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با ورود اولین خانواده سلولهاي خورشیدي از عناصر نیمه —چکیده 
1954هادي الکترونیکی از جنس سیلیکونی کریستالی که در اوایل سال

ر به طور گسترده اي در وارد بازار شد استفاده از انرژي هاي تجدید پذی
از  مزایاي اقتصادي استفاده از انرژي . دنیا مورد توجه قرار گرفته است

نصب آسان و متصل در هر -خورشیدي میتوان به عدم نیاز به سوخت 
منبع -صرفه اقتصادي در بلند مدت -بهره برداري کم هزینه -محل 

ولوژيِ ساخت تکن. ایجاد فرهنگ سازي  اشاره کرد-انرژي رایگان 
سال گذشته دچار 60سلولهاي خورشیدي سیلیکونی کریستالی در طی 

سال  از 60راندمان این سلولها طی این . تغییرات گسترده اي شده است
در طی سالهاي اخیر استفاده .درصد بهبود داده شده است 22درصد به 6

سلولهاي خورشیدي از عناصر نیمه هادي کامپوندياستفاده 
Multi-junction)( درصد رسانده است50بازده این سلولها را به مرز .

با ورود تکنولوژي نانو در عرصه ساخت سلولهاي خورشیدي بازده این 
در این مقاله ما به ارزیابی .سلولها به طور چشمگیري افزایش یافته است

ه سلولهاي خورشیدي راندمان باال با تکنولوژي نانو پرداخته و به مقایس
مزایاي این سلولهاي خورشیدي با سلولهاي سنتی پیشین و توجیه پذیري 

.اقتصادي آنها می پردازیم

نیمه ؛سلولهاي خورشیدي؛راندمان؛تکنولوژي نانو—هاي کلیدي هواژ
هادي سیلیکونی

مقدمه .1
با ورود اولین خانواده سلولهاي خورشیدي از عناصر نیمه هادي 

وارد بازار 1954ونی کریستالی که در اوایل سالالکترونیکی از جنس سیلیک
شد استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر به طور گسترده اي در دنیا مورد 

از  مزایاي اقتصادي استفاده از انرژي خورشیدي . توجه قرار گرفته است
بهره -نصب آسان و متصل در هر محل - میتوان به عدم نیاز به سوخت 

-منبع انرژي رایگان -فه اقتصادي در بلند مدت صر- برداري کم هزینه 
کیلووات استفاده از انرژي 1به ازاي هر . ایجاد فرهنگ سازي  اشاره کرد

کیلوگرم آالینده جلوگیري می شود که این رقم برابر 6/0خورشیدي از تولید 
لیتر گازوئیل 21222کیلوگرم و این حاصل از سوزانیدن 5270سالیانه 

ه بیش از پنجاه درصد هزینه نیروگاه هاي خورشیدي مربوط امروز.[1]است
کی بر این است بتوان هزینه اتمامی تالش ها ح.به سلولهاي آن می باشد

تکنولوژيِ ساخت .[2]رساندWp/$0.5ساخت این سلولها را به کمتر از 
سال گذشته دچار 60سلولهاي خورشیدي سیلیکونی کریستالی در طی 

6سال  از 60راندمان این سلولها طی این . شده استتغییرات گسترده اي 

.ش خود را در این بخش معرفی کنیدحامیان پژوه
)حامیان(.در غیر این صورت این مستطیل را پاك کنید
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در طی سالهاي اخیر استفاده از .درصد بهبود داده شده است 22درصد به 
)(سلولهاي خورشیدي از عناصر نیمه هادي کامپوندي Multi-junction

سلول هاي خورشیدي درصد رسانده است50بازده این سلولها را به مرز 
Multi-junctionندین الیه از مواد نیمه هادي انباشته شده یکی در از چ

هر الیه ، طول موج متفاوتی از نور را جذب , باالي دیگري قرار گرفته است 
مواد نیمه هادي شکاف نوار .می کند درنتیجه راندمان را افزایش می دهد

