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فناوری نانو حوزه ای میان رشته ای از علوم، مهندسی و فناوری است که در مقیاس نانو، یعنی از 1 تا 100 نانومتر شکل 
می گیرد. فناوری نانو از این جهت دارای اهمیت است که در ابعاد نانومتری مواد می توانند خواص جدیدی را از خود 
نشان دهند. به همین دلیل، کاربردهای فناوری نانو در حوزه های گسترده ای چون فیزیک، شیمی، بیولوژی، علم مواد 
و مهندسی به اثبات رسیده است. با توجه به این گستردگی در کاربرد، عده ای بر این باور هستند که فناوری نانو، در 
کنار دو فناوری اطالعات و زیستی، دانش شکل دهنده ی آینده بشر به شمار می روند. نخستین بار »ریچارد فاینمن«، 
فیزیکدان برنده ی جایزه ی نوبل و پدر فناوری نانو، در سال 1959 در سخنانی در دانشگاه CalTech ایده فناوری نانو 
را مطــرح کــرد. از آن زمان تا کنون، تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته و این فناوری را هر چه بیشــتر 
روزآمد نموده اســت. فناوری نانو یک دانش کامالً میان رشته ای است که کاربردهای آن، به حوزه های مختلفی 
چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، ابزارهای 
نیمه رسانا، شیمی ابرمولکول، انرژی و نیز رشته های مهندسی همانند مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی 

شیمی، مهندسی عمران و مهندسی نساجی راه یافته است.
از سوی دیگر، انرژی خورشیدی یکی از بهترین منابع انرژی تجدیدپذیر است. این منبع انرژی به صورت کاماًل 
کارآمد می تواند به شــیوه های مختلف نظیر نیروگاه های خورشــیدی، ســلول های خورشیدی، آب شیرین کن 
خورشیدی ، کلکتورهای خورشیدی و غیره مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت، نور خورشید تابیده شده به زمین، 
راهکاری مناســب برای تامین انرژی انسان ارائه می دهد، چرا که شار تابش خورشیدی تابیده شده به سطح زمین 

در هر ساعت، بیش از میزان مصرف انرژی بشر در طول 
یک سال است.

کشــور ایران به واســطه ی قرار گیــری در عرض های 
میانی زمین، از میزان تابش بســیار باالیی در طول سال 
برخوردار اســت. طبق گزارش های مختلــف، ایران به 
طور میانگین بین 280 تا 300 روز آفتابی در طول ســال 
داشته و این خود، بیانگر پتانسیل بسیار باالی این کشور 
در بهره برداری از انرژی خورشیدی است. شکل 1 این 

موضوع را به خوبی نشان می دهد.
 شکل 1. کشور ایران یکی از بهترین مناطق جهان 

از نظر پتانسیل انرژی خورشیدی است.

بازده پایین سلول های خورشیدی متداول؛ مشکل اساسی
یکی از مشــکالتی که مانع فراگیر شدن صنعتی سلول های خورشیدی در جهان است، بازده به نسبت پایین این 
سلول ها در تبدیل انرژی است. این امر، باعث کاهش سهم انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشورها شده و از 
قابلیت رقابت پذیری این فناوری در مقابل ســایر روش های تامین توان می کاهد. در حال حاضر، رایج ترین نوع 
سلول های خورشیدی، سلول های بر پایه سیلیکون هستند که بازده متعارف آنها در حدود 15تا 25درصد است. 
این مقدار، در بهترین شرایط تابش و بدون حضور سایر عوامل مخرب عملکرد سلول خورشیدی اندازه گیری 
شده است؛ بنابراین عواملی نظیر ابری بودن هوا، آلودگی ها و غیره می تواند، تاثیر منفی بر عملکرد سلول داشته 
و بیش از این بازده آن را بکاهد. بنابراین، بخش عمده ای از تالش های محققان و مراکز علمی-صنعتی در این 
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بازده پایین سلول های خورشیدی متداول، از میزان رقابت پذیری این 
فناوری برابر سایر فناوری های تولید توان کاسته است.

