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چکیده
 اس تداده از من ابو س و ت،در حال حاضر با توجه به انتشار گاز های گلخانه ای و اثرات آن بر روی گرمایش زمین و تخری ب زیس ت ب وم
 میزان انتشار آالیندگی زیاد می گردد و طری جدی را برای زیست ب وم و ت یی ر اقل یم،فسیلی با توجه به ارزان بودن آن جهت تولید برق
به همین جهت مجامو بین المللی راه حل هایی برای کاستن از سرعت تخریب زیست ب وم انس ان و ک اهش آل ودگی ه ای.ایجاد می کند
زیست محیطی پیشنهاد کردند که در همین راستا در حوزه تولید انرژی الکتریکی به تولید ب رق ب ا من ابو تجدیدپ ذیر مانن د نیروگ اه ب رق
 همچنین امروزه در سا ت پنل های ورشیدی از مواد گوناگونی استداده م ی ش ود ک ه بر ی از ای ن م واد دارای.ورشیدی روی آوردند
 در این مقاله به بررسی و مقایسه نسل های مختلف سلول ورشیدی از لحاظ درجه س میت.مخاطراتی برای انسان و محیط زیست هستند
 در آ ر از ن انو ترات پ ا در سا تارس لول ه ای. ماده پروسکایت امید بزرگی در سا ت سلول ه ای ورش یدی اس ت.واهیم پردا ت
.ورشیدی پروسکایتی استداده کردیم
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Abstract
At present, due to the greenhouse gas emission and its influences on global warming and
degradation of ecosystems, the use of fossil fuels, according to its low cost for generating
electricity, the amount of emissions are high which creates serious threats to the ecosystem
and climate change. As a result, the international communities have proposed some solutions
to reduce the rate of destruction of human ecosystem and reduce environmental pollution. In
this regard, renewable energy sources such as solar power plants are proposed in the field of
electrical power generation. Moreover, nowadays, it is used of variety of materials in
manufacturing solar panels, some of which are hazardous to humans and the environment. In
this paper, we study and compare the different generations and of solar cells in terms of the
toxicity. Perovskite, which is a mineral led to a great hope for the optimal use of solar energy
and its conversion into electricity.finally We will use harmless nano particles in peroveskite
solar cells structure.
Keywords:
“Different generations of solar cells”, “Environmental polutions”, “Renewable energy”,
“peroveskite”, “nano particles”,
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مرغوبتر و استداده از سیلیکون به صورت تك کریستالی گران
قیمتتر ،بازدهی باالتری دارند .در مقابل آن سلولهای نسل دوم
که سیلیکون چند کریستالی و آمورف هستند ،که بازده کمتری
دارند ولی ارزانتر و با قطعات بزرگتر نسبت به سلولهای نسل
اول قابل سا ت هستند .مزیت دیگری که سلولهای نسل دوم
دارند اصیت انعطاف پذیری آنها است .این قابلیت موارد کاربرد
سلولهای ورشیدی را تا حدود زیادی افزایش میدهد ،چرا که از
آنها در هر جای مسطح و غیر مسطح نظیر بدنه اتومبیلهامی
توان استداده کرد ،نسل سوم که از فناوری نانو تکنولوژی در
سا ت آنها استداده میشود هم اکنون در حال توسعه و سا ت
در آزمایشگاهها هستند و در صورت ورود آنها به بازار راندمان
آنها بیشتر و قیمت آنها بسیار کمتر واهد بود .در ادامه به
بررسی اثرات سا ت هر یك بر روی محیط زیست واهیم
پردا ت [.]2

