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   چکيده

حال حاضر چندين فناوری  انرژی تجديدپذير، يکی از بهترين راه حل های ممکن جهت تامین انرژی مورد نیاز بشر است. در اده از انرژی خورشیدی به عنواناستف
میکرون ساخته  400تا  300ها بر پايه ويفرهای سیلیکونی با ضخامت گیرد. در فناوری نسل اول، سلولدر ساخت سلول های خورشیدی مورد استفاده قرار می

سوم بر اساس اليه نشانی نیمه هادی ها روی بستر های شیشه ای، فلزی و يا پلیمری بوده و در ضخامت  و ساختار کريستالی دارند. تکنولوژی نسل دومشده و 
ها از نظر اندازه سلول تر از تکنولوژی نسل اول است. همچنین اين سه پايینهای دو و میکرون ساخته می شوند. هزينه مواد اولیه در تکنولوژی نسل 5تا  3های 
یت باالی مواد از برابر بزرگتر از اندازه سلول ساخته شده با تکنولوژی نسل اول هستند. البته الزم به ذکر است که بازدهی سلول های نسل اول به دلیل کیف 100

ی مختلف با گذشت زمان کمتر شده و تکنولوژی نسل دوم و هابازدهی سلول های نسل های ديگر بیشتر است. انتظار می رود اختالف بازده میان سلول های نسل
خورشیدی سوم جايگزين تکنولوژی نسل اول شوند. در تحقیق حاضر ضمن بررسی کلی ساختارهای اين سلول ها، راه های ممکن جهت بهبود عملکرد سلول های 

 مورد مطالعه قرار گرفته است.

 آرسنايد، حساس به رنگ، کوانتومیسلول خورشیدی، سیلیکون، گالیم  :انواژگدکلي
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Abstract  
Solar energy is one of the best possible solutions that can be applied as renewable energy resources. In recent years, few 
technologies are used for manufacturing of solar cells. In the first-generation solar cell is mainly made by crystalline 
silicon wafer with 300-400 µm thickness. In the second and third technologies fabrication of solar cells is based on the 
deposition of semiconductors on the glass, metal or polymer substrates. The thickness of these coating is around 3-5 µm. 
The cost of raw materials in second and third technologies is less than the first generation. Moreover, the size of these 
solar cells is approximately 100 times larger than the first one. It should be noted that the efficiency of the first 
generation in comparison to the other technologies are high due to the high quality raw materials which are used in the 
fabrication. It is expected that the differences between the efficiency of these for technologies will be decreased by the 
time and other technologies will be replaced by the first generation. In this research, the structure of different 
technologies has been studied and the possible methods for improvement of the solar cells efficiency have been 
introduced. 
 
Keywords: Solar Cell, Silicon, GaAs, Dye-Sensitized Solar Cell, Quantom



46

 کیوان مختاری ، شیوا سالم، احمد تقی زاده دامنابی
 

 

 مقدمه  -1
 که شود می انجام گوناگونی منابع توسط بشر نیاز مورد انرژی تأمین امروزه

 گاز و سنگ زغال نفت، مانند فسیلی های سوخت را آن از ایه عمد بخش

. با توجه به روند رو به رشد میزان جمعیت، میزان دنده می تشکیل طبیعی
اند تقاضای انرژی نیز در حال افزايش است به طوريکه محققان پیش بینی کرده

 [.2و1]انرژی نیاز خواهد داشت  1ترا وات 30به بیش از  2050که بشر تا سال 
گلخانه ای و به منظور تامین اين میزان انرژی و همچنین کاهش نشر گازهای 

حفظ محیط زيست، جايگزينی بخش و يا تمامی سوخت های فسیلی با انرژی 
 های پاک و تجديد پذير امری اجتناب ناپذير است.

ی يکی از بهترين منابع تولید کننده انرژی  است به طوری که خورشید انرژی 
 است انرژی جهانی مصرف برابر 6000 حدود از اين طريق، دسترس قابلانرژی 

 هایسوخت کامل کردن جايگزين برای خورشیدی انرژی منابع 02/0 از کمتر و

های استفاده از اين منبع . يکی از روشاست کافی ایهسته انرژی و فسیلی
 ای وسیله است. سلول خورشیدی خورشیدی های سلولانرژی به کار گیری 

 ولتاژ منبع به اتصال بدون و 2فتوولتائیک اثره وسیل به را خورشید انرژی که است
ند. فرآيندی که يک سلول، نور خورشید )فوتون( را ک می تبديل برق به خارجی

معروف است. اثر  فتوولتائیکبه جريان الکتريکی تبديل می کند به اثر 
پذيرد. دلیل اين امر آن است انجام می ها موج طول از برخی با فقطفتوولتايیک 

 ماده های الکترون برانگیختن برای را انرژی حداقل بايد ر خورشید )فوتون(نو که

 نیمه در الکترون برانگیختن برای کافی انرژی کهفوتون  از بخشید. باش داشته

 اگر ديگر سوی زد. اشو نمی جذب فتوولتايیک ماده توسط ،دباش نداشته را رسانا

 انرژی باشد، الکترون برانگیختن برای الزم انرژی میزان از بیشتر فوتون انرژی

 .]3[د رو می هدر اضافی
وات توان تولید کند.  2متاسفانه يک سلول فتوولتايیک فقط می تواند حدود 

به همین دلیل برای افزايش توان خروجی، تعدادی از سلول های فتوولتايیک را 
در بیشتر  فتوولتائیکهای را می سازند. مدول 3به هم وصل کرده و مدول ها
ک متر مربع هستند و می توانند توانی در حدود موارد دارای مساحت کمتر از ي

وات تولید کنند. از کنار هم قرار دادن اين مدول ها آرايه های  150تا  50
  .]4 [فتوولتايیک تشکیل می شوند

مورد  خورشیدی های سلول ساخت در و روش های مختلفی مواد تاکنون
 ساخت های هزينه و بازده منجر به تولید سلول ها با که استفاده قرار گرفته

شده است. الزم به ذکر است که هدف از طراحی سلول های مختلف،  متفاوت
مختلف با  های موج طولساخت نوعی سلول خورشیدی است که توانايی جذب 