باال، نور با طول موج کوتاه، جذب می کند ، در حالی که دیگر طول موج 
در سلول هاي .ر توسط الیه هاي زیرین جذب می شودهاي بلندت
از آلیاژهایی استفاده شده است که می تواند Multi-junctionخورشیدي

در حالی که , الکترون ولت بدست بیاورد 1.8حداکثر شکاف نوار مستقیم 
با ورود تکنولوژي نانو در .الکترون ولت میرسید1.4شیوه قدیم به حداکثر 

سلولهاي خورشیدي بازده این سلولها به طور چشمگیري عرصه ساخت 
که تنها nanopillarاستفاده از نیمه هادي هاي کوچکبا.افزایش یافته است

یک میلیاردم متر پهنا دارد ، سلولهاي خورشیدي بهتر و کارآمد تري تولید 
در این مقاله ما به ارزیابی سلولهاي خورشیدي راندمان .[3,4],[5,6]کرد

ال با تکنولوژي نانو پرداخته و به مقایسه مزایاي این سلولهاي خورشیدي با با
.سلولهاي سنتی پیشین و توجیه پذیري اقتصادي آنها می پردازیم

:سلولهاي خورشیدي سنتی.2
سلولهاي خورشیدي سنتی از جنس سیلیکونی کریستالی و اینورتر 

ند و با توجه به باال ترین اجزاي نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه هستمهم
ها در حال حاضر، طراحی بهینه اجزاي اصلی بودن هزینه اولیه این نیروگاه

ها با در نظر گرفتن مسائل مالی، قابلیت اطمینان و استفاده بهینه از نیروگاه
از روشهاي مختلفی براي بهینه .ها امري ضروري استمساحت زمین نیروگاه

از جمله طرحهاي مهم ایرانی ]. 7[اده میشودانتخاب کردن آرایش پنل ها استف
در این زمینه ، طراحی و احداث پارکینگ خورشیدي متصل به شبکه 
ساختمان ستادي شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی  به ظرفیت 

براي . به بهره برداري رسید1392کیلو وات می باشد که دراواخر سال 50.4
پنل ها و اینورترها، نحوه آرایش بندي و بهینه سازي طراحی و انتخاب تعداد

. استفاده شده بودSunny Designمدار بندي در این پروژه از نرم افزار 
پتانسیل تابش و پتانسیل وزش Ret screenهمچنین با استفاده از نرم افزار 

یسیلیکوناین پروژه ازجنسخورشیديهايسلول.باد استخراج گردیده بود
اکثر تجهیزات .درصد است21که بازده آن در حدود است(c-Si)کریستالی

آلمان به خاطر کیفیت و راندمان SMAاستفاده شده در این پروژه از برند 
.تصویري از این پروژه نشان داده شده است)1(در شکل .باال بوده است

نگ خورشیدي شرکت توزیع برق آذربایجان شرقیپارکی: 1شکل 
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وات تشکیل 200سلول خورشیدي به ظرفیت 252نیروگاه شرکت  از 
سه رشته . این سلول ها به سه بخش مساوي تقسیم شده اند.شده است

سلولی به 13و یک رشته Aسلول به ورودي 18موازي هر یک داراي 
15ده که به ظرفیت اسمی یک دستگاه اینورتر خورشیدي متصل شBورودي

مجموعه سه دستگاه اینورتر سه فاز یک مولد سه فاز .کیلووات می باشد
ولتاژ پنل انتخاب -منحنی جریان) 2(در شکل. متقارن را تشکیل می دهند

درجه سانتیگراد 25شده بر حسب تعغییرات تابش نور خورشید در دماي 
.نشان داده شده است

ولتاژ پنل انتخاب شده بر حسب تعغییرات تابش نور -منحنی جریان-2شکل
درجه سانتیگراد25خورشید در دماي 

طبق گزارش سازمان انرژي بیشترین تجهیزات استفاده شده در پروژه 
دیتیل بقیه 3در شکل . هاي انرژي خورشیدي از برند آلمانی بودهاست

.ده استبرندهاي کشورهاي جهان نشان داده ش

آمارتجهیزات استفاده شده در پروژه هاي انرژي خورشیدي در : 3شکل 
2013سال

راندمان سلولهاي خورشیدي سنتی-3
سیلیکونیخورشیديسلولبرايتاکنونبازدهاینکه بیشترینعلی رغم