-1مقدمه
انرژی ورشیدی یکی از مهمترین منابو انرژی تجدیدپذیر هستند.
کاربردهای عمده انرژی ورشیدی به دو دسته تقسیم شوند :
سیستم های گرما ورشیدی و سیستم های فتوولتائیك .سیستم
های گرما ورشیدی انرژی تابشی ورشید را به انرژی گرمایی و
سیستم های فتوولتائیك به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند
.سامانه های فتوولتائیك در سا تمان ها ،حمل و نقل ،دستگاه
های انرژی تابشی ورشید را مستقیما مستقل مانند ماشین حساب
ها ،پمپ آب ،روشنایی یابان و تولید هیدروژن کاربرد دارند.
اصلی ترین بخش سیستم فتوولتائیك ،پنل ها هستند درصد انرژی
نور ورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند  22تا 7که
متشکل از سلول های ورشیدی هستند .پنل فتوولتائیك نتایج
بدست آمده از انتشار آالینده ها قبل از بهره برداری در نیروگاه
های ورشیدی در قبال تولید انرژی الکتریکی ،آلودگی مستقیمی
ایجاد می گردد که تولید و بتن ،آلومینیوم ،سرب و سیلیسیم ...
استداده نمیکنند فقط در طول مراحل سا ت پنل ها و نیروگاه ها
از موادی مانند فوالد انتقال بر ی از این مواد نیازمند مصرف
سو ت می باشد که ود باعث آلودگی می گردد که میزان انتشار
گاز های گلخانه ای چر ه حیات 30گرم در هر کیلووات ساعت
محاسبه شده است .بخش اصلی انتشار گاز های گلخانه ای در
نیروگاه های آبی مربوط به سا ت این نیروگاه بخصوص سا ت
سد آن است ،میزان انتشار گاز های گلخانه ای بستگی به اندازه
مخزن ،نوع و مقدار پوشش گیاهی م روق 34گرم در هر کیلووات
در آب ،نوع ا  ،عمق آب و اقلیم دارد .به طور کلی انتشار
گازهای گلخانه ای در طی چر ه عمر نیروگاه آبی حدود 1کیلو
وات ساعت است .انتشار گاز های گلخانه ای ناشی از فعالیت های
قبل از بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی بسیار ناچیز است.
به نظر می آید چنانچه نیاز به بررسی جامعی در حوزه تولید
الکتریسیته و در مورد برق ورشیدی در کشور باشد ،در نظر
گرفتن اثر تحوالت زیست محیطی بر توسعه ی این بخش به
عنوان فرصتی برای برق ورشیدی الزم است که در طی این
گزارش به بررسی و مقایسه ی مواد بکار گرفته شده در تولید
پنلهای ورشیدی واهیم پردا ت .امروزه انسان با پیشرفتهایی
که در زمینههای مختلف کرده است و نیاز روز افزون او به انرژی،
او را بر آن داشته تا با روشهای گوناگون انرژی مورد نیاز ود را
کسب کند [.]1

بهطور کلی میتوان کاربرد سلولهای ورشیدی را در تامین
نیروی حرکتی ماهوارهها و سدینههای فضایی ،تامین انرژی الزم
برای ابزارهایی مانند ماشینحساب و ساعت که به ولتاژ کمی نیاز
دارد و همچنین تامین نیروی الزم برای حرکت ودروها و
قایقهای کوچك الصه کرد .یکی دیگر از کاربردهای
سلولهای ورشیدی تهیه برق شهر توسط نیروگاههای
فتوولتائیك است.
در سا ت سلولهای ورشیدی از مواد مختلدی استداده میشود
که بر این اساس عملکرد و هزینه سا ت سلولهای ورشیدی
متداوت واهد بود .این سلولها بهگونهای طراحی و سا ته
میشوند که طول موجهای نور ورشید را که به سطح زمین
میتابد ،با بازده باال به انرژی مدید تبدیل میکنند .امروزه بیشترین
سلولهای ورشیدی تجاری از سیلیکون سا ته میشوند و این در
حالی است که استداده از سیلیکون در سا ت سلولهای
ورشیدی با توجه به قیمت باالی آن با محدودیتهایی همراه
است
یك پنل ورشیدی شامل فلزاتی نظیر سرب ،مس و یك چارچوب
آلومینیومی است و سلول های ورشیدی نیز از سیلیکون کریستال
الص تشکیل شده اند که با الیه ای از جنس پالستیك پوشیده
شده است .طول عمر یك پنل ورشیدی  20الی  30سال است
که بستگی به محیطی دارد که در آن استداده می شده است.
دمای باالی هوا ،وزن بار برف یا طوفان های شنی موجب
فرسودگی سریعتر سلول های ورشیدی ،تخریب سطح و یا
مدارهای الکتریکی دا لی آن می شود که به مرور از تولید برق

