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قد

م

نانوفنــاوری حــوزه ای میان رشــته ای از علوم، 
کــه در مقیــاس  مهندســی و فنــاوری اســت 
نانــو، یعنــی از 1 تــا 100 نانومتر شــکل می گیرد. 
در واقــع، نانوفنــاوری، توانمنــدی تولید مواد، 
بــا در دســت  ابزارهــا و سیســتم های جدیــد 
کنتــرل در ســطوح ملکولــی و اتمــی و  گرفتــن 
که در آن ســطوح  اســتفاده از خواصی اســت 
ظاهر می شود. از همین تعریف ساده برمی آید 
نیســت،  رشــته جدیــد  یــك  نانوفنــاوری  کــه 

کاربردهای فنــاوری نانــو در حوزه های  یکــردی جدیــد در تمام رشــته ها اســت. به همین دلیــل،  بلکــه رو
یست فناوری، علم مواد و مهندسی به اثبات رسیده است. نخستین  گسترده ای چون فیزیک، شیمی، ز
یچارد فاینمن«، فیزیکدان برنده ی جایزه ی نوبل و پدر فناوری نانو، در ســال 1959 در ســخنانی در  بار »ر
گرچــه آزمایش ها و تحقیقات پیرامــون نانوفناوری از  دانشــگاه CalTech ایــده فنــاوری نانــو را مطرح کرد. ا
ابتدای دهه 1980 بطور جدی پیگیری شد، اما اثرات تحول آفرین، معجزه آسا و باورنکردنی نانوفناوری 
در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمامی کشورهای بزرگ به این موضوع جلب گردد. به طوری 
یســت فناوری و فنــاوری اطالعات، دانش های شــکل دهنده ی  کنار ز گفته می شــود نانوفنــاوری در  کــه 

آینده ی بشر هستند.
امروزه، عواملی چون رشــد جمعیت، رشــد صنایع، توســعه یافتگی جوامع و غیره، نیاز به انرژی را بســیار 
یست محیطی سوخت های فسیلی، توجه به انرژی های  افزایش داده است. اما با باال گرفتن مخاطرات ز
ک بیشــتر شــده اســت. در میــان تمــام انرژی هــای تجدیدپذیر، انرژی خورشــیدی، بــا توجه بــه فراوانی  پــا
یســت بودن، بســیار مــورد توجه بــوده و یکی از بیشــترین منابع مورد اســتفاده  بســیار و دوســتدار محیط ز
که انرژی خورشــیدی منحصربه فردتریــن منبع انرژی  کــرد  کشــورها می باشــد. بــه عبارتی می توان تصریح 

تجدیدپذیردر جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در زمین می باشد.
ایــران بــا داشــتن حــدود ۳00 روز آفتابــی در ســال جــزو بهتریــن کشــورهای دنیــا در زمینه پتانســیل انرژی 
کشــور، اســتفاده از  کندگی روســتایی در  خورشــیدی می باشــد. با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و پرا
گیرد. با توجه به استانداردهای  که باید مورد توجه قرار  انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی است 
گر میانگین انرژی تابشــی خورشــید در روز باالتر از ۳/5 کیلووات ســاعت در مترمربع باشد،  بین المللی ا
کلکتورهــای خورشــیدی یا سیســتم های فتوولتائیک بســیار  اســتفاده از سیســتم های خورشــیدی نظیــر 
اقتصــادی و مقــرون به صرفه اســت ]1[.در بســیاری از قســمت های ایران انرژی تابشــی خورشــید بســیار 
باالتــر از ایــن میانگیــن بین المللی می باشــد و در برخــی از نقاط حتی باالتر از ۷ تا 8کیلو وات ســاعت بر 
مترمربع اندازه گیری شــده اســت ]2[. ولی به طور متوســط انرژی تابشــی خورشید بر ســطح سرزمین ایران 
کیلــو وات ســاعت بــر مترمربع اســت. با توجه به شــکل 1 می توان بــه جایگاه ممتــاز ایران در  حــدود 4/5 