تک سیلیکونخورشیديسلولبراي25 %حدوددر(استدست آمدهبه

جایگزین سوختهاينتوانسته اندتا به حالباالتولیدهزینهدلیلبهولی)بلور
ازآنهانبودنصرفهامر بهایناصلیدلیل.شوندالکتریسیتهتولیددرفسیلی
واستطبیعتدرکمیابايهسیلیکون مادهکهچرامیباشداقتصاديلحاظ

تجاريوپژوهشمسالهاین.استگرانسلولها بسیاراینساختهزینهنیز
آنهادرکهموارديبهتنهاراقدیمیخورشیديزمینه سلولهايدرزيسا

درصنعتخورشیديسلولازاستفادهمانند(نمیباشدمطرحصرفه اقتصادي
اینبر.بودکردهمحدود) کاتديحفاظتوسیگنالهاماهوارهها،وفضانوردي

بازدهافزایشکناردرکاهش قیمتپژوهشگرانپیشرويچالشاساس
انواع [10]گزارش سارمان بین المللی انرژي 4در شکل .[8,9]باشدمی

تکنولوژي و انواع نیمه هادیهاي مورد استفاده براي سلولهاي خورشیدي به 
.همراه راندمان آنها نمایش داده شده است

مقایسه انواع نیمه هادیها و راندمان آنها براي سلولهاي خورشیدي.4شکل 

:سلولهاي خورشیدي با تکنولوژي نانو- 4
در زمینهکهپیشرفتهاییونانوفناوريگسترشباسالهاي اخیردر
افزایشبرايدریچه ي تازهگرفت،صورتنازكالیه هايساختوطراحی
ساختامکان.شده استورشیدي گشودهخسلولهايقیمتکاهشوبازده

روشهايازاستفادهباطبیعتدرو فراوانارزانموادازنانوساختارسلولهاي
راه ونوینمسیريپیچیدهوپیشرفتهتجهیزاتنیاز بهبدونارزان،وآسان
آوردهوجودبهخورشیدانرژيعلمی و اقتصادي ازبهره برداريبرايگشا

که تنها یک میلیاردم nanopillarنیمه هادي هاي کوچکاستفاده از .است
را چند برابر کرده استسلولهاي خورشیدي بازده و کارایی متر پهنا دارد ، 

تئوري متضمن این طرح آن است که سلول خورشیدي تولید شده در نتیجه .
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این طرح سه بعدي است و سطوح بیشتري دارد ، بنابراین می تواند کارایی 
بعدي 2ر جمع آوري نور خورشید نسبت به سلولهاي خورشیدي بیشتري د

اي به طور معمول از هاي خورشیدي رنگدانهبراي ساخت سلول.داشته باشد
evانرژي این ماده گاف براي آنکهشود نانوذرات اکسید تیتانیم استفاده می

. اي استاست و بسیار مناسب براي ساخت سلول خورشیدي رنگدانه3/3
کند که این شود، یک الکترون ایجاد میمیی که مولکول رنگ برانگیخته زمان

این الکترون . شودتزریق میTiO2اي از نانوذرات الکترون به داخل شبکه
با پریدن از یک ذره به ذره دیگر باید خود را به TiO2الیه در کل این 

یا ده شده با قلع الکترود که همان الیه شفاف و رساناي اکسید قلع آالین
ایندیم است برساند و در آن جمع شود و جریان ایجاد کند ولیکن به دلیل 

در بین مسیر بازترکیب شود حرکت الکترون در بین نانوذرات ممکن است 
. صورت بگیردTiO2تواند با خود رنگ، الکترولیت یا که این بازترکیب می

د احتمال باز ترکیب الکترون بسیار نانوذرات وجود داراي از زمانی که شبکه
هاي خورشیدي زیاد است به همین دلیل براي اینکه افت بازده سلول

ها به عنوان جایگزین مناسب براي نانوذرات اي کمترشود از نانوسیمرنگدانه
امکان بازترکیب به هاي خورشیدي در این نوع سلول. استفاده شده است