فناوری، در راستای دست یابی به بازده های باالتر این سلول ها است.

راه های افزایش بازده سلول های خورشیدی چیست؟
افزایش بازده سلول های خورشیدی از این منظر حائز اهمیت است که منجر به افزایش سهم انرژی خورشیدی در منابع 
انرژی جهان  می شود. در حال حاضر، سلول های رایج تجاری و موجود در بازار جای بسیار زیادی برای پیشرفت دارند. 
همان طور که گفته شد، عمده سلول های موجود در بازار، سلول های بر پایه سیلیکون هستند که بازده های متفاوت و در 
عین حال زیر 25درصد را ارائه می دهند. اما استفاده از راهکارهای متفاوت می تواند این بازده را تا حدودی بهبود بخشد.

استفاده از فناوری های الیه نازک در سلول های خورشیدی تا حدودی بازده را بهبود بخشیده است. از سوی دیگر، 
افزودن ادوات متمرکزکننده نور خورشید به سلول های رایج، منجر به جذب نور بیشتر و بهبود بازده شده است. در برخی 
از تحقیقات نیز، با اســتفاده از روکش های جاذب بر سطح سلول، از بازتابش نور از سطح سلول کاسته شده و میزان 
جذب نور خورشید افزایش می یابد. در این میان اما، فراتر از راهکارهای ارائه شده تا کنون، طرح های مفهومی نوینی 
ارائه شده اند که می توانند منجر به افزایش بازدهی این سلول ها شوند. سلول های ارگانیک، نانوساختار و رنگ دانه ها از 

این دسته هستند، که در فازهای اولیه ی توسعه تجاری به سر می برند.

نانوذرات نورتاب؛ راهکاری مناسب برای افزایش بازده سلول خورشیدی
از ابتدای پیدایش علم نانو، در طول دهه های گذشته، مواد نانو به صورت های گوناگون با کاربردهای مختلف 
ایجاد و تولید شــده است. از این جمله، می توان به نانوذرات اشاره کرد. نانوذرات مواد خاص و ویژه ای هستند 
که در حوزه های مختلفی از علوم و فناوری به کار رفته اند. در این میان، نانوذرات نورتاب، با توجه به خاصیت 
بسیار جالب توجهی که در زمینه جذب و بازتابش نور دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته و کاربردهای متنوعی 
را به خصوص در زمینه پزشــکی ارائه داده اند. نانوذرات نورتاب در حوزه ی گســترده ای از علوم زیســتی، از 

تصویربرداری پزشکی و بیولوژیکی تا تشخیص بیماری و تحویل دارو در بیمار کاربرد دارند.
امــا فارغ از این کاربردهای گســترده در حوزه علوم زیســتی، نانوذرات نورتاب در افزایش بازده ســلول های 
خورشــیدی نیز کاربرد دارنــد. به طور کلی، انواع مختلفی از نانوذرات نورتاب توســط دانشــمندان ســاخته 
شــده اســت؛ مواردی از قبیل نقاط کوانتومی، نانوذرات بــر پایه طال یا نقره، نانوالماس فلورســنت، نانوذرات 
upconversion 1 و غیره. شــکل 2 نمونه هایی از این مجموعه نانوذرات را نشان می دهد. وجه مشترک تمامی 

نانوذرات  انواع مختلف   شــکل 2  .  
نورتاب؛ a( نقطه کوانتومی ساخته شده 
از دو مــاده غیرارگانیک؛ b( نانوالماس 
فلورسنت حاوی مراکز رنگی؛ c( نانوذره 
upconversion؛d( نانوذره طالی خالص
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این نانوذرات در خواص منحصر به فرد اپتیکی آن ها ســت. به بیان ساده، ویژگی اصلی این نانوذرات، خاصیت 
فلورسنت بودن آنها است. این دسته از نانوذرات، بسته به نوع و ابعادشان، می توانند شکاف انرژِی )فاصله انرژی 
بین ترازهای پرشده ی الکترونی و ترازهای خالی الکترونی را شکاف انرژی می نامند( مختلفی داشته باشند. در 
نتیجــه، می توانند طول موج هــای متفاوتی را جذب کرده و به حالت تحریک در آمــده و در ادامه، این انرژی 