پتانسیل انرژی خورشیدی پی برد.
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 شکل 1.اطلس انرژی خورشیدی در جهان و موقعیت منحصر به فرد ایران از نظر تابش ]3[

توان خورشیدی: تولید متمرکز یا پراکنده؟
انرژی خورشیدی فراوان، رایگان و سازگار با محیط زیست است و به همین دلیل، در سال های اخیر با توسعه 
و افزایش ظرفیت چشمگیری مواجه بوده است. در کشورهای مختلف با پتانسیل های نسبتًا مناسب تابش 
گردیده است. در حال حاضر، حدود  خورشید، انواع سیستم های توان خورشیدی نصب شده و به مدار وارد 
1۷8 گیگاوات توان خورشــیدی در سراســر دنیا نصب شــده است که سهم سال 2014 در حدود 40 گیگاوات 
بوده اســت. با توجه به روند کاهش قیمت توان خورشــیدی در دهه ی اخیر )که با کاهش ۷5 درصدی قیمت 
در 10 سال اخیر مواجه بوده(، پیش بینی می شود که ظرفیت نصب شده توان خورشیدی تا سال 2020 به بیش 

از 500 گیگاوات برسد ]5-4[.
در یک دسته بندی کلی می توان گفت که بهره گیری از توان خورشیدی به دو صورت انجام می گیرد. در حالت 
اول، بــا ســاخت نیروگاه هــای با ظرفیت باال در پهنه های وســیعی از مناطق با پتانســیل خورشــیدی، اقدام به 
استحصال توان از خورشیدی می شود. در حالت دوم، بر خالف حالت نخست که توان خورشیدی به صورت 
متمرکز تولید می گردید، واحدهای کوچکی از سیســتم های خورشــیدی نصب گردیده و توان الکتریکی تولید 
می شود. به این روش، که یکی از مفاهیم نوین در شبکه های نوین انرژی در دنیا است، »تولید پراکنده« اطالق 
می شود. از آنجا که ماهیت ذاتی انرژی های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی، عمدتًا به صورت محلی 
کنــده می باشــد، طبیعــی اســت که بهره گیری از ایــن انرژی ها، به صورت تولید محلــی و پراکنده به جای  و پرا

تولید انبوه و متمرکز بیشتر توجیه پذیر خواهد بود. 
تولید توان از انرژی خورشید به صورت انبوه و در نیروگاه هایی با ظرفیت باال، در برابر تولید پراکنده این انرژی، 

با کاستی هایی مواجه است. برخی از این موارد عبارتند از:
 اتالف توان در شبکه های انتقال برق؛

 نیاز به زمین با مساحت های باال؛
 نیاز به تجهیزات جانبی  )BOS( پیچیده تر و پرهزینه تر؛

سلول های خورشیدی شفاف مجموعه گزارش های  
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 نیاز به سیستم های کنترلی پیچیده برای اتصال به شبکه.
به همین دلیل، طبق آمار، امروزه اکثر ظرفیت توان خورشیدی در دنیا به صورت تولید محلی می باشد. شکل 

2 آماری از انواع روش های استحصال انرژی خورشیدی را نشان می دهد.

 شکل۲.انواع روش های استحصال توان از انرژی خورشیدی ]6[

٪3

٪5

٪15

٪۷۷

تولید متمرکز متصل به شبکه
تولید خارج از شبکه )غیر محلی(

کنده متصل به شبکه تولید پرا
تولید خارج از شبکه )محلی(

چالش های تولید محلی توان از انرژی خورشیدی
همان گونه که اشاره شد، اکثر ظرفیت کنونی توان خورشیدی مربوط به تولید محلی  است. تولید محلی توان 
خورشیدی نیز خود به دو دسته تقسیم می شود: 1( نصب در بام و زمین ؛ 2( سلول های فتوولتاییک یکپارچه 

.)BIPV(  با ساختمان
که به دلیل  در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق ظرفیت تولید محلی در دنیا به دسته اول تعلق دارد. چرا 
ســهولت نصب، تا حدودی نیاز بازار را رفع می نماید. شــکل ۳ مقایســه ای میان انواع روش های نصب، توان 

حداکثر، سهولت نصب و سهم بازار را ارائه می دهد.