بیشترين بازده ممکن را داشته باشد. سلول های خورشیدی به چند نسل 
عملکرد و  ه لحاظهر يک از اين  نسل ها بمختلف  تقسیم بندی می شوند که 

 [. 5]ساخت با هم متفاوت هستند
هدف از انجام اين تحقیق، مرور کلی بر دستاورد های تحقیقات انجام شده در 

های ساخته زمینه ساخت سلول های خورشیدی است. در اين مقاله انواع سلول
شده در هر نسل به همراه نحوه عملکرد، هزينه ساخت و بازده بررسی می 

 شوند.
 هاي خورشيدي سيليکونيسلول  -2

سلول های خورشیدی تولید شده ساختار سلیسیومی دارند. علت  %95بیش از 
اصلی فراوانی اين نوع سلول ها، رشد سريع تکنولوژی ساخت اين عنصر، تولید 

                                                           
1Tera watte 
2 Photovoltaic 
3 Modules 
 

صنعتی آن به صورت انبوه و همچنین بازدهی باالی آن در مقايسه با ساير انواع 
بازدهی که از عملکرد اين سلول ها گزارش  نیمه رساناها است. در حال حاظر

همان طور که قبال اشاره شد سلول های  [.6] می باشد %29شده است، حدود 
نشان می دهد که در  1فتوولتايیک با طول موج خاصی کار می کنند.  شکل 

به دلیل ، طول موج های تابیده شده %20سلول های خورشیدی سیلیکونی، 
ها، قادر به بر انگیختن الکترون نیستند عالوه بر اين، پايین بودن انرژی فوتون 

طول موج هايی که انرژی آنها از انرژی الزم برای بر انگیخته کردن  % 35
 [.16و15، 7] برخوردار است به صورت گرما هدر می رود

 

 
 [13] موج نمودار شدت انرژی فوتون بر حسب طول 1شکل

 و ويژه شیمیايی خصوصیات برخی، کريستالی حالت در ويژه سیلیکون به
 پوسته سه در که دارد لکترونا 18سیلیکون  يک اتم. دارد فرد به منحصر
 کامال، دارند الکترون هشت و دو که اول اليه دو. اند شده مرتب مختلف

 شده پر الکترون چهار با بیرونی پوسته يا اليه . تنها نیمی از ظرفیتپرهستند
 و دکن کامل را خود آخر اليه تا است راهی دنبال همواره به سیلیکون اتم .است
 اشتراک به خودکناری  اتم چهار با را خود های الکترون کار اين انجام برای
 با و داده هم دست به دست کناری های اتم با اتم هر اينکه مانند. گذارد می

 ساختمان را آن که است چیزی همان اين. شوند متحد خود ههمساي چهار
های  سلول در که است یترکیب اين و گويند می کريستالی يا متبلور

 که است اين مشکل تنها. کند می پیدا فراوانی اهمیت سیلیکونی فتوولتائیک
 خالف بر زيرا ،دارد ضعیفی الکتريسیته رسانای خالص کريستالی سیلیکون

 انتقال برای آن های الکترون از يک هیچ مس، همچون رسانايی مواد
 در استفاده مورد سیلیکون مشکل، اين حل براید. نیستن آزاد الکتريسیته

 کمی موجود ناخالصی و شده ترکیب ديگر های اتم برخی با خورشیدی سلول
 را ناخالصی کردن اضافه فرآيند .دهد می تغییر را سیلیکون های اتم شیوه کار

 تولید سیلیکون به شود انجام فسفراتم  اگر توسط کار اين. نامند می تغلیظ
کلمه  از N حرف که گويندی م N4 سیلیکون نوع فرايند اين توسط شده

. شود می الکترون دادن دست از باعث کار اين زيرا ت،اس شده گرفته 5نگاتیو
 خالص سیلیکون به نسبت بهتری بسیار رسانای Nنوع شده  تغلیظ سیلیکون

 با شده تغلیظ سیلیکون ،سیلیکونی خورشیدی های سلول ديگر بخش. است
 که نامند می P6نوع  را تولیدی سیلیکون حالت اين درت. اس بور عنصر

                                                           
4 N-Type 
5 Negetive 
6 P-Type 
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 آخر اليه در سیلیکون اين زيرا است شده گرفته 1پازيوتیو کلمه از  P حرف
 پیدا مثبت بار ها حامل جذب با و داشته الکترون يک برای خالی جای خود
ارتباط با هم قرار می . هنگامی که اين دو نوع سیلیکون ناخالص در کند می

گیرند، يک میدان الکتريکی ايجاد می شود که به الکترونها اجازه می دهد که 
حرکت کنند.  اين حرکت  N به سمت سیلیکون نوع  Pاز سمت سیلیکون نوع

باعث می شود که جريان الکتريکی بوجود آيد. اين جريان الکتريکی با استفاده 
از يک مسیر خروجی در مدار جريان می يابد. انرژی الزم برای اينکه الکترون 

حرکت کنند، توسط  Nبه سمت سیلیکون نوع  Pها از سمت سیلیکون نوع 
 (2می کند تامین می شود )شکل  فوتون هايی که سلول فتوولتايیک جذب

 [. 8و4و2]

 
 [8] شمايی از سلول خورشیدی سیلیکونی )کريستالی( 2شکل 

معموال سلول های خورشیدی سیلیکونی به سه دسته تقسیم بندی می شوند 
 که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

 
 سلول هاي سليکوني تک کريستالي 2-1

های خورشیدی را تشکیل می دهند. از اين اين سلول ها، نسل اول سلول 
حیث يکی از رايج ترين نوع سلول های خورشیدی در صنعت فتوولتايیک می 
باشند. اين نوع سلول ها دارای ساختار يکنواخت و غیر سمی هستند و به 
خاطر فراوانی زياد، در مدارهای الکتريکی صنعتی کاربرد بسیاری دارند. اين 

، پلی 2يی نسبت به ديگر انواع سلول های کريستالیسلول ها،  بازده باال
دارند که اين میزان بازده برای مدول فتوولتايیک اين نوع  4و آمورف 3کريستالی

 [.8-10و4] درصد می باشد 29تا  15از سلول ها در گستره ای از 
 

                                                           
1 Positive 
2 Crystalline 
3 Poly-Crystalline 
4 Amorphous 

 سلول هاي سيليکوني پلي کريستالي 2-2
سلول های خورشیدی  سلول های خورشیدی پلی کريستالی که از نسل دوم