جذب شده را در قالب تشعشعاتی با طول موج دیگر یا همان طول موج اولیه منتشر نمایند.
ظهور و اثبات کاربردهای نقاط کوانتومی و نانوذرات بر پایه طال منجر به ظهور فناوری های جدیدی در ساخت 
ســلول های خورشیدی شده است که موســوم به نسل سوم سلول های خورشیدی هســتند. بر خالف نسل های 
پیشین ســلول های خورشیدی )سلول های کریستال ســیلیکون و فناوری های الیه نازک(، نسل سوم، نه تنها از 
قیمت ساخت و مواد اولیه ی پایین تری برخوردار هستند، که پتانسیل فراوانی برای بهبود بازدهی در آینده را از 
خود نشــان داده اند. اگرچه پیشــرفت های حاصل شده در این زمینه، هنوز به فاز تجاری وارد نشده و در مراحل 
تحقیقاتی به ســر می برد، اما آینده ی درخشــانی را می توان برای این دسته از سلول های خورشیدی متصور بود. 
شــکل 3، تفاوت محسوس نسل سوم سلول های خورشیدی با نســل های پیشین را نشان می دهد. همان گونه که 
شــکل تصریح می کند، سلول های مبتنی بر نسل ســوم، نه تنها هزینه کمتری برای ساخت، تحمیل می کنند که 
قابلیت دست یابی به بازده های باالتر را نیز دارا ست. مشاهده می شود که سلول های نسل اول )سیلیکونی( اگرچه 
بازدهــی زیر 20درصد ارائه می دهند اما هزینه ی باالیی را به همــراه دارند )حدوداً به ازای هرمتر مربع بین 160 
تا 500 دالر هزینه دارند(. این موضوع در ســلول های نســل دوم )فناوری الیه نازک( کمی بهبود یافته است؛ به 
طوری که هزینه های ساخت کاهش یافته و در بازده های مشابه سلول های نسل اول، هزینه ساخت آن ها حدوداً به 
ازای هر متر مربع بین 50 تا 140 دالر است. اما نقطه ایده آل، با ظهور سلول های نسل سوم ظاهر می شود. در نسل 
سوم، اگر چه هزینه ساخت تقریبا برابر با سلول های نسل دوم است، اما پتانسیل باالی فناوری های نهفته در نسل 

سوم، امکان دست یابی به بازده های میان 20 تا 80 درصد را ارائه می دهد که بسیار قابل توجه است.

قیمت- نمودار   . 3 شکل   
مختلف  نسل های  برای  بازده 
سلول خورشـیدی؛ نسل های 
اول تا ســوم به ترتیـــب با 
رنگ های سبز، قرمز و نارنجی 

مشخص شده اند ]10[.

نسل های اول تا سوم
در نمودار مشخص 

شده اند.
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US$3.50/W

US$1.00/W

US$0.50/WUS$0.20/WUS$0.10/W

بــا نگاهــی دوباره به شــکل 3 و دقت در خطــوط نقطه چین که نشــانگر قیمت به ازای توان تحویلی هســتند، 
مشــاهده می شود که سلول های نسل اول به ازای هر وات تحویلی به مصرف کننده به طور میانگین هزینه ای در 
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 شــکل 4 .  خاصیت نورتابی منحصر به فرد 
نقاط کوانتومی

 شکل A  . 5( نمودار تغییر شدت نورتابی بر حسب طول 
موج نقاط کوانتومی؛ B( تغییر ابعاد و تغییر خاصیت نورتابی 

نقاط کوانتومی]11[

حدود 3 دالر دارند، این در حالی اســت که این رقم برای ســلول های نسل دوم در حدود 1 دالر بوده، اما برای 
سلول های جدید نسل سوم به حدود 0/2 دالر )تنها 20 سنت( کاهش یافته است. این موضوع، اهمیت استفاده از 

فناوری های نوین، نظیر نانوذرات نورتاب، در سلول های خورشیدی را نشان می دهد.
دو مورد از کاربردهای اثبات شده نانوذرات نورتاب در سلول های خورشیدی شامل نقاط کوانتومی و نانوذرات 

طال می شود که در ادامه به اختصار به این موارد پرداخته می شود.