 شـکل3.اعداد داخـل 
دایـره معرف سـهم بازار در انـواع 

سیـستم های فتـوولتاییک 
]4 و 6[ ن
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در این میان، اگرچه تمایل کنونی بازار به نصب ساده سلول های خورشیدی در ساختمان ها است، اما پیش 
که دارد، بخشی از سهم خود را به روش BIPV بدهد. دو مورد از  که این روش، با توجه به معایبی  بینی می شود 

مهم ترین کاستی های سیستم های ساده در مقابل سیستم های BIPV عبارتند از:
1 عوامل زیبایی شناسانه و برهم زدن نمای ظاهری ساختمان

2 عدم کاربرد در ساختمان های با طبقات زیاد و مساحت پشت بام کم

سلول های خورشیدی شفاف: تحولی در صنعت خورشیدی

 تالش های اولیه
بــا بــروز و ظهــور راهکارهایی مبنی بر یکپارچه ســازی ســلول های خورشــیدی با انواع ســاختمان ها، ایده های 
مختلفی بدین منظور در فناوری و صنعت سلول های خورشیدی مطرح و توسعه پیدا کرد. بر خالف نسل های 
گذشــته ی ســلول های خورشــیدی )مانند ســلول های بــر پایه ســیلیکون( نســل های جدید مانند ســلول های 
حساس شده به رنگدانه یا نقاط کوانتومی )که سلول های نانوساختار نامیده می شوند( امکان بهبود و یکپارچه 

سازی ساختار سلول ها را با ساختمان تا حدودی فراهم می نمودند ]۷[.
کاشــی های منفرد و بر روی یک زیر  کار گیری ســلول ها به صورت  یکی از ایده های اولیه برای ایجاد BIPV، به 
الیه شــفاف بوده اســت. شــکل 4 نمونه ای از این کاربری را نشان می دهد. اگر چه این ایده تا حدودی کارگشا 
تی نظیر عدم زیبایی و اخالل در مدیریت روشنایی ساختمان را به دنبال دارد. با این وجود،  است، اما مشکال

همچنان یکی از گزینه های اصلی به شمار می رود.

 شکل 4.استفاده از 
سلول های خورشیدی به 

صورت کاشی های مجزا ]8[
سلول های خورشیدی یه صورت 

کاشی های منفرد

 سلول های تمام شفاف با کمک فناوری نانو
بــا ورود فنــاوری نانــو بــه عرصه ی ســاخت ســلول های خورشــیدی، بهبودها و پیشــرفت های شــگرفی در این 
کاهش قیمت  گون باعث بهبود بازده یا  گونا کالن، نانوفناوری به روش های  عرصه حاصل شــد. در یک نگاه 
گردید. اما از سوی دیگر، با معرفی نمونه ها و ساختارهای نوینی از سلول های  ساخت سلول های خورشیدی 
خورشــیدی، دریچه های جدیدی از انواع کاربری های ســلول خورشــیدی به دنیای صنعت و فناوری گشوده 

شد. سلول های خورشیدی کامال شفاف از این دسته اند.
ساختار کلی سلول های خورشیدی شفاف به صورت ترکیبی از یک زیرالیه ی شفاف و الیه هایی از جنس ها و 
گون، به صورت های  گون، با بهره گیری از ترکیبات و مواد گونا ضخامت های متفاوت است. در تحقیقات گونا