در حال حاضر سلول یا پنل ورشیدی در سه نسل و با استداده از
مواد سیلیکونی ،مواد آلی و مواد پلیمری سا ته میشوند.
سلولهای سیلیکونی نسل اول به دلیل سا ت از مواد اولیه
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این پنلها میکاهد .میتوان نتیجه گرفت که پس از گذشت این
دوره نیز زباله تولیدی حاصل از آن بسیار زیاد بوده و بازیافت این
زبالهها تقریبا امری ناممکن است [.]3

جدول  -1میزان تولید آالیندههای عامل و گازهای گلخانهای توسط انواع
نیروگاهها

-2روش انجام تحقیق
 -ارزیابی میزان آلودگی سوختهای فسیلی

نزدیک به  87درصد انرژی تولیدی در جهان توسط
سوختهای فسیلی تامین میگردد .نیروگاههای فسیلی یکی
از اصلیترین منابع تامین برق در جهان میباشند.
نیروگاههای فسیلی مشکالت بسیاری برای محیط زیست
ایجاد میکنند که میتوان به استفاده از زمین و آب ،انتشار
ذرات و گازها به داخل هوا ،انتشار حرارت ،تغییرات آب و
هوایی و تغییرات ظاهری ناشی از برجهای خنک کننده،
زبالههای پسماندهای جامد ،خاکستر (در مورد نیروگاهها با
سوخت زغال سنگ) ،سر و صدا اشاره کرد.

نوع نیروگاه

co

Co2

NO2

So2

زغال سنگ

0/11

1090

3/54

9/26

نفت

0/19

781

2/02

5/08

گاز

0/20

490

2/32

0/004

امروزه انرژیهای پاک همچون انرژی خورشیدی ،بادی ،آبی،
بیوماس ،بیوگاز و انرژی زمین گرمایی که از عمدهترین
منابع انرژیهای پاک هستندکه به سرعت در حال گسترش
و نفوذ اند و غفلت از آن غیر قابل جبران خواهد بود.
گسترش منابع انرژی پاک به عنوان جانشینی برای
سوختهای فسیلی ،یکی از مهمترین وظایف علوم و
تکنولوژی جدید در قرن  21می باشد .یکی از دالیل برای
این انگیزه نیرومند ،توقف آلودگی هوای ناشی از مصرف
انبوه سوختهای فسیلی به منظور حمایت از چرخههای
اکولوژی موجود در کره زمین است .لذا در آینده باید متکی
بر تغییرات ساختاری و بنیادی باشیم که در آن منابع انرژی
بدون کربن ،نظیر انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.

تغییرات آب و هوایی نیز ،سالمت بشر را تهدید میکند
بدلیل نیاز به بخار زیاد  ،نیروگاهها میتوانند اثر بسیار زیادی
بر روی مصرف آب داشته باشند .به طور مثال برای یک
نیروگاه با توان  500مگاوات و پایه حرارتی با سوخت زغال
سنگ از  25میلیارد لیتر آب در سال به ازای تولید هر
گیگاوات ساعت برق ،باید استفاده شود که این مقدار باید از
منابع آب برداشت شود و سپس برای بازگشت مجدد به
منابع آبی باید خنک سازی شود تا بتواند اثرات کمی بر روی
محیط زیست داشته باشد.بزرگترین اثرات استفاده از
سوختهای فسیلی در نیروگاهها انتشار و ایجاد آلودگیهای
هوایی علی الخصوص انتشار  CO2 ،CO ،NOX ،SOXو
هیدروکربنها میباشد.
کربن مونوکسید ( ،)COکربن دیاکسید ( )CO2و
هیدروکربنها به عنوان گازهای گلخانهای مسئول گرم کردن
زمین شناخته شدهاند SO2 .و  NO2زمانی که وارد جو
میشوند تولید اسید میکنند ،که این اسیدها بوسیله ترکیب
در آب باران ایجاد شده و سبب بارشهای اسیدی میشوند.
به طور کلی ،انتشار آالیندههای هوایی را توسط اسکرابرها
( )Scrubberو ته نشین کنندهها ( )Precipitatorداخل
نیروگاهها میتوان کنترل کرد [.]8