 بهبود بازده با نقاط کوانتومی
همان طور که گفته شــد پیش بینی و اثبات شــده است که نسل سوم سلول خورشــیدی دست یابی به بازده های 
باالتر با هزینه های کمتر را ممکن خواهد ساخت. نخستین بار، این گونه سلول ها با معرفی سلول های خورشیدی 
حساس شده به مواد رنگزا2 در اوایل دهه 90 پا به عرصه فناوری گذاشتند. از آن زمان، تحقیقات گسترده ای در 
این زمینه انجام شــد. اما بر پایه ساختار ســلول های حساس شده به مواد رنگزا، نقاط کوانتومی، به دلیل خواص 
بســیار عالی اپتوالکترونیک خود، به عنوان جانشینی برای مواد رنگزا معرفی گردید. نقاط کوانتومی، نانوذرات 

نیمه هادی هستند که خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها وابسته به سایز آن هاست.

برای مثال، با تغییر ابعاد این نقاط کوانتومی، می توان خاصیت نورتابی و طیف جذب آن ها را به کلی تغییر داد 
)شکل 5(. نقاط کوانتومی خواص منحصر به فردی از خود نشان می دهند، اما مهم ترین خاصیت آن ها، همان طور 
که اشــاره شد، شکاف انرژِی قابل تغییر آن هاســت. این امر منجر به امکان تغییر ولتاژ یا جریان خروجی سلول 
خورشــیدی حساس شده به نقاط کوانتومی می گردد. همچنین، جذابیت دیگر این مواد این  است که به واسطه 
خاصیت فتوالکتریک )تبدیل انرژی خورشــیدی به الکتریسیته( خود، می توانند دامنه جذب نور خورشید را از 
نور مرئی فراتر برده و محدوده های اشعه فروسرخ را نیز جذب نمایند. مدل سازی های تئوری سلول های بر پایه 
نقاط کوانتومی، افزایش بازده سلول، تا حدود 64 درصد را پیش بینی کرده است که بسیار قابل توجه است ]5[. 
به عبارتی، نوآوری های موجود در نقاط کوانتومی یکپارچه شــده با ســلول های خورشیدی، آن ها را تبدیل به 

دستگاه های تولید توان سرشار از منابع انرژی نموده است.

کاربردهای نانوذرات نورتاب در   بهبود عملکرد سلول های خورشیدی مجموعه گزارش های  
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استفاده از نقاط
کوانتومی در سلول

جذب طولخورشیدی
موج های باالتر
اشعه خورشید

)فروسرخ(

خروجی  ولتاژ
وجریان قابل

تنظیم

کاهش 
قیمت سلول

افزایش بازده
تبدیل انرژی

ضریب جذب
نور باال

 شکل 7.  برخی از مزایای 
استفاده از نقاط کوانتومی در 
ساختار سلول های خورشیدی

  شکل  a(  . 6( اجزای اصلی یک 
سلول خورشیدی حساس شده با 
نقاط کوانتومی؛ )b( نحوه ی عملکرد 

این سلول

به طور خالصه می توان گفت، ســاختار سلول های خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی از یک فوتوآند، 
یک ماده مزومتخلخل نظیر TiO2، نقاط کوانتومی و یک الکترود دیگر به عنوان کاتد تشــکیل شــده اســت. 
هنگامی که نور به فتوآند تابش می کند، الکترون های آن ها تحریک شده و به نوار هدایت منتقل می شوند. سپس 
این الکترون ها از طریق ماده متخلخل به آند و در ادامه، به مدار الکتریکی بیرونی هدایت می شوند. شکل 6 این 

روند را نشان می دهد.