سلول های خورشیدی شفاف مجموعه گزارش های  
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مختلف در عملکرد این سلول ها بهبود حاصل شده است.
در جدیدترین نمونه از این گروه از ســلول ها، با اســتفاده از یک زیرالیه شــفاف )از جنس شیشــه یا پالستیک( 
و نانوالیه هایی با خواص اپتیکی مختلف یک سلول تمام شفاف به دست آمده است. شکل 5 ساختار این 
که در طیف خورشید، اغلب ناحیه نور مرئی را  سلول را نشان می دهد. بر خالف سلول های خورشیدی رایج 
 )UV( جذب و تبدیل می کنند، ســلول های شــفاف، نور مرئی را از خود عبور داده و در عوض ناحیه فرابنفش
و نزدیــک بــه فروســرخ )NIR( را جــذب کــرده و تولید توان می کنند. شــکل 6 تفاوت میان طیف جذب ســلول 
خورشــیدی شــفاف با یک ســلول معمولــی را نشــان می دهد. این خصوصیــت منحصر به فرد در ســلول های 
خورشــیدی شــفاف، باعث ایجاد کاربردهای وســیع در ساختمان ها و خودروها می شــود. میزان گذردهی نور 

مرئی در انواع مختلف سلول از 50 تا 80 درصد متفاوت است.

ضخیم ترین الیه در این ســاختار، الیه ی 1 می باشــد که از جنس شیشــه یا پالســتیک بوده و روی آن عمل الیه 
نشــانی و پوشــش انجام می شــود. ســایر پوشــش ها در ابعاد نانو در ســمت راســت این الیه قرار داده می شــوند. 
در مرکــز الیه هــا، دوالیــه ای فعال قــرار دارند )الیه ی شــماره ۳( که با دریافت نور تحریک شــده و تولید الکترون 
می کنند. یکی از این دو الیه از جنس کلروآلومینیوم فتالوسیانین )ClAlPc( بوده و به عنوان دهنده ی الکترون 
کــرده و دیگری، یک گیرنده ی الکتــرون از جنس C60 می باشــد. ضخامــت ClAlPc برابر با 15  ارگانیــک عمــل 
و C60 برابــر بــا ۳0 نانومتــر می باشــد. در دو ســوی این الیه ها، الکترودها الیه نشــانی می شــوند )الیه های 2(. این 
الکترودها از جنس ITO/MoO3 می باشــند. ضخامت این الکترودها نیز کمتر از 20 نانومتر اســت. از آن جا که 
الکترودها باید شفاف باشند )و نه از جنس فلز معمولی(، یک الیه در انتهای سلول می تواند اضافه شود تا طول 
موج های مشخصی از نور خورشید را بازتاب داده و دوباره به محیط سلول باز گرداند، تا فرایند جذب و تبدیل 
مجددا تکرار گردد )الیه ی 4(. نهایتا دو الیه ی ضد بازتاب در منتهی الیه های بیرونی سلول اضافه می شود تا از 
بازتابش نور به بیرون جلوگیری کند. با چنین ساختاری، این سلول بازدهی در حدود 2/4 درصد ارائه می دهد 
که در عین حال، قادر به عبور بیش از ۷0٪  نور مرئی خورشید از خود است. شکل 6 تفاوت طیف جذب این 
ســلول را با یک ســلول معمولی ســیلیکونی نشــان می دهد. مشــاهده می شــود که طی این قابلیت منحصر به 
فرد، اکثر نور مرئی عبور کرده و در طول موج های  کوتاه و بلند طیف نور خورشید جذب و تبدیل رخ می دهد.

 شکل 5.ساختار یک سلول 
خورشیدی شفاف؛ قسمت های مختلف 

این سلول عبارتند از: 1( زیرالیه شفاف؛ 
۲( الکترود شفاف؛ 3( الیه های فعال 

UV/NIR؛ 4( بازتاب دهندهUV/NIR؛ 
5( الیه های ضد بازتاب ]9و 10[.
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کار رفته در پنجره ها قرار  اگرچه میزان عبوردهی این سلول ها باال بوده و در محدوده ی شیشه های معمولی به 
می گیــرد، امــا بــازده تبدیل انرژی آن ها پایین اســت. اما محاســبات محققان نشــان می دهد که این ســلول ها 
توانایی رســیدن به بازده تا 12٪ را هم دارند. رســیدن به این مقدار بازده بســیار چالش برانگیز و دشوار است؛ اما 
محققــان امیدوارنــد کــه به کمک فناوری نانو، رســیدن به بازده 10٪ بدون از دســت دادن خاصیت عبور دهی 
کار رفته در سلول و چه در  که این امر مستلزم ایجاد انواع بهبودها، چه در مواد نانویی به  سلول میسر می باشد 

ساختار و ضخامت این نانوالیه ها خواهد بود.