نمودار -1حرکت به سمت استداده از انرژی های تجدید پذیر [.]2

جدول زیر نشان دهنده میزان تولید آالیندههای عامل و
گازهای گلخانهای توسط انواع نیروگاهها میباشد.
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-

سلول است .کاربرد اصلی این سلولها در فضاپیماها و
محیطهای اص و غیرمعلول است.

ارزیابی میزان تولید آلودگی انواع سلولهای
خورشیدی

در ادامه مزایا و معایب سلول های نسل دوم آورده شده است.

0/2درصد انرژی در جهان توسط انرژیهای ورشیدی تامین
میشود تولید برق با استداده از انرژی ورشیدی به طور کلی
دارای اثرگذاری کمی بر روی محیط زیست میباشد .در مبادالت
انرژی آن هیچ پسماندی تولید نمیشود ،تنها استثنای موجود
برای وجود پسماند را میتوان به تخلیه سیال عامل در طی فرآیند
دا ل نیروگاههای حرارتی ورشیدی اشاره کرد .هرچند بر ی
نگرانیهای زیست محیطی در مورد نیروگاههای ورشیدی بزرگ
به طور کلی نیازمند فضا و مساحت مسطح بسیار زیادی میباشند
تا بتوانند حرارت مورد نیاز را تامین کنند .تعدادی نامعلومی از
سلولهای فتوولتائیك در نیروگاههای ورشیدی دور ریخته
میشوند و در بهترین سلولهای ورشیدی از گالیم آرسنید که
سمی میباشد استداده شده است .همچنین در بر ی از انواع
نیروگاههای ورشیدی نظیر نیروگاههای دریافت کننده مرکزی
بدلیل سطح زیاد بازتاب کنندههای حرارتی ،طرات جدی برای
پرندگان ایجاد واهد شد.عالوه بر سلول های سیلیکونی که به
صورت تجاری درآمده و در بازار وجود دارند .محققان بر روی
انواع دیگری از سلول های ورشیدی که مزیت های بیشتری
نسبت به نسل اول دارند مطالعه نمودند [ .]8پنلهای الیه ناز
که به عنوان پنل های انعطاف پذیر شنا ته می شوند ،دومین
نسل سلولهای ورشیدی می باشند .در این سلولهای
ورشیدی اغلب از تلورید کادمیوم ) (CdTeاستداده میشود به
طوریکه حدود  %50از سهم بازار سلولهای الیه ناز را در
ا تیار دارد.

مزایا
تولید انبوه آسان ،که منجر به کاهش هزینه تولید آنها نسبت به
سلولهای سیلیکون کریستالی میشود.
ظاهر یکنوا ت آنها را زیباتر نشان میهد.
انعطافپذیر بودن ،که کاربرد این نوع پنلها را را افزایش
میدهد.
دمای باال و سایه (و یا شرایط هوای ابری) اثر کمتری بر روی
عملکرد آنها دارد [.]4
معایب
برای بسیاری از کاربردهای انگی مناسب نیستند ،چرا که به
فضای زیادی نیاز دارند.
در یك مساحت پوشیده یکسان از پنلهای الیه ناز و مونو
کریستال ،پنلهای مونو (در بر ی مدلها) تا  4برابر برق بیشتری
تولید میکنند  .این امر موجب افزایش هزینه تجهیزات نصب
مانند استراکچر و سیمکشی میشود.
پنلهای الیه ناز سریوتر از پنلهای ورشیدی مونو و پلی
کریستال تخریب میشوند ،لذا دارای عمر کوتاهتری نیز
میباشند.
تولید نسل دوم سلول های ورشیدی با هدف کاهش انرژی و
هزینه سا ت مورد نیاز ،گرچه در کاهش هزینه ها موفق بود ،
لیکن عدم موفقیت تجاری این سلول ها را به دلیل کاهش
چشمگیر در بازدهی و سمیت آنها به همراه داشته است