نقاط کوانتومی به صورت های گوناگونی ســاخته و در راســتای بهبود بازده سلول های خورشیدی به کار گرفته 
می شــوند. یکی از این حالت ها استفاده از نقاط کوانتومی بر پایه فلز نقره است. به طور مثال، یکی از جدیدترین 
موادی که باعث افزایش حساســیت سلول های خورشیدی به نور و افزایش جذب آن هامی شود، نقاط کوانتومی 
Ag2S است. این نقاط کوانتومی، در محدوده طول موج 400 تا 1000 نانومتری طیف خورشید، از خود حساسیت 

نشان می دهند؛ بنابراین عالوه بر نور مرئی )400-700 نانومتر(، محدوده اشعه فروسرخ را نیز جذب می کنند. گونه 
دیگر از این خانواده، نقاط کوانتومی Ag2Se است که تمام طیف خورشیدی را پوشش داده و پهنای حساسیت آن 
7 تا 14 برابر سیستم های کوانتومی معمولی است. جریان الکتریکی خروجی از این سلول ها چهار برابر سلول های 
معمولی حساس شده به مواد رنگزا است ]15[. بنابراین، می توان مشاهده کرد که این نقاط کوانتومی، گزینه های 
بسیار مناسبی برای بهبود بازده سلول های خورشیدی هستند و در نتیجه، سرمایه گذاری بر روی تحقیقات آتی در 
این زمینه برای رسیدن به فاز تجاری کامال ضروری و اجتناب ناپذیر است. شکل 7 برخی از مهم ترین مزیت های 

استفاده از نقاط کوانتومی در ساختار سلول های خورشیدی را نشان می دهد.

  بهبود بازده با نانوذرات نورتاب طال
در این حالت، بر خالف نانوذرات نقاط کوانتومی که در مواردی به صورت هسته/پوسته و متشکل از دو عنصر 
هســتند، از نانوذره یکپارچه ی طالی خالص اســتفاده می شود )شکل d-2(. این نوع نانوذرات نیز، همانند نقاط 
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 نمــودار 1.   میزان بهبود 
بازده ناشی از افزودن نانوذرات 
نـورتاب طال به سـلول های 
خورشیدی موجود ]1، 2 و 8[.

کوانتومی، خواص نورتابی منحصر به فردی از خود نشــان می دهند و با توجه به این خاصیت ، در ســلول های 
مختلف خورشیدی برای بهبود بازدهی مورد استفاده قرار گرفته اند.

از سوی دیگر، هنگامی که یک نانوذره طال در معرض تابش نور قرار می گیرد، میدان الکترومغناطیسی نوسانی 
نور، یک نوسان منسجم و به هم پیوسته در الکترون های نوار هدایت طال ایجاد می کند. این نوسان الکترونی در 
سطح طال، باعث ایجاد جدایش بار در فلز شده و یک دوقطبی را تشکیل می دهد که در راستای میدان الکتریکی 
نور نوســان می نماید. این نوســان بارها، در یک فرکانس به خصوص از تابش به بیشــترین میزان خود می رسد. 
در ایــن فرکانــس به خصوص، میزان جذب نور به طور چشــمگیری افزایش می یابد. ایــن خاصیت که به »اثر 
پالسمونیک« موسوم است، در اکثر نانوذرات فلزی دیده می شود، اما در نانوذرات طال بسیار قابل توجه تر است. 
در این حالت، با استفاده از خاصیت نانوذرات طال، بازده و عملکرد برخی از انواع سلول های رایج بهبود می یابد.