 شکل 6.تفاوت طیف 
جذب سلول خورشیدی 

شفاف و معمولی؛ خطوط 
کستری رنگ، طیف نور  خا
خورشیدی، خطوط سیاه 

طیف جذب سلول ها و 
ناحیه رنگی طول موج نور 

مرئی را نشان می دهد ]10[.

بــرای ایــن نوع ســلول های خورشــیدی، کاربردهای متنوعــی قابل تصور اســت. از به کار گیــری در پنجره های 
ســاختمان ها و خودرو هــا تا اســتفاده در شیشــه های ادوات الکترونیکی، همگی از قابلیت هــای بالقوه ی این 

سلول ها در آینده به شمار می روند ]9[. 
هزینــه  ی بــه کار گیــری ایــن فنــاوری بــه عوامــل مختلفی نظیر محــل و نوع کاربــری، بازده ســلول و مــوارد دیگر 
بســتگی دارد. اگر چه فناوری ســاخت این ســلول ها هنوز در ابتدای راه اســت، اما در مقایســه با سیستم های 
گونی را می توان برای آن ها بر شــمرد. برای نمونه، این ســلول ها ارگانیک بوده  گونا خورشــیدی متداول، مزایای 
و فرآینــد ســاخت آن ها مطابق با محیط زیســت اســت. فرآیند ســاخت و الیه نشــانی در دمــای محیط انجام 
می شــود و نیازمند انرژی زیاد نیســت. همچنین نیازی به استفاده از شیشه نیست، چرا که این ماده هزینه ی 
زیادی را برای ساخت سلول در بر دارد. حتی در حین فرآیند نصب نیز، می توان صرفه جویی های بیشتری به 
دســت آورد. طی یک عمل تغییر شیشــه ســاده، می توان این ســلول ها را در پنجره ها تعبیه کرد و در واقع قاب 
ایــن ســلول ها همان پنجره هــای دوجداره معمولی نیز می تواند باشــد. این در حالی اســت که در حین نصب 
ســلول های خورشــیدی به روش ســاده، نیاز به ســازه و ســاختار برای پنل ها می باشــد که حدود نیم تا دو ســوم 
کل سیستم خورشیدی را در بر می گیرد. همچنین توزیع برق تولید شده در پنجره ها نیز ساده است.  هزینه ی 
این کار به راحتی با تعبیه ی سیم های اتصال، ادوات الکترونیک قدرت مورد نیاز و پریزهای ساده در کنار هر 

پنجره یا مجموعه ای از پنجره ها قابل انجام است.
گر تمام پنجره ها به این سلول هامجهز گردد، با در نظر گیری بازده تنها  از سوی دیگر، در ساختمان های بلند، ا
5٪ برای سلول ها، تقریبا حدود یک چهارم نیاز ساختمان از این طریق تامین می شود. از سوی دیگر، از آن جا 

سلول های خورشیدی شفاف مجموعه گزارش های  
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که این سلول ها اشعه فروسرخ را جذب می کنند، دمای ساختمان تعدیل شده و نیاز به تهویه کاهش می یابد. 
در یــک نگاه کلی، چنانچه این ســلول های شــفاف با ســاختمان بــه صورت اصولی یکپارچــه گردند، مزایای 

فراوانی را به دنبال دارند که در شکل ۷ به آن ها اشاره شده است.

