باشد، یکه از نظر تجار  نیا یبرا
باز زنده  یسال در فضا 20باشند تا  داریپا ی به اندازه کاف  دیبا تی پروسک
آن ها و توسعه   شتریدوام ب یمحققان در حال کار بر رو نیبنابرا بمانند؛

 .هستند نهیبزرگ و کم هز اسیدر مق دیتول یها کیتکن
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 ک یارگان  یدیخورش یسلول ها 3#

  لی( تشکی از کربن )آل ی غن بات ی ، از ترکOPV ای کیارگان  PV یها سلول
مانند  یدیعملکرد خاص سلول خورش شیافزا یتوانند برا  ی م شده اند و
در حال حاضر تنها  OPV یها سلول .شوند ی رنگ طراح ای تیباند، شفاف

آن ها  دیمف  عمر کارآمد هستند و ی ستال ی کر ی کونیلیس ینصف سلول ها
داشته   یکمتر  نه یتواند هز  ی آن ها در حجم باال م دیکوتاه تر است، اما تول

 .باشد

  کیانواع مواد نگهدارنده مانند پالست یتوانند برا  ی م  نیها همچن آن
  یبتواند کاربردها OPV شود ی م  باعث استفاده شوند که ری انعطاف پذ

 .را ارائه دهد  ی متنوع 
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4# Solar Cell ی نقطه کوانتوم 

 زیذرات ر قی را از طر تهی سیالکتر ،ی نقطه کوانتوم  یدیخورش یها سلول
رسانا، نقاط  مهیاز مواد ن زیذرات ر ن یا به .کنند ی م  تی رساناهدا مهیمواد ن
پردازش مواد  یبرا  یدیروش جد ی کوانتوم  نقاط .شود ی گفته م  ی کوانتوم 

آن ها دشوار  نیب ی ک یارتباط الکتر جادیا اما دهند؛ یارائه م یهاد مهین
حال، به  نیا با  .ستندیکارآمد ن اریآن ها در حال حاضر بس نیاست؛ بنابرا

 نقاط .کرد لیتبد یدیخورش  یتوان آن ها را به سلول ها ی م  ی راحت
مختلف وجود دارند و محدوده باند آن ها قابل   یدر اندازه ها ی کوانتوم 

را که جذب آن دشوار است  یسازد تا نور  ی ها را قادر م آن است و میتنظ
ها جفت شوند تا   تی رساناها مانند پروسک مهین گرید با  کرده و یجمع آور 
 .کنند نهیچندمنظوره را به یدیسلول خورش کیعملکرد 
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 ی چند اتصال   یدیخورش یسلول ها 5#

چند  یبند هی ال ،یدیخورش یسلول ها یی بهبود کارا ی برا گرید یستراتژ ا
مقابل   در .چندمنظوره است یدیخورش یساخت سلول ها یبرا یهاد مهین

سلول ها در   نی ا دارند، یهاد مهین کیکه فقط  یوندیتک پ یسلول ها
باند  یدارا  هیال  هر .مختلف هستند یهاد مهیاز مواد ن یاصل پشته ا

را   یدیخورش فی از ط ی قسمت متفاوت کی هر  نیاست، بنابرا ی متفاوت
استفاده   یوندی تک پ یاز سلول ها شتریب دینور خورش از کنند و ی جذب م 

 .کنند ی م

  یی توانند به رکورد راندمان کارا ی چندمنظوره م  یدیخورش یها سلول
شود توسط   ی جذب نم  یهاد مهی ن هیال نی که توسط اول ینور  رایز برسند؛

 یدیخورش یکه همه سلول ها ی حال در .شود ی آن جذب م  ریدر ز یا هیال
سلول  کی چندمنظوره هستند؛ یدیخورش یباند سلول ها کیاز  شیبا ب

  ی م  دهیپشت سر هم نام یدیسلول خورش ق،یبا دو باند دق یدیخورش
درصد را نشان   4از  شیب ی چندمنظوره بازده  یدیخورش یها سلول .شود

در حال استفاده از  ارتش .و دشوار است نهیآن ها پرهز دیداده اند؛ اما تول
 است و  نیبدون سرنش  یماهایچندمنظوره در هواپ یدیخورش یسلول ها

باال  یی آن ها هستند؛ چرا که کارا گر ید یکاربردها ی در حال بررس محققان
 .در آن ها مهم است
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6# Solar Cell متمرکز 

 ای  نهیاستفاده از آ با معروف است، ز ین CPV متمرکز که به یدیخورش سلول
تمرکز نور  با .کند ی متمرکز م  یدیسلول خورش یرا بر رو دیلنز، نور خورش

 مواد .است ازیمورد ن  یکمتر  PV منطقه کوچک، مواد کی یبر رو دیخورش
PV ی کل یی کارا نیباالتر  نیبنابرا وند؛ش  ی غلظت نور کارآمدتر م  شی با افزا  

 . دیآ ی به دست م  CPV یبا سلول ها و ماژول ها
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