به طور مثال، در یک کار تحقیقاتی، به منظور بهبود بازدهی سلول خورشیدی بر پایه سیلیکون از نانوذرات طال 
با ابعاد حدود 20 تا 40 نانومتر استفاده شده است. بدین صورت که با قرار دادن نانوذرات طال بر روی سطح یک 
ســلول خورشیدی معمولی سیلیکونی و حرارت دادن به آن تا دمای 200 درجه سانتی گراد، بهبود قابل توجهی 
در عملکرد سلول مشاهده شده است. به طوری که ضریب تامین )Fill Factor(3 سلول از 0/5388 برای سلول با 
سیلیکون خام به مقدار 0/629 برای سلول با نانوذرات طال افزایش یافت؛ یعنی نزدیک به 17درصد افزایش در 
توان خروجی از سلول داشته ایم ]8[. در نمونه کار دیگری، با بهره گیری از خاصیت نانوذرات طال، بازده تبدیل 
انرژی در سلول های خورشیدی معمولی پلیمری، در حدود 22درصد بهبود داشته است ]1[. در یک نمونه دیگر، 
با جاسازی نانوذرات طال در الیه های مختلف یک سلول خورشیدی ارگانیک، نسبت به حالت معمولی، بازده 

تبدیل انرژی سلول نزدیک به 10درصد افزایش یافته است]2[ )نمودار1(.

بررسی پتانسیل استفاده از نانوذرات نورتاب در سلول های خورشیدی

  نانوذرات نورتاب و سلول های خورشیدی: ایران
اگرچه ظهور فناوری نانو در ایران، به گذشته چندان دوری بر نمی گردد و عمر این فناوری در کشور نسبتا کوتاه 
است، اما به لطف فعالیت های تحقیقاتی مجامع دانشگاهی در تولید علم در این زمینه، حمایت های دولتی و نیز 
اســتقبال مجامع صنعتی از تجاری سازی این فناوری، ایران از جایگاه مناسبی در این حوزه از علم و فناوری در 

میان کشورهای جهان برخوردار است.
در زمینه استفاده از نانوذرات نورتاب به منظور بهبود و افزایش بازده سلول های خورشیدی در ایران، فعالیت های 

کاربردهای نانوذرات نورتاب در   بهبود عملکرد سلول های خورشیدی مجموعه گزارش های  
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 جدول 1 .  اختراعات ثبت شده در کشور در زمینه اســتفاده از نانوذرات نورتاب در بهبود بازده و عملکرد 
سلول های خورشیدی ]13[

شماره عنوان
ثبت

طراحي و ساخت سلول هاي خورشیدي جزیي حساس شده نقاط کوانتومي CdS و CdSe با بکارگیري 
Bi0.86Sm0.07Cd0.07FeO3 و BiFeO3 الیه اي از آرایه هاي نانوذرات

77261

84228سلول هاي خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومي اصالح شده با یون نیکل

سلول خورشیدي پلیمري حاوي نانو ذرات فلزي داراي خاصیت فوتو ولتاییک با قابلیت تبدیل نور خورشید 
به برق )جریان الکتریسیته(

79028

اندکی صورت گرفته است. فعالیت هایی که قریب به اتفاق آن ها در فاز تحقیقاتی بوده و هنوز به عرصه تجاری 
نرسیده است. الزم به ذکر است که این فناوری، در سطح جهان نیز هنوز در مرحله ی رشد قرار داشته و به بلوغ 
کافی برای ورود به صنعت نرســیده است. اما با توجه به پیش بینی های محققان می توان آینده ی روشنی را برای 

این دسته از فناوری ها ترسیم نمود.
از نمونه کارهای انجام شــده در این زمینه می توان به یک کار تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی اشاره کرد. هدف از انجام این طرح پژوهشی، کاهش هزینه و ساخت نمونه تجاری سلول های خورشیدی 
نانوســاختار حساس شــده با نقاط کوانتومی در کشور بوده است. اجرای این طرح با حمایت 150 میلیون ریالی 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران امکان پذیر شده است.
یکی از مالک های تجاری و صنعتی سازی یک فناوری، پتنت ها یا ثبت اختراع ها هستند. در کشور، اختراع های 
متعددی در زمینه بهبود کارایی ســلول های خورشــیدی در بانک اطالعات اداره مالکیت معنوی به ثبت رسیده 
است. از این میان، سه مورد به کاربرد نانوذرات نورتاب در این امر پرداخته است )جدول 1(. بی شک، حمایت 
مادی و معنوی از این دســت فعالیت ها، نظیر مورد گفته شده در باال، می تواند آورده های علمی و مالی فراوانی 

را برای کشور به همراه داشته باشد.