تولید توان 
الکتریکی

تنظیم سایه گذاری 
ساختمان

حفاظت در برابر آب 
و هوا

عایق صوتی

عایق حرارت

بهبود نور خورشیدی 
تابش شده

مزایای سلول های 
خورشیدی شفاف

 شکل ۷.مزایای سلول های خورشیدی شفاف در یکپارچه سازی با ساختمان ]4، 9و 10[

بررسی پتانسیل اقتصادی سلول های خورشیدی شفاف

 سلول های خورشیدی شفاف در ایران
کشــور نــدارد. امــا  فنــاوری نانــو عمــر دیرپایــی در 
خوشــبختانه اهمیــت و جایــگاه ایــن فنــاوری در 
کشــور بــه درســتی درک شــده و بــه لطــف اهتمــام 
بســیار  پیشــرفت های  پژوهشــگران،  و  مســئوالن 
قابل توجهی در ســال های گذشته در این زمینه به 
گیری  که موید این مطلب، قرار  دست آمده اســت 
ایــران در میــان 10 کشــور برتــر مولد علــم و دانش در 

حوزه ی فناوری نانو در جهان می باشد.
گونی  فنــاوری نانــو در زمینه های مختلفی در کشــور، مــورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و در شــاخه های گونا
از فنــاوری، بهبودهایی را به ارمغان آورده اســت. در صنعت ســلول های خورشــیدی، کاربــرد نانوفناوری در 
کوانتومــی به مرحله ی  حوزه هایی چون ســاخت ســلول های خورشــیدی حســاس شــده به رنگدانه یــا نقاط 
عمل رســیده اســت ]11-12[. در زمینه ســاخت ســلول های خورشیدی نانوساختار شــفاف اما کشورمان در 
ابتدای راه اســت. با این وجود، پژوهش هایی در این زمینه توســط محققین کشــورمان انجام شده اســت که 
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برخی از آن ها عبارتند از:
کاربرد در ســلول خورشــیدی پلیمری در  گرافن-نقره بــرای   ســاخت الکترودهــای شــفاف منعطــف 

کشور ]1۳[. دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ثبت اختراع آن در پایگاه مالکیت معنوی 
کاربرد سلول های خورشیدی با همکاری محققین   ســاخت الیه ی نیمه رســانای شفاف FTO برای 

پژوهشگاه نیرو و دانشگاه تربیت مدرس ]14[.
ی )ZnO( برای ســاخت الیه های رســانای شــفاف در  کســید رو  تولیــد و تجــاری ســازی نانــو ذرات ا

سلول های خورشیدی توسط پژوهشگران دانشگاه یزد ]15[.

با توجه به جایگاه رفیع ایران در فناوری نانو و نیز پتانسیل باالی کشورمان در انرژی خورشیدی، امید می رود 
که عرصه ی ســاخت ســلول های خورشیدی شــفاف و سایر ادوات کاربردی در این حوزه بیش از پیش مورد 

گیرد. اقبال جوامع دانشگاهی و صنعتی قرار 

 سلول های خورشیدی شفاف در جهان
با توجه به ظرفیت باالی فناوری ســلول های خورشــیدی شــفاف برای ورود به بازار و تجاری سازی، کارهای 
پژوهشی فراوانی در این زمینه در دانشگاه های معتبر دنیا به انجام رسیده و نتایج این پژوهش ها در مجالت 
کسفورد،  علمی به چاپ رسیده است. از جمله می توان به دانشگاه هایی نظیر دانشگاه MIT، میشیگان، آ
کــرد. عالوه براین برخــی از ایــن پژوهش ها حتی بــه عرصه تجاری  پلــی تکنیــک هنــگ کنگ و غیره اشــاره 

کمپانی هایی در این زمینه فعال شده اند. رسیده و شرکت ها و 
از ســوی دیگــر، تبدیــل علم بــه یک محصــول دانش بنیــان از اهمیت خاصــی برخوردار اســت. در زمینه ی 
کشــورها و شــرکت های فعال حس شــده  ســاخت ســلول های خورشــیدی شــفاف این نیاز توســط برخی از 
است. ورود به این حوزه از صنعت خورشیدی در قالب انواع استارت آپ ها )شرکت های نوپای فناورانه( و 
که در زمینه ی ساخت سلول های  یا شرکت های دانش بنیان بوده است. شکل 8 برخی از این شرکت ها را 
خورشــیدی شــفاف و ادوات مرتبط با آن، به طور مثال شیشــه ها و پنجره های خورشــیدی و یا نانومواد مورد 

نیاز در این زمینه، فعالیت می کنند را نشان می دهد.