می باشند از دانه های ريز سیلیکون تک کريستالی ساخته شده اند. بازده اين 
سلول ها نسبت به سلول های سیلیکونی تک کريستالی کمتر است. اين کاهش 
بازده به اين خاطر است که مرز بین دانه های سلول پلی کريستالی مانع از 

ده بیرونی سلول را کاهش می دهد. جريان الکترون ها شده و در نتیجه باز
بازده تبديل انرژی برای مدول های تجاری ساخته شده برای سیلیکون های 

درصد می باشد. استحکام و هزينه ساخت  14تا  10پلی کريستالی در گستره 
پايین سلول های سیلیکونی پلی کريستالی نسبت به سیلیکون تک کريستالی 

 3[. در شکل 8-10و2] لول ها شده استباعث جبران بازده کم اين نوع س
 [.9] شماتیکی از مدول فتوولتايیک استاندارد سیلیکون نشان داده شده است

 
 [9] سیلیکون شماتیک مدول فتوولتايیک استاندارد 3شکل 

 
 سلول هاي خورشيدي سيليکوني آمورف 2-3

 سیلیکون آمورف، يک ماده غیر کريستالی از اتم های سیلیکون است که در
ساختار بلوری آنها بی نظمی وجود دارد. جذب نور باال يکی از مهمترين مزايای  

برابر بیشتر  40اين گونه سلول ها است به طوری که جذب نور اين سلول ها، 
از سلول های سیلیکونی کريستالی می باشد. اين خاصیت سیلیکون های 

ا جذب نور چند آمورف باعث شده که جذب نور اليه نازکی از اين سلول ها ب
اليه از سلول های سیلیکونی کريستالی برابر باشد. اين ويژگی سلول های 
سیلیکونی آمورف باعث شده  تا هم سیلیکون مورد نیاز برای ساخت سلول 

 [.12و4] های خورشیدی و هم هزينه ساخت اين سلول ها کاهش يابد
ها است. دلیل مشکل اصلی سلول های سیلیکونی آمورف بازده تبديل انرژی آن

اصلی اين امر بی نظمی در ساختار  کريستالی آنها است به طوری که بازده اين 
درصد می باشد. در سال های اخیر تالش  10تا 7سلول ها، در گستره ای از 

های زيادی برای افزيش بازده اينگونه از سلول های خورشیدی انجام شده که 
نوری اين سلول ها با استفاده از نانو به عنوان نمونه می توان به، افزايش جذب 

 [.11-13و4] میله ها و افزايش مسیر نوری اشاره کرد
از معروفترين نمونه های سیلیکون آمورف که در بیشتر تحقیقات و سلول های 

و  5خورشیدی از آنها استفاده می شود می توان به سیلیکون آمورف هیدروژنی
الزم به ذکر است که در  [.14]ره کرداشا 6سیلیکون آمورف ژرمانیوم هیدروژنی

                                                           
5A-Si:H 
6 A-SiGe:H 
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انواع سلول های سیلیکونی، سیلیکون آمورف و سیلیکون پلی کريستالی به 
صورت اليه نازک ساخته می شوند يعنی اينگونه از سیلیکون ها از نسل دوم 

 [.12]سلول های خورشیدی می باشند

  سلول هاي خورشيدي اليه نازک -3
 قطعه مبدل انرژی فتوولتائیک خورشیدی اولین الزمه موادی که بايد در يک

تحرک باال و طول عمر  و نیز داشتن قابلیت مناسب، گاف انرژی روندبه کار 
-IIت گروه های می باشد. اين شرايط توسط بسیاری از ترکیبا ازياد حامل ه

VI ،III-V  وجدول تناوبی Si  .نیمه هادی های ساخته شده برآورده می شوند
علی رغم هزينه های باالی استحصال و ساخت، م و پنجم سو همواد گروتوسط 

با موفقیت زياد در کاربردهای فضايی که در آنها هزينه، فاکتور مهمی نیست 
بر اليه مبتنی سلول های خورشیدی ساخته شده  مورد استفاده قرار گرفته اند.

 .به عنوان نسل دوم سلول های خورشیدی نامگذاری می شوند نازک
 
  1خورشيدي مبتني برگاليم آرسنايد هايسلول  3-1

عملکرد سلول خورشیدی گالیم آرسنايد تقريبا مشابه سلول های سیلیکونی 
است. اما با اين وجود سلول های سیلیکونی کريستالی برای جذب نور خورشید 

را دارند. اين در حالیست که  يا بیشتر از آنµm10 نیاز به ضخامتی در حدود 
GaAs  گاف انرژی ايده آل خود که در حدودبا توجه به ev 43/1 ط با است، فق

ايجاد  % 30الی 25در حدود  ضخامت اندکی می تواند بازده جذب نوری ای
نسبت به سیلکون های کريستالی  GaAsکند که اين نشان از کارايی باالی 

نسبت به سیلیکون کريستالی در  GaAsاست. همچنین با توجه به مقاوم بودن 
رما و تشعشعات خورشیدی گالیم آرسنايد يک انتخاب ايده آل برای برابر گ

سیستم های متمرکز کننده وکاربرد های فضايی می باشد. به دلیل قیمت زياد 
زير اليه ای که گالیم آرسنايد روی آن رشد می کند، اين نوع سلول خورشیدی 

وجود توسعه زيادی نداشته است. در حال حاظر دو نگرش برای کاهش هزينه 
دارد. ساخت سلول های خورشیدی گالیم آرسنايد بر روی زير اليه های کم 
هزينه تر مانند سیلیسیوم يا ژرمانیوم و يا ساخت زير اليه هايی که قابل 
تعويض باشند. الزم به ذکر است که اين زير اليه های قابل تعويض می توانند 

یدی ديگری نیز طوری طراحی شوند که بعد از تعويض در سلول های خورش
 [.  18و17مورد استفاده قرار گیرند ]

تحقیقات اخیر حاکی از آن است که افزايش بازده تبديل انرژی اين گونه از 
سلول ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است اين در حالی است که اخیرا 