 نانوذرات نورتاب و سلول های خورشیدی: جهان
پیش بینی می شود که تا سال 2030 میالدی، سلول های خورشیدی سیلیکونی، فناوری غالب در بازار سلول های 
خورشیدی باشند. در این فاصله، سایر فناوری های نوین در حال آماده سازی برای تجاری شدن و رسیدن به بازار 
هستند. سلول های نانوساختار که در میان آن ها سلول های مجهز به نانوذرات نورتاب هستند، با توجه به پتانسیل 

باالیی که دارند، نقش عمده ای در این زمینه خواهند داشت.
در حال حاضر، کار بر روی فناوری های مرتبط با ســلول های مجهز به نانوذرات نورتاب در موسســات علمی و 
صنعتی مختلفی در جهان در حال انجام است. از این موارد می توان به روش ابداعی محققان دانشگاه تورنتو اشاره 
کرد. در این روش، محققان با ترکیب دو ماده با خاصیت نورتابی، یعنی نقاط کوانتومی و کانی پروســکایت4، 
یک کریستال هیبرید با خاصیت نورتابی فوق العاده باال ایجاد کرده اند که عالوه بر قیمت به نسبت پایین، بازدهی 

باالیی را ارائه می دهد.
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10

در یک نمونه دیگر، یکی از محققان دانشگاه MIT اقدام ساخت یک سلول 
خورشــیدی با نقاط کوانتومی ســولفید سرب نموده اســت. از آنجا که هم 
سرب و هم ســولفور از مواد فراوان در طبیعت و ارزان قیمت هستند، سلول 

خورشیدی حاصل، قیمت فوق العاده کمتری خواهد داشت.
 natcore از شــرکت های پیشــرو در این زمینه می تــوان به مواردی چــون
technology ، Soltera و Quantum Materials  اشاره نمود )شکل 7(. این 

شرکت ها و مواردی مانند آن ها در زمینه افزایش بازده سلول های خورشیدی 
و تولید سلول های خورشیدی نسل جدید به ویژه با استفاده از نقاط کوانتومی 

مشغول فعالیت هستند. این شرکت ها، به دلیل قرار گیری در مرز فناوری های سلول های خورشیدی، از سوددهی 
باالیی برخوردارند و حتی سهام برخی از آن ها در بورس نیویورک نیز عرضه شده است. در زمینه کارهای تحقیقاتی 
نیز، دانشگاه های فراوانی در جهان مشغول به پیش برد دانش سلول های خورشیدی نوین از جمله سلول های مورد 
اشاره در این گزارش هستند تا این فناوری برای ورود به صنعت هر چه زودتر به بلوغ برسد. از این جمله می توان به 
بخش مطالعات انرژی دانشگاه آکسفورد انگلستان اشاره نمود که تحقیقات مفصلی در حوزه سلول های خورشیدی 
نوین انجام می دهد. دانشــگاه ناتینگهام نیز با برخورداری از البراتوار تحقیقات خورشــیدی در این زمینه فعالیت 
می کند. نمونه دیگر، دانشگاه کورنل است که با ترکیبی از محققان رشته های مهندسی شیمی، برق و کامپیوتر، مواد 

و نیز متخصصین فیزیک به تحقیق در این زمینه می پردازد.

نتیجه گیری
با جمع بندی مطالب باال، می توان گفت که اگرچه استفاده از نانوذرات نورتاب در ساخت سلول های خورشیدی، 
در حال حاضر در مرحله ی تحقیقاتی به ســر می برد، اما می توان گفت که مرحله ی گذار برای ورود به عرصه 
تجاری برای این حوزه بســیار نزدیک و قریب الوقوع خواهد بود. با توجه به پتانسیل بسیار باالیی که این حوزه 
در بهبود عملکرد سلول های خورشیدی از خود نشان داده است، می توان تجاری سازی این فناوری را یک نقطه 

عطف قابل توجه در صنعت سلول های خورشیدی قلمداد نمود.