هاي ایجاد نوذرات وجود ندارد زیرا الکتروندلیل حرکت الکترون از شبکه نا
. رسدشود به الکترود میاي که تزریق میشده در یک مسیر مستقیم از نقطه

هاي خورشیدي درك از انتقال الکترون و مکانیزم بازترکیب در سلول
هاي ها یکی از مراحل کلیدي در بهبود بازده سلولنانوسیماي برپایه رنگدانه

از در این بین اکسید روي به علت برخورداري . اي استانهخورشیدي رنگد
و گاف انرژي ) ~ev60(هایی مانند انرژي بستگی اکسایتونی بزرگ ویژگی

که هزینه تولید ، فراوانی ذخایر و سادگی فناوري رشد، TiO2مشابه با 
دهد، بسیار مورد توجه قرار گرفته قطعات ساخته شده از آن را کاهش می

.[11]است

آینده پیش روي سلولهاي خورشیدي با - 5
:تکنولوژي نانو

ورشیدي با تکنولوژي نانو راه حل مناسب خبه طور قطع و یقین انرژي 
در حال حاضر قیمت تمام .اي تولید انرژيِ در بلند مدت استو اقتصادي بر

سیلیکونی کریستالی شده تولید انرژي به وسیله سلولهاي خورشیدي
3$/Wp300ه عبارتی ب$/m2  0.35و یا$/kwhدر حالی که پیش . است

قیمت انرژي خورشیدي  2015بینی ها حاکی از این است که تا سال 

6¢/kWhنشانگر میانگین قیمت تولید انرژي 6شکل .کاهش یابد
.است2020درصد تا سال 8با شیب منفی )(Wp/$خورشیدي 

A
ve

ra
ge

pr
ic

e(
$/

w
p)

8با شیب منفی )(Wp/$میانگین قیمت تولید انرژي خورشیدي : 6شکل
درصد

2026تا سال TWp 3.5طبق گزارش سازمان بین المللی انرژي تولید 
تولید انرژي TWp 3از طریق انرژي خورشیدي میسر خواهد شد یعنی

دي اکسید کربن در سال جلوگیري Gton 1خورشیدي از تولید در حدود 
ظریه کارشناسان و دانشمندان این سازمان اکثریت انرژي طبق ن. میکند

از طریق انرژي ) 2050- 2100(استفاده شده  براي نیمه دوم قرن میالدي
درصد از انرژي 10حدود 2030همچنین تا سال .خورشید تامین میگردد

جهان توسط انرژي خورشیدي تامین میگردد که نقش مهمی در کاهش تولید 
به وضوح نشان داده شده است که در بازه 7شکل .دي اکسید کربن دارد

منبع انرژي استفاده شده براي تولید برق از انرژي اکثریت2100تا 2050
. خورشید خواهد بود

میالدي2100منابع انرژي براي تولید برق تا سال . 7شکل 
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:نتیجه گیري- 6
سلولبرايتاکنونبازدهشترینهمچنانچه که مالحظه گردید بی

سلولبراي25 %حدوددر(استدست آمدهبهسیلیکونیخورشیدي
تا به حالباالتولیدهزینهدلیلبهولی)تک بلورسیلیکونخورشیدي

در این . شوندالکتریسیتهتولیددرفسیلیجایگزین سوختهاينتوانسته اند
ان باالي پنجاه درصد  با مقاله به ارزیابی سلولهاي خورشیدي راندم

تکنولوژي نانو پرداخته  شدو به مقایسه مزایاي این سلولهاي خورشیدي با 
و مشاهده .پرداخته شدسلولهاي سنتی پیشین و توجیه پذیري اقتصادي آنها 

از طریق انرژي خورشیدي با 2026تا سال TWp 3.5گردید تولید 
ستندات و مطالب ذکر تکنولوژي نانو میسر خواهد شد و با توجه به م

گردیده در سالهاي آینده شاهد شیب منفی قیمت تمام شده سلولهاي 
.خورشیدي تا یکدهم قیمت کنونی خواهیم شد
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