به عنوان پوشش ضد انعکاس بر روی اين نوع از سلول ها مورد    ZnOاز 
اين سلول ها از  جذب نور ه قرار گرفته است بطوری که میزان بازدهاستفاد

 [.19-21] رسیده است %51به  30%
 
 2يداکادميم تلور 3-2

اين سلول خورشیدی همانند ساير ترکیبات نیمه هادی، از پلی کريستال های 
کادمیم و تلوريم ساخته شده است. کادمیم تلورايد دارای يک سطح جذب نور 

طیف مرئی خورشید را جذب کند. مزيت  %90باالست و می تواند حدود 
اشد. بازده ديگری که کادمیم تلورايد دارد فرآيند تولید آسان و ارزان آن می ب

تبديل انرژی برای مدول های کادمیم تلورايد تجاری در محدوده بازده سلول 
می باشد. رفتار ناپايدار  % 7های سیلیکونی آمورف است و اين میزان در حدود 

سلول ها و مدول های فتوولتائیک کادمیم تلورايد، کاربرد اين نوع سلول را با 
                                                           
1 GaAs 
2 CdTe 

عايب سلول های ساخته شده از اين مشکل مواجه کرده است. يکی ديگر از م
نوع ماده، اين است که کادمیم تلورايد يک زير اليه سمی است. هر چند به 
میزان خیلی کمی از اين ماده سمی در ساخت مدول ها استفاده می 

 [.22-25کنند]
و همکارانش سلول های خورشیدی را بر پايه نانوسیم با هسته  3اخیرا تانگ

ه مس سولفید تولید کرده اند. مکانیسم عملکرد اين کادمیم سولفید و پوست
پايین است. بازده  دمای در کاتیونی واکنش های تبادل بر نوع سلول ها مبتنی

بیشتر از سلول های خورشیدی مبتنی بر  % 4/5تبديل انرژی اين سلول ها 
کادمیم تلورايد است. ولتاژهای مدار باز و بسته جز عواملی هستند که تعیین 

ثر انرژی تولیدی در سلول های خورشیدی را بر عهده دارند. ترويج سلول حداک
های خورشیدی بر پايه اين نانو سیم های ارزان و مناسب می تواند ولتاژ مدار 

 يک با نانوسیم بر مبتنی خورشیدی های سلول تولید را افزايش دهد. توانايی
 قابل طور به تواند می خاکی عناصر قلیايی از استفاده با کارآمد و فرآيند
با روش های تولید موادی که به درجه  مقايسه در ساخت را هزينه توجهی

 [.26حرارت زيادی نیاز دارند کاهش دهد]
 
 4مس اينديوم دي سلنيد 3-3

اين ترکیب از نیمه هادی های پلی کريستالی مس، اينديوم و سلنیوم تشکیل 
اده در تولید انرژی پاک می شده است. اين ماده يکی از عمده مواد مورد استف

 %18تا  17باشد. دلیل اين امر بازده باال تبديل انرژی آن است که در حدود 
 است.

به دلیل بازده باال در دريافت و تبديل انرژی، ترکیب مواد، تراکم و پیوستگی 
يکنواخت در قسمت های مختلف آن، اين ماده در رقابت با ديگر مواد مورد 

ای خورشیدی، کاربرد بیشتری يافته است. الزم به ذکر استفاده در سلول ه
 [.27و22] است که بازده اين نوع سلول با گذشت زمان کاهش نمی يابد

اينديوم دی سلنید جزو نیمه هادی های با جذب نور باال است و در ضخامتی 
 [.28و23] طیف خورشید را جذب می کند %90در حدود نیم میکرون 

ماده موثر ولی پیچیده است و اين مساله مشکالتی را اينديوم دی سلنید يک 
در فرآيند تولید ايجاد می کند. همچنین مسئله ايمنی نیز يکی ديگر از نگرانی 
ها در فرآيند تولید اين نوع سلول ها می باشد. زيرا هیدروژن سلنید تولید شده 

د در اين فرآيند به شدت سمی می باشد و به همین خاطر اينديوم دی سلنی
 [.29و23،28] کاربرد تجاری ندارد

 سلول هاي خورشيدي مبتني بر مواد آلي -4
های خورشیدی ساخته شده از مواد آلی در مقايسه با همتايان ديگرخود  سلول

بازده بسیار کمتری دارند. اما به دلیل هزينه ساخت پايین و همچنین قابلیت 
هستند. سلول  برای مصارف غیرصنعتی مناسب ،هايی مانند انعطاف پذيری

های خورشیدی حساس به  های خورشیدی مبتنی بر مواد آلی شامل سلول
و  مايع لسلول های خورشیدی کريستا ،رنگ، سلول های خورشیدی پلیمری

می باشند که نسل سوم سلول  نقاط کوانتومی سلول های خورشیدی مبتنی بر
 های خورشیدی را تشکیل می دهند.

 
 (DSSC)5 رنگ با شده حساس خورشيدي سلول 4-1

                                                           
3 Tang 
4 CuIn(Se)2   
5 Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC 
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تاريخچه حساس سازی با رنگ به قرن نوزدهم يعنی زمان اختراع عکاس بر می 
را می توان به عنوان اولین  1873برلین بعد از سال  در 1گردد. دستاورد ووگل

بررسی کرد که در آن  مطالعه مهم حساس سازی مواد نیمه رسانا با رنگ
های عکاسی سیاه و سفید توسط  امولسیون های نقره هالید برای تولید فیلم

 [.30رنگ ها سنتز شدند ]
و همکارانش  2روش ساخت سلول های حساس به رنگ توسط پروفسور گرتزل 

در دانشگاه صنعتی فدرال لوزان سويیس کشف شد، که اين  1991در سال 
آنها توانسته روش ساخت همان فناوری اليه نازک می باشد با اين تفاوت که 

بسازند. سلول های  %7لول خورشیدی حساس به رنگ با بازده بودند يک س
خورشیدی حساس به رنگ تنها نمونه ای از فناوری نسل سوم سلول های 

 [.31] است رسیده سازی تجاری مرحله به تاکنون خورشیدی است که
معموال سلول های خورشیدی حساس به رنگ از يک آند حساس به نور، کاتد 