سیلیکون آمورف )(a-Siدیگر ماده ای است که در سا ت
پنلهای ورشیدی الیه ناز بهکارگیری میشود .در مقایسه با
 CIGSو  CdTeاین سلولها دارای سمیّت کمتر و دوام
بیشتری هستند ،اما داری راندمان پایینتری میباشند .به همین
دلیل کاربرد بیشتری در تامین انرژی وسایل با بار الکتریکی کم
مانند ماشین حساب ،ساعت و … دارند.

پیدایش نسل سوم سلولهای ورشیدی با هدف ارتقاء کارآیی
پایین سلولهای نسل دوم همزمان با کاهش هزینه های تولید با
استداده از مواد اولیه ارزان و روش های کم هزینه  ،بدون نیاز به
تجهیزات پیچیده و پیشرفته با قابلیت جذب طیف وسیو تر امواج
نوری حتی در روزهای ابری و با قابلیت کاربرد وسیو تر و طرات
زیست محیطی کمتر را در پی داشته و توجه محققان و
تولیدکنندگان و دولت های کشورهای مختلف را به روشهای جدید
در تولید سلول های ورشیدی ارزان با بازدهی بسیار باال به ود
معطوف نموده است .در حال حاضر فناوری نانو با ایجاد ت ییرات
در ترکیب اتمها ،نحوه آرایش آنها و کل اندازه مولکولهای ایجاد
شده می تواند انواع بیشماری از مواد را تولید کند.

یکی دیگر از مواد مورد استداده در سا ت سلولهای ورشیدی
الیه ناز  ،مس ایندیوم گالیوم سلناید ) (CIGSاست ،که در
آزمایشگاه به راندمان  % 22/3نیز دست یافتهاند .هرچند که این
راندمان تاکنون در مقیاس تولید انبوه امکان پذیر نشده است.
یکی از گرانترین مواد مورد استداده برای سلولهای الیه ناز ،
گالیم آرسناید است که دارای رکورد راندمان  % 28/8برای یك
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برای تولید این ماده ،بر الف بلورهای سیلیکونی که تحت یك
دمای باال و فرایندی بسیار دقیق تولید میشوند ،از روشهای
سادهتری استداده گردیده و در دمایی نزدیك به دمای اتاق تولید
میگردند .فرایند تولید این ماده هنوز در مرحلهی آزمایشگاهی
بوده و تخمین زده میشود که تولید انبوه این ماده بین  5تا
 10سال به طول بینجامد .از مشکالتی که این سلول ورشیدی
دارد بکارگیری سرب در ترکیبات این ماده است.
گرچه در حال حاضر از سرب به مقدار بسیار کمتری از آنچه که
در باتریهای بر پایه سرب و کادمیوم استداده می شود ،استداده
می کنند ولی وجود آن در ترکیبات پروسکایت در مقیاس صنعتی
مشکل زا واهد بود.
قلو می تواند جایگزین بالقوه ای برای سرب باشد ولی بازدهی
تبدیل آن هنوز کمتر از سلولهای برپایه سرب است .همچنین از
فلزات قلیایی استرانسیوم از لحاظ سمیت  ،غیر سمی بوده و
جایگزین مناسبی برای سرب واهد بود ،اما با این جایگزینی
گاف انرژی افزایش پیدا کرده و پارامتر راندمان را در سلول های
ورشیدی کاهش می دهد .در عوض جایگزین مناسبی برای
پایداری در حرارت است .شایان تکر است این ماده سبب پایداری
حرارتی پروسکایت می شود .پروسکایت در مورد صوصیات
اپتیکی مواد پروسکایت هم باید گدت که ابزارهای پروسکایت به
الیه های نوری ضخیمی نیاز دارند[.]4
البته باعث ایجاد یکسری از محدودیتها در زمینه سا ت آنها
می شود .این محدودیت ها روی سا ت الیه های ضخیم با
یکنوا تی باال اعمال می شود.