 شکل 8.شرکت های فعال جهان در فناوری سلول های خورشیدی شفاف

سلول های خورشیدی شفاف مجموعه گزارش های  
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امــروزه صنعــت و دانــش ســلول های خورشــیدی بســیار فراتــر از ســلول های رایــج کنونــی پیش رفته اســت. 
گزارش به آن اشــاره شــد. این  نمونه ای از این نوآوری ها، ســلول های خورشــیدی شــفاف هســتند که در این 
کنــار عبــور نور برای روشــنایی محل، می توانند با مکانیزمی ســاده تولید برق کنند. ســلول های  ســلول ها در 
خورشــیدی شــفاف بــا بهره گیــری از تکنیک هــای فنــاوری نانــو قابلیت هــای منحصر بــه فردی از خــود ارائه 
که در ســال های نه چندان  داده اند، و با توجه به اهمیت موضوع انرژی در ســاختمان، پیش بینی می شــود 
دور، نمونه هایــی بســیار کاربــردی از ایــن نــوآوری را در بازارهــا شــاهد باشــیم. همچنیــن، با رشــد روزافزون و 
پرشتاب بازار ادوات الکترونیکی شخصی نظیر تلفن های هوشمند، می توان ورود این سلول ها به عرصه ی 

ساخت در این ادوات الکترونیک را پیش بینی نمود.
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

تهیـه  فنـاوری  مکانیکـی،  فعال سـازی  و  آلیاژسـازی   
نانومواد

کاربـرد فنـاوری نانـو در سـازه های بتنـی هوشـمند بـا   
قابلیت خود  ترمیم  شوندگی

کاربردهـای آن در انتقـال انـرژی   لولـه هـای حرارتـی و 
حرارتی

بهبـود عملکـرد سـلول های  نانـو در  فنـاوری  کاربـرد   
خورشیدی

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن
)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 

کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات  
کاربـرد فنـاوری نانـو در پوشـش های ضـد نقـش و ضد   

نوشتار
  میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

   نانو حسگرهای تشخیص دهنده مواد  منفجره
بـرای   PLGA پایـه  بـر  پلیمـری  نانـوذرات  از  اسـتفاده   

دارورسانی هدفمند
کاربـرد فنـاوری نانـو جهـت  گندزدایـی  از  آب بـه  روش   

ازوناسیون
نانــو- سـرامیکی  غشـاء  از  اسـتفاده  بـا  آب  تصفیـه   

فیلتراسیون
کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی  

 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف

کاربرد فناوری نانو در صنعت آب  
کاربردهای فنـاوری نانـو در منسوجات خانگی  
 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی

 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب
 نانوحسـگرهای مـورد اسـتفاده در صنایـع غذایـی و 

آشامیدنی
 فوالدهای نانو ساختار

)CEA( کنترل شده کشت  فناوری نانو و محیط های 
  نانوحسگرهای تشخیص سموم  کشاورزی 
کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند  

کنترل آفات  نانو آفت کش و اثر آن در 
کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره  

کاربردهای فنـاوری نانـو در صنایع غذایی  
کاربردهای فناوری نانو در روغن های روان کننده  

مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعــه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری 
نانو در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشــر شــده اســت. در این 
کتاب  کاربردی در قالب فیلم مســتند، مقاله،  نرم افزار اطالعاتی مفید و 
کشور  کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی  الکترونیکی و مصاحبه با 

و عالقمندان به فناوری نانو قرار داده شده است. 
کنــون شــش عنــوان از مجموعــه نرم افزارهــای نانو و صنعت بــا موضوع  تا
»نســاجی«،  »خــودرو«،  »نفــت«،  صنایــع  در  فناوری نانــو  کاربردهــای 

»ساخت وساز«، »بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
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سلول های خورشیدی شفاف مجموعه گزارش های  
۱۲۲صنعتی فناوری نانـو