مشاهده می شود، اساس  4شود. همانطور که در شکل  و الکترولیت ساخته می
 کار سلول های حساس به رنگ به شرح زير است:

 

 
شماتیکی از سلول خورشیدی حساس به رنگ به همراه مکانیسم اتفاق افتاده  4شکل

[32] 
 

سلول های خورشیدی حساس به رنگ از قسمت های مختلف تشکیل شده 
 ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.است که هر يک از اين قسمت ها در 

 
 شفاف رساناي اکسيد با شده پوشيده هشيش 4-1-1

 برای بستر عنوان به  )TCO) 3شفاف رسانای اکسید با شده شیشه پوشیده
شود. اين  می استفاده اکسید و الکترود شمارشگر دی تیتانیوم فتوالکترود

                                                           
1 Vogel 
2 Gratzel 
3 Transparent Conducting Oxide 

شفافیت زيادی داشته شیشه بايد بگونه ای باشد که مقاوت آن پايین بوده و 
باشد. علت اصلی اين امر به الکترون ساطع شده از آند برمی گردد يعنی بايد 

 الکترون با صرف کمترين انرژی از اين بستر شیشه ای عبور کند.
 مواد به کار رفته به عنوان شیشه رسانا شفاف به شرح زير هستند:

 (ITO(4اينديوم آاليیده شده به قلع  اکسید .1
  (FTO)5يیده شده به قلع اکسیدفلوئور آال .2
 (ZnOاکسید روی  ) .3
 (GZO)6گالیم آاليده شده با اکسید روی .4

( به عنوان FTO)با قلع اکسید  7فلوئور آاليیده شده معموال در اکثر موارد از
به اين خاطر  FTO استفاده از اکسید رسانای شفاف استفاده می کنند. دلیل

 اثر، از لحاظ بی شیمیايی نظر از پايدار، نسبتا جوی، شرايط است که در
 باال در برابر سايش دارای استحکام باال و دماهای در مقاوم سخت، مکانیکی

اکسید و گالیم آاليیده  قلع از اينديوم آاليیده شده با تر ارزان و فیزيکی بوده
 1[. کارايی شیشه اکسید های رسانا در جدول33شده با اکسید روی می باشد]

 است: نشان داده شده
 

 [35و34] بررسی میزان کارايی شیشه اکسید های رسانا 1جدول 

 اکسيد دي تيتانيوم فتوالکترود 4-1-2
عنوان ماده پايه برای نگه داشتن رنگ دانه  به 8دی اکسید تیتانیوم فتوالکترود

الکترون های  به رنگ استفاده می شود و در سلول های خورشیدی حساس
 شمارشگر انتقال می به الکترود برانگیخته شده را از رنگ، توسط مدار خارجی

 باال بسیار حجم به سطح مساحت دهد. تیتانیوم دی اکسید به دلیل داشتن
 فراهمخود  سطح روی را رنگ از بیشتری مقدار جذب امکان ذرات، نانو برای
اين، الکترولیت موجود در سلول خورشیدی در آن نفوذ  . عالوه برسازد می

کرده و باعث می شود سرعت انتشار يون ها را در سلول خورشیدی کنترل 
 نمايد.

تاکنون ازمواد گوناگونی به عنوان ماده پايه رنگ دانه استفاده شده است که در 
 شده است: به مهمترين آنها اشاره 2جدول 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Indium-Tin Oxide 
5 Fluorine_Tin Oxide 
6 Gallium Dopped  Zinc Oxide   
7 Dopped 
8 TiO2 

 (% FF) کارايی نام ماده
FTO 42/7 

ZnO 5/2 

ITO 53/4 

GZO 4/3 
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کارايی آند های بکار رفته در سلول های خورشیدی حساس بررسی بازده و  2لجدو
 [37و36] به رنگ

 

 رنگ هاي حساس به نور 4-1-3
 رنگ، با شده حساس خورشیدی های سلول روی ها بررسی بیشتر در المعمو

 می انتخاب نور به حساس رنگ عنوان به 1نپیريدي پلی های روتنیوم کمپلکس
 و نوری فیزيک های ويژگی گسترده شناخت انتخاب اين دلیل .شوند

 [.38] می باشد ها کمپلکس اين اهترکیب  نوری کاهش-اکسايش
اتم  Ru که ودش هايی استفاده می ها از رنگ در بیشتر اين نوع سلول اغلب

راحتی با تیتانیم دی اکسید  چرا که اين عنصر به می باشد. نهاآاصلی 
دی  تیتانیمو به اين شکل پیوندهای محکمی با  می دهدکمپلکس تشکیل 
ستن شحتی با ، به طوری که پس از اليه نشانی دکن اکسید برقرار می

2TiO[.42] گردد رنگ پاک نمی 
 نوع رنگدانه صورت گرفته است 200تاکنون مطالعات زيادی بر روی بیش از

نشان داده شده  3مهمترين اين رنگ ها از نظر بازده و فراوانی در جدول  [.39]
 .است

بررسی بازده و کارايی رنگ های بکار رفته در سلول های خورشیدی حساس  3جدول
 [41و40] به رنگ

 
تحقیقات نشان داده است که در اکثر سلول های خورشیدی حساس به رنگ از 

شماتیکی از اين رنگ  5شکلدر . استفاده شده است (N 719) رنگدانه سیاه
 نشان داده شده است.دانه 

 

                                                           
1 Ruthenium Polypyridine 

 
 N719[42]  شماتیکی از مولکول 5شکل

 ودش استفاده می به عنوان ماده حساس به نورهای ديگری هم  البته از رنگ
رايج  نسبت به ديگر رنگ ها استفاده آن N719تر  پايین قیمت دلیل ولی به

 .می باشد
 
 کاهش_ اکسايش الکتروليت 4-1-4

حساس به رنگ به منظور تکمیل کننده  اين قسمت از سلول های خورشیدی
 بین را ها الکترون چرخه انتقال الکترون تعبیه شده است. بدين گونه که

میکند. تاکنون  جابجا شمارشگر الکترود و اکسید دی تیتانیوم فتوالکترود
الکترولیت های گوناگونی بدين منظور استفاده شده است که می توان به 

، پلی اتیلن [44] ساکسینو نیتريل، [43] برمید/برم، [43]يديد/تری يديد 
 اشاره کرد. [61]گاليکول 