ترات نانو (با قطری بین  0/1-100نانومتر) در مقایسه با ترات
بزرگتر نسبت سطح به حجم بسیار بزرگتری دارند .با کاهش
اندازه ترات به یك دهم نانومتر یا کمتر ،اثرات کوانتومی پدیدار
می شوند و این اثرات میتوانند به مقدار زیادی ویژگیهای نوری،
م ناطیسی و الکتریکی مواد را ت ییر دهند .از طریق پیگیری
سا تار مواد در مقیاس نانو ،امکان طراحی و سا ت مواد جدید با
ویژگیهای کامال نو به وجود می آید .تنها با کاهش اندازه و ثابت
نگهداشتن نوع ماده ،ویژگیهای اساسی از قبیل هدایت الکتریکی،
رنگ ،استحکام و نقطه توب ماده (که معموال برای هر ماده مقدار
ثابتی از آنها را در نظر میگیریم) میتواند ت ییر کند .با استداده از
ترات نانو ،پنلهای ورشیدی غیر سیلیکونی نیز می توانند از
سا تارهای چندگانه کوانتمی مانند ریز لوله های کربنی یا نقاط
کوانتمی جاسازی شده در پلیمرهای رسانا یا اکسید های فلزی
متخلخل سا ته شوند .با انجام بعضی عملیات ،فیلمهای نانو لوله
می توانند در برابر نور مادون قرمز بسیار شداف باشند و باعث
کارایی سلولهای ورشیدی با فاصله باند کوتاه شوند .نسل سوم
سلولهای ورشیدی سا ته شده با فناوری نانو هستند که شامل
انواع مختلدی همچون سلولهای ورشیدی حساس شده با رنگ،
سلولهای ورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی ،سلولهای
پلیمری ،پروسکایت وغیره می باشند .این نسل در مرحله پیش از
تجاری سازی به سر میبرند [.]5
-3سلولهای خورشیدی نسل سوم پروسککایتی عکاری از
سرب

در میان سلولهای فتوولتائیك ،پیشرفت روزافزون سلولهای
ورشیدی پروسکایت آنها را به استاره فتوولتائیك تبدیل کرده
است .به طوریکه توجه بسیاری از محققان را به ود جلب نموده
اند .به این دلیل که از روشهای نسبتا جدیدی برای سا ت آنها
استداده می شود فرصت بالقوه ای جهت تحقیق و بررسی در
زمینه های فیزیك و شیمی مواد پروسکایت ایجاد شده است.
کارایی مادهی جدید در مراحل ابتدایی کشف کمتر از  5درصد
اندازهگیری شده بود؛ با این حال تحقیقات صورت گرفته سبب
گردیدهاند تا کارایی این ماده مقدار زیادی افزایش یابد [.]6
Ag

شکل-2سا تار پروسکایت [.]5

Spiro-OMETAD

باریم
سیوم و ب ار
کلسسیم ،استرانس یوم
فلزات قلیایی اکی مانند منی یزیم ،کل
می توانند جایگزین های بالقوه سرب باشند .به علت داشتن شعاع
فراوان نی اای ن
ین
یونی مناسب برای تشکیل سا تارهای پروسکایتی ،فراوا
اکسیداس یون
سیون
عناصر در پوسته زمین ،عدم سمیت و حالت پای یدار اکسیدا
 +2مشابه  ، Pb+2میتواند مورد توجه قرار گیرد.

