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 پروسکایتی های فتوولتائیکافزایش راندمان سلول :پروژه عنوان

 های نسل نوین فتوولتائیکتوسعه فناوریطرح  عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی :واحد اجرایی

 ماه 12 حداکثر :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

ها جهت تامین انرژی محصوالت تکنولوژیکی بیش از پیش از منابع وابستگی انسان به تکنولوژی موجب شده است که انساناخیر های در سال
مشکالت از منجر به بسیاری وه بر اینکه عال های فسیلی استفاده نمایند. این استفاده بیش از حد از منابع فسیلیموجود باالخص سوختانرژی 

جهت تامین انرژی، ها انسان. درنتیجه ی نزدیک به اتمام خواهند رسیددر آینده ،ها را به مخاطره انداخته استزیست محیطی شده و زندگی انسان
د. در این میان انرژی خورشیدی، به نبرسانکمترین آسیب را به محیط زیست  ،عالوه بر تجدیدپذیر بودن انرژی هستند که ی ازبه دنبال منابع

 شود. محسوب می جایگزین منابع تامین انرژی رینتعنوان یکی از مهم
ترین نوع متداول ،های سیلیکونیباشد. سلولهای فتوولتائیک یکی از ابزارهای جذب انرژی خورشیدی و تبدیل آن به الکتریسیته میسلول
دنبال جایگزینی برای آنها باشند. ه بمحققین که موجب گردید  هااین نوع از سلول تولید فرآیندو پیچیدگی  رانیگباشند. های فتوولتائیک میسلول

های فتوولتائیک را فناوریسهم بیشتری از بازار  ،در آیندههای پروسکایتی سلول رودانتظار میهای حاصل شده، با توجه به پیشرفتدر این میان، 
 . تشکیل دهند

 3ABXاین ساختارها بصورت فرمول های خورشیدی می باشند که یک ترکیب با ساختار پروسکایت دارند. ی پروسکایتی یک نوع سلولهاسلول

تعیین کننده  ،کوییسر یا محدودیت تعادل جزیی-شاکلیمحدودیت باشد. می هالید یک آنیون Xو فلزی  کاتیون B ،ارگانیک یونیک کاتA که
الکترون ولت را تحت طیف  55/1یک سلول پروسکایتی با گاف انرژی باشند که برای می p-nی فتوولتائیک اتصال هاحداکثر بازدهی سلول

G1.5AM 2با شدت تابش معادلm/W 1000  کند. درصد تعیین می 31برابر با 

های تر و در نتیجه هزینه تولید کمتر نسبت به سلولهای سیلیکونی، فرآیند ساخت سادهبه سلول تنسب یهای پروسکایتهای عمده سلولاز مزیت
قابلیت تنظیم ابعاد کریستال و درنتیجه  ،غیر ارگانیک متال هالید پروسکایتی-های ارگانیکهای مهم سیستماز دیگر مزیت. باشدسیلیکونی می

های سیلیکونی، تحقیقات در ها نسبت به سلولاین سلولهای عمده توجه به مزیت باها می باشد. تنظیم گاف انرژی با جایگزینی کاتیون و آنیون
مرکز توسعه فناوری ین رو ا . ازه استقرار گرفتپژوهشگاه نیرو سند توسعه فناوری انرژی خورشیدی و های پژوهشی نقشه راه در اولویتاین حوزه 

 ل حمایت کند. های محصول محور با محوریت مطرح شده در ذی، در نظر دارد که از طرحانرژی خورشیدی
 18 %ساخت سلول پروسکایتی با راندمان حداقل :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

 NREL (National Renewable Energyساخته شده در دنیا که توسط آزمایشگاه  های تحقیقاتیراندمان سلولاز آنجایی که باالترین  

Laboratoryهای پژوهشی انجام گرفته در این حوزه با توجه به پتانسیل علمی باالی کشور و فعالیت سوی دیگراز  می باشد، 1/22 %( تایید شده
-می را به هدفی قابل حصول تبدیل کرده است که 18 %بازده حداقلسلول پروسکایتی با رسیدن به  ،به دست آوردهای جهانی استکه نزدیک 

 گردد. محسوب و سند توسعه فناوری انرژی خورشیدی نیز نقشه راهاهداف  گامی در جهت تحققتواند به عنوان 

 مشخصات سلول

 (0.5cm*0.5cmیک سانتی متر مربع )  ابعاد سلول پروسکایتی

 می باشد تحت تابش استاندارد درصد 18راندمان سلول  حداقل راندمان

از بازدهی اولیه  درصد 10، در تاریکیقرارگیری پس از یک هفته  حداکثر افت مجاز راندمان   میزان پایداری
 باشد.(می 2/16% پس از یک هفته  .)حداقل راندمان سلول تحویل شدهسلول باشد

  نیرو تعیین می کند. پژوهشگاهصحت تایید طول عمر سلول بر عهده آزمایشگاهی است که  آزمایشگاه مورد تایید