الکترولیت سلول های خورشیدی حساس به رنگ عمدتا از الکترولیت های آلی 
اصلی  علت دارند. ها پايداری بسیار کمی لکترولیتمايع می باشند. اين نوع از  ا

راه  اين مشکلحل    برای .[45] آنها بر می گردد فراريت اين مشکل به
کارهای زيادی ارائه شده است که می توان به استفاده از الکترولیت های جامد 

الکترولیت های  و يا شبه جامد به جای الکترولیت های آلی مايع اشاره کرد.
، الکترولیت های [46و47]جامد و شبه جامد شامل الکترولیت های پلیمری 

 ، مايعات يونی[53و52] حفره های انتقالی، مواد آلی حاوی [48-51] ژل مانند
  و غیره هستند.[ 57-60] ،کريستال های پالستیکی[56-54]

 
 )کاتد( شمارشگر الکترود 4-1-5

اين قسمت از سلول خورشیدی به منظور کاهش الکترولیت در آن )الکترود 
. بدين منظور بايد فعالیت کاتالیزوری الکترود شمارشگر( بکار گرفته شده است

شمارشگر بسیار باال باشد. تاکنون مواد گوناگونی برای ساخت اين نوع الکترود 
مهمترين الکترود ها بر اساس بازده و  4بکار گرفته شده است که در جدول 

 کارايی نشان داده شده است:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناحیه فعال (% FF) کارايی % η)) بازده نام ماده
(2cm) 

2Pure SnO 
20/3 68/69 21/0 

2dopped SnO-Ni 
60/3 74/68 25/0 

2dopped SnO-Zn 
20/4 74/66 25/0 

2dopped TiO-Graphene 
97/6 00/62 25/0 

 (% FF) کارايی % η)) بازده نام رنگ

N3 
2/8 71 

N719 
1/10 72 

N749 
4/10 65 

Z907 
0/7 69 

K51 
7/7 72 

K68 
6/7 69 
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 [62-64] سی بازده وکارايی الکترود های شمارشگرررب 4جدول
 (% FF)کارايی % η)) بازده نام ماده

Au Sputtered 
7/3 39 

Au Nanoparticles 
1/1 23 

Pt Nanoparticles 
2/3 31 

AuPt Nanoparticles 
4/3 31 

Pt 
16/8 53/61 

2RuO 
36/2 98/30 

1RGO-2RuO 
32/8 33/67 

Graphene Nanoplatelets 
(GN) 

49/2 80/52 

Graphene Nanoplatelet 
Aggregates (GNA) 

26/4 5/62 

Pt-GN 
23/4 0/51 

Pt-GNA 
51/6 9/61 

 
 نشت ضد مواد 4-1-6

 و الکترولیت نشت از جلوگیری برایدر سلول های خورشیدی حساس به رنگ 
 استفاده می شود. در انتخاب ماده ضد نشت، از مواد ضد نشت حالل تبخیر

 نوع دربا در نظر گرفتن  بايد نشت ضد ماده فتوشیمیايی و شیمیايی پايداری
 .گیرد قرار توجه مورد حالل و الکترولیت

 
 روش هاي پيشنهادي براي بهبود سلول هاي خورشيدي 4-1-7

   حساس به رنگ
در مطالعه سلول های خورشیدی حساس به رنگ مهمترين موضوعات عبارتند 
از: بهبود استحکام محیطی، شناسايی و توسعه رنگ دانه های جديد با بازده 

بطوری که تحقیق برای تولید رنگ دانه های باال همراه با الکترولیت جامد. 
جديد )به عنوان مثال رنگ دانه سیاه( همراه با کارايی باال و همچنین بررسی 
استفاده از الکترولیت جامد می تواند عواملی برای بهبود کارايی اين نوع از 

 [.66و65] سلول ها باشند
 
 طراحي و توسعه ساختارهاي جديد 4-1-7-1

ساختارهای جديد برای اين نوع از سلول ها به منظور کاهش طراحی و توسعه 
 Dsscsهزينه تولید، به عنوان يکی از راهکار هايی است که برای افزايش بازده 

 2مورد مطالعه قرار گرفته است. يکی از اين ساختارها، ساختار های خود مونتاژ
ده شده نشان دا 6می باشند. نحوه ساخت اين سلول ها همانطور که در شکل 

بوده و ديگری فضای  3 است با دو پلیمر آغاز می شود که يکی به شکل جايرود
 [.67] اطراف جايرود را پر می کند

                                                           
1Reduced Graphene Oxide  
2 Self Assemble 
3 A gyroid is an infinitely  connected triply periodic minimal surface 

 
 [67] ساختار جديد ساخته شده برای يک سلول خورشیدی حساس به رنگ 6شکل 

 
 ساخت رنگدانه هايي با کارايي باال 4-1-7-2

و همکارانش يک روش مصنوعی از رنگ دانه های آلی به  4اخیرا آقای کیم
منظور افزايش ولتاژ نوری در سطح سلول های خورشیدی حساس به رنگ 
يافته اند. آنها رنگ دانه های آلی را با گروه های غیر مسطح فضايی بکار 
گرفتند و ثابت کردند که هندسه غیر مسطح در رنگ دانه های آلی يکی از 

 .[68] که ولتاژ نوری را تحت تاثیر قرار می دهد عوامل مهمی است
امروزه شايد استفاده از رنگ های طبیعی به عنوان حساس کننده در سلول 
های خورشیدی حساس به رنگ می تواند جايگزين مناسبی برای رنگ های 
آلی گران قیمت و کمیاب باشد زيرا رنگ های طبیعی نسبت به رنگ های آلی 

رترند، هزينه تولید کمی دارند و روش آماده سازی آنها با محیط زيست سازگا
ساده بوده و تنوع آنها گسترده تر از رنگ های آلی است. اما بازده رنگ های 
طبیعی نسبت به رنگ های آلی کم می باشد که بايد مورد تحقیق و بررسی 

 [.69] بیشتر  قرار بگیرد
کم  میانگین يیبا وجود مقدار کاراسلول های خورشیدی حساس به رنگ 

هزينه کم، وزن : های متعددی از قبیل مزيت  بدست آمده و مشکالت پايداری
. اما آنچه بر اهمیت آنها می افزايد، قابلیت حل دارندسبک و ساخت راحت 