1  Xie, Feng‐Xian, et al. "Improving the efficiency of polymer solar cells by incorporating 
gold nanoparticles into all polymer layers." Applied Physics Letters 99.15 (2011): 153304.

مراجع

پی نوشت ها

 شکل 7 .  برخی از شرکت های 
پیشــرو در زمینــه توســعه 
سلول های خورشیدی نوین نظیر 

نقاط کوانتومی

1 نسل جدیدی از ترکیبات فلورفور هستند که توانایی 
ایــن را دارند که از طریق یک فراینــد اپتیکال غیرخطی، 
تشعشــعات نزدیــک به فروســرخ بــا انرژی کمتــر را به 
تشعشعات مرئی با انرژی بیشــتر تبدیل نمایند. در واقع، با 
جذب طول موج های با انرژی کمتر، تحریک شــده و از 

خود طول موج های با انرژی بیشتر ساطع می کنند.
2  Dye sensitized solar cells

3 به نسبت توان خروجی واقعی سلول به توان تئوری آن 
ضریب تامین گفته می شــود. هر چه این مقدار بیشتر باشد 

نشانگر عملکرد بهتر سلول است. 

Perovskite 4: نوعی کانی است که از ترکیب مواد 
کلسیم، تیتانیوم و اکسیژن تشکیل می شود.
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
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 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناوری های جدا سـازی 

غشایی
 نانو فیلتر های لیفی

 فناوری های نویـن در مدیریت و افزایش بهره وری 
آب در نیروگاه های گرمایی

Sandvik Nano flex فوالد نانو ساختار 
کاربرد فناوری  نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناوری  نانو در صنعت دیودهای نورافشـان 
 LED

 کاربرد های فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی
 کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو
 کاربرد فناوری  نانو در پوشاک 

 کاربرد فناوری  نانو در رنگرزی منسوجات 
 کاربرد فناوری  نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی

 کاربـرد فنـاوری نانـو در تولید منسـوجات خود 
تمیزشونده

 سلول های خورشیدی رنگ دانه ای 
 نانوحسگرهای پایش آلودگی ذرات معلق در هوا

 نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن های میکروبی 
در مواد غذایی

 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاک
 کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسـمت های 

مختلف نیروگاه 
 کاربـرد فناوری نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

معکوس 
 درخت سان: نانوحاملی در عرصه سالمت 

 فناوری هـای نوین در اسـتفاده از آب های تخریب 
شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف 

 مدخل هوا-نانو الیاف
 رنگ های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

 کاربرد فناوری نانو در رنگ ها و پوشش های آب گریز
 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه های ضد 

حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی فولینگ
 کاربرد سامانه های رنگ سنجی مبتنی بر اسپکترو 

فتو متری در صنایع رنگ
 نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی

 نانوحسگرهای تشخیص سرطان
 کاربرد فناوری نانو در صنعت کفپوش های نساجی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای 
مجتمع

 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه های مقاوم در برابر 
لغزش

 بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه های 
مختلف 

 کاربـرد فناوری نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
مستقیم 

 آزمایشگاه روی تراشه 
 کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات

 کاربردهای نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 
کامپوزیت و پلیمر

 کابرد فناوری نانو در خازن ها
 کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل های 

سوختی
 سلول های خورشیدی شفاف

 کاربردهـای فناوری پالسـمای قوسـی خزنده در 
صنایع

 نانوذرات مغناطیسـی،  تشخیص و درمان هدفمند 
بیماری ها

 کاربـرد فنـاوری نانـو در منسـوجات پزشـکی و 
بهداشتی

 کاربـرد نانومواد سـلولز در فیلم های بسـته بندی 
خوراکی

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربردهای نانوذرات نورتاب در   بهبود عملکرد سلول های خورشیدی مجموعه گزارش های  
127صنعتی فناوری نانـو