های  های آلی می باشد که تهیه سلول شدن مواد مورد استفاده در حالل
 .[70] را امکان پذير می سازد خورشیدی انعطاف پذير

 
 پليمري خورشيدي هاي سلول 4-2
شیمی را به  نوبل ، جايزه 7شیراکاوا و، 6مک ديارمید، 5هیگر ،2000 سال در

که اين کشف  دريافت کردند، "پلیمرها رفتار هدايتی توسعه و کشف"خاطر 
باعث بوجود آمدن نوع جديدی از سلول های خورشیدی شد. اين سلول ها، که 

از نسل سوم سلول های خورشیدی  پلیمری معروفند خورشیدی های به سلول
                                                           
4 KIM 
5 Heeger 
6 Mac Diarmid 
7 Shirakawa 
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 ساخته شده و ساختار آنها بر پايه پلیمرهای می باشند که به صورت فیلم نازک
 [.71-74] می باشد هادی نیمه مزدوج

 بر( ترکیبی) باند دو باند و تک متناوب ساختار يک پلیمرها عموما مدل اين
 باعث ايجاد يک که اين مدلهیبريدی ارائه شده است  2SP کربن اتم اساس

الکترونیکی بزرگ می شود، بطوری که اين  قطبش با الکترونی -π سیستم
طرف خود قادر می سازد.  دو برای جذب نور مرئی در هر مدل، پلیمر ها را

اوربیتال ضد پیوند و  بین اوربیتال پیوند، π-π* انتقال بار الکتريکی دلیل اين امر
 مناسب برای هادی يک نیمه می باشد.  اما اين مدل نیازمند ZPاوربیتال های 

 در بار حامل های تحرک  [.75] است خورشیدی های سلول در انرژی تولید
 خود می باشد معدنی همتايان از کمتر بسیار کلی طور به آلی های هادی نیمه

و عمر طوالنی حامل های  [78و77]اما به خاطر جذب باالی نور [.76]
اين نقطه ضعف کم تر به چشم می آيد. در تحقیقات انجام شده ، [79و80]بار

 بر روی اين نوع از سلول های خورشیدی، نتايج نشان می دهد که تحرک
، هم 1سلول های پلیمری و فیلم های فلورنی در آمده دست به بار حامل های

اندازه و يا بزرگتر از تحرک حامل های بار بدست آمده در همتايان معدنی 
سه نوع از  7شکل  [.82و81] همچون سلول های سیلیکونی آمورف می باشد

مهمترين و متداولترين پلیمرهايی که اساس سلول های خوشیدی را تشکیل 
می دهند را نشان می دهد. اين پلمیرها به دو دسته تقسیم می شوند. اولین 
 دسته، پلیمرهای دهنده الکترون هستند که از جمله آنها می توان به

2MDMO_PPV ,3P3HT  4وPFB  اشاره نمود. دسته دوم شامل پلیمرهای
و  5CN_MEH_PPV , 6PCBM  پذيرنده الکترون می باشند که پلیمرهای

7F8BT  جزو دسته دوم محسوب می شوند. تمامی اين پلیمرها به خاطر انحالل
از   8پذيری زنجیره های جانبی و عملکرد باال، در الکترومینوسانس نوری

 .[74] یت ويژه ای برخوردارنداهم
 

 
 

 [74]نمونه ای از پلیمر های بکار رفته در سلول های خورشیدی پلیمری 7شکل 
 

                                                           
1 Fullerene 
2 Poly[2-methoxy-5-(3,7-dimethyloctyloxy)]-1,4-phenylenevinylene 
3 Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) 
4 Poly[9,9_dioctylfluorene-co-bis-N,N_-(4-butylphenyl)-bis-N,N_-
phenyl-1,4-phenylenediamine] 
5 Poly[2-methoxy-5-(2_ -ethylhexyloxy)]-1,4-(1-cyanovinylene)-
phenylene 
6 [6,6]-phenyl C61-butyric acid methylester 
7Poly(9,9_-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole ) 
8 Photo- Electroluminescence 

اساس کار سلول های خورشیدی پلیمری نشان داده شده است.  8در شکل  
 می توان مکانیسم اين سلول را   به صورت زير خالصه نمود:

 تحريکی می شودکه منجر به يک حالت نور  تونفو( جذب 1
 الکترون )اکسايتون(  -( تولید يک جفت حفره 2
 ( جدايی بار با نفوذ اکسايتون به ناحیه هايی که در آنجا تفکیک می شود 3
 [83] به الکترودهای مربوطه  ( انتقال بار از درون نیمه هادی4
 

 
 [83] شماتیکی از اساس سلول های خورشیدی پلیمری 8 شکل

 
جذب باالی سلول های خورشیدی پلیمری به طور  در طول دهه گذشته

افزايش تعداد  [.83-86و78] فزاينده ای مورد توجه حوزه علم بوده است
 تاکنون نشان دهنده واقعیت اين امر می باشد 1990نشريات علمی از سال 

در واقع افزايش تحقیقات و بررسی ها در اين زمینه باعث افزايش بهبود  [.87]
انرژی اين نوع از سلول های خورشیدی طی دو دهه گذشته راندمان تبديل 

 [.88-91] رسیده است % 9شده است. بطوريکه اين میزان راندمان به حدود 
 
 سلول هاي خورشيدي مبتني بر کريستال مايع 4-3

مند سیته با استفاده از نیمه هادی های آلی نیازيتبديل انرژی از نور به الکتر
از جمله  می باشد. کارآمد توسط دستگاه های فتوولتائیک هايیفرآيند اجرای

اکسايتون به  جذب فوتون های خورشیدی، مهاجرت اين فرآيند ها می توان به
يک محل جدا )مانند فصل مشترک بین اهدا کننده و پذيرنده مواد( و حمل و 

 .[95و94] اشاره کرد نقل بار به الکترود
 برای مايع کريستالی های ديسک از خورشیدی های سلول از ای نمونه در

دارند.  یتحرک بااليآن  حامل های بارشده است که  استفاده ها سلول ساخت
 9های ديسک مانند بسیار منظم از فاز کريستال مايع از مولکول اين سلول ها

است. به اين نوع ازسلول ها، سلول های خورشیدی مبتنی بر  شده تشکیل
 .[97-94]کريستال مايع گفته می شود

گروهی از اين کريستال های مايع می توانند به صورت حالت ستونی وجود 
داشته باشند. حالت ستونی حالتی است که مولکول های تشکیل دهنده 
کريستال مايع )که می توان آنها را به ديسکی تشبیه کرد( روی هم قرار گرفته 

ز کريستال های در ابتدا اين گروه ا [.98-99] و ستون هايی را تشکیل دهند
مايع، کريستال های مايع ديسکی نامیده می شدند. زيرا هر ستون از روی هم 
چیده شدن صفحات ديسک مانند مولکول ها روی هم تشکیل می شد. 
تحقیقات اخیر نشان داده است که برخی از کريستال های مايع ستونی از واحد 

که به اين گروه از  های غیر ديسکی نیز ساخته می شوند در نتیجه بهتر است
  .[99] (9)شکل مواد، کريستال های مايع ستونی گفته شود 

                                                           
9Discotic 
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 [99] شیدی مبتنی بر کريستال مايعرشماتیکی از  سلول خو 9شکل

 
 لول هاي خورشيدي مبتني بر نقاط کوانتوميس 4-4

، يک فاکتور محدود کننده برای بازده تبديل انرژی در سلول های خورشیدی
در اثر اندرکنش  ها نیمه هادیتوسط است که انرژی فوتون جذب شده  اين

هايی  ون به صورت گرما تلف می شود. در سال های اخیر روشتفو –الکترون 
برای کاهش اين تلفات با استفاده از ساختارهای کوانتومی از جمله چاه های 

 . [100]کوانتومی و نقاط کوانتومی ارائه شده است
را  1یهای خورشیدی میان باندی نقطه کوانتوم سلولتصويری از  10شکل

های خورشیدی برای دستیابی به  جديدترين نوع سلول نشان می دهد که
هستند. زيرا تبديل فوتون به انرژی الکتريکی اين نوع از حداکثر راندمان ممکن 

انواع  می باشد و بیشترين بازده را در میان  %63سلول ها چیزی در حدود 
اين نوع از سلول ها شاخه ای از . [102] سلول های خورشیدی دارا می باشند

ساختارهای نقطه نسل سوم سلول های خورشیدی را تشکیل می دهند. 
باندی نقطه کوانتومی، برای رسیدن به حداکثر  میان یها کوانتومی در سلول

 .کنند راندمان نقش مهمی را ايفا می
 

 
 [103] مبتنی بر نقاط کوانتومی سلول خورشیدی 10شکل

 
 را ارائه تجربی اثبات نخستین ،2کلیموف ويکتور 2004 سال برای اولین بار در

 برخورد هنگام به توانند نیمه هادی می مواد کوانتومی داد نقاط نشان که کرد
 بیشتری تعداد يا يک باال) امواج فرابنفش(، انرژی سطح فوتون های دارای با

  (.11کنند )شکل الکترون آزاد
 خورشیدی های سلول گرديد، ذکر مقاله مختلف های بخش در که همانطور

 نسل  بازدهی. باشند می دارا را متفاوتی عملکرد و ساختار مختلف های نسل
 شده مقايسه يکديگر با خالصه طور به  5 جدول در ها سلول مختلف های
 .است

                                                           
1 QD_IBSC 
2 Victor Klimov 

 
  آرايه يک( A) کوانتومی نقاط حاوی خورشیدی های سلول برای ساختارهايی 11لشک
 شده استفاده فوتوالکتروشیمیايی فرآيند برای نوری الکترود عنوان به که کوانتومی نقطه
 2TiO نانو بلوری فیلم يک س سازی حسا برای شده استفاده( نقاط کوانتومی B) است

(C )[101]پلیمر نیمه هادی يک در شده پراکنده کوانتومی نقاط 

 گيري بحث و نتيجه -5

يکی از مهمترين تکنولوژی هايی که امروزه به منظور کاهش مصرف سوخت 
های فسیلی و در نتیجه کاهش انتشار آاليندهای زيست محیطی مورد توجه 
قرار گرفته است، استفاده از سلول های خورشیدی است. درحال حاضر  

سیلیکونی و فناوری های مختلفی از جمله ساخت سلول ها بر پايه ويفرهای 
اليه نشانی نیمه هادی ها بر بسترها، در ساخت سلول های خورشیدی مورد 
استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر ضمن برسی عملکرد سلول های 
خورشیدی نسل های مختلف، مزايا و معايب هر کدام مورد بررسی قرار گرفته 

سلول های  است. به طور خالصه می توان گفت که در میان اين سه نسل،
خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی به دلیل جذب باالی امواج نور خورشید، 
بیشترين بازده را در مقايسه با ديگر سلول ها دارا می باشند. اما به دلیل اينکه 
تاکنون راهی برای تولید مقرون به صرفه اين نوع از سلول ها يافت نشده، 

یک به مرحله تجاری نرسیده است و استفاده از اين نوع سلول های فتوولتاي
تحقیقات در اين زمینه در طی سال های اخیر به طوره گسترده ای در حال 
انجام است. سلول های نسل اول دارای بازده پايین تری نسبت به سلول های 
خورشیدی کوانتومی می باشند. اما به دلیل فراوانی مواد اولیه و در دسترس 

سلول های تولید شده در جهان در اين دسته قرار  بودن تکنولوژی ساخت، اکثر
علی رغم هزينه های باالی سلول های نسل دوم  می گیرند. استفاده از

همراه بوده  درکاربردهای فضايیی زياد های استحصال و ساخت، با موفقیت
اول دارند.  اما اين نسل از سلول ها، بازده پايینی نسبت به نسل های است.

خورشیدی نسل سوم  های سلولهمچنین نتايج حاصل نشان می دهد که 
)به جز  خود بازده بسیار کمتری دارندر در مقايسه با همتايان ديگهرچند 

اما به دلیل هزينه ساخت  سلول های خورشیدی مبتنی بر نتقاط کوانتومی(،
صنعتی  ارف غیربرای مص ،پايین و همچنین قابلیت هايی مانند انعطاف پذيری

  .مناسب هستند
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