Peroveskite
TiO2
FTO
شکل-1سا تار سلول ورشیدی پروسکایت
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به دلیل بازده پایینتر اکس ید روی نس ب ب ه اکس ید تیت انیوم از
دوپینگ این ماده با نانو ترات نقره استداده کردیم

-4آزمایشات
-تاثیر نانو ذرات نقکره در سکاختار سکلولهای خورشکیدی

 -روش آزمایش:

پروسکایتی

سنتز اکسید روی با نقره با روش سل ژل انجام گرفت
شدند0/2 .
سنتز ش دند.
ن انوترات اکس ید روی ب ه روش سس ل -ژل س نتز
مول استات روی و  0/011درصد وزنی نقره در محل ولی شش امل
 10میلیلیتر اتانول و  0/25میلیلیتر آب دو ب ار ی ونیزه ح ل ش د
شد
و در دمای  90درجه سانتیگراد توسط هم زن ح رارت داده ش د.
سانتیگراد در
س ل بدس ت آم ده را در دم ای  150درج ه س انتیگراد

نانوترات نقره ،یک ی از پرکاربردترین ترات در حوزه فناورینان و
پس از نانولوله های کربن است ،که هر روزه بر کاربرد آن افزوده
کی و
فیزیک ی
یل داش تن واص فیزی
به دلدلی ل
قره ب ه
نانوترات ننق ره
میشود .ن انوترات
پزش کی،
شکی،
ش یمایی ویژهای که دارن د ،در عرصه های گوناگون پز
صنعت ،کشاورزی ،دامپروری و بسته بندی ،لوازم انگی ،آرایشی،
بهداشتی و نظامی کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند .این ففن اوری
ناوری
گرفت ه
ته
قرار گرف
با کنترل فعالیت عوامل بیماریزا در دمت انس انها ق رار
لی ب ودن ،و
عمل ی
باال ،عم
بازدهی ب اال،
حاظ ب ازدهی
اس ت .از این رو ،ب ه للح اظ
صادی و س ازگاری ب ابا
اقتص ادی
فزایش ظرفیته ا و صرف ه اقت
ااف زایش
روش های
شهای
محیطزیست و ماندگاری بسیار زیاد ،در مقایسه با دیگر رو
بهبود فرآوری و تولید ،ارجحیت دارد .استداده از فناوری نانو برای
جه ززی ادی
یادی
توج ه
مورد تو
تولید نانوترات نقره هر چند در سالهای ا یر م ورد
ستان ااص یت
صیت
ما داداس تان
کرده ،اام ا
یدا ک رده،
قرار گرفته و رونق بس یاری پپی دا
صیت از
ضدمیکروبی نقره داستانی جدیدی نیس ت بلکه این ااص یت
دیرباز شنا ته ش ده و به کار رفته است.
با توجه به واص این فلز تصمیم گ رفتیم ک ه از آن در س ا تار
سلول ورشیدی پروسکایتی استداده کنیم.

آون گذاشته تا ش ك ش ود  .]8-12[ .سپس الیه نشانی روی
شیشه رسانا  FTOبه ص ورت اس پین ک وت ب ا دور  3500و 25
ثانیه انجام گرفت .از پروسکایت معمول متیل آمونیوم سرب یدید
استداده گردید .کاتد سا تار در نظر گرفته شده طال ب ود .تم امی
تست ها در دانشگاه صنعتی شریف گرفته شد.
مقایسهجدول  -2مقایسه بازده سلول ورشیدی با الیه انتقال دهنده اکسید تیتانیوم و
الیه انتقال دهنده پیشنهادی

الیککه انتقککال دهاککده الکتککرون در سککلول خورشککیدیپروسکایتی

در سا ت این نوع سلول ها یك الیه به نام الی ه انق ال دهن ده
الکترون وجود دارد که معموال از اکسید تیتانیوم اس تداده میش ود.
به دلیل الیه نش انی س خت ای ن م اده از اکس ید روی اس تداده
سا تارها از
نانوس ا
ترین نانو
نی ت رین
کی از غغن ی
کردیم .روی اکسید  ZnOییک ی
نوع در مورفوول وژی
لوژی
نظر از تنوع مورفولوژی و کاربرد است .این تتن وع
درد در آن م ی
می
صر ببد رد
منحص ر
های منح
کاربرده ای
ها و کاربرد
گی ه ا
وبژگ ی
باعث بروز وبژ
درص نایو
صنایو
بودن در
گردد.اکسید روی بدلیل زیست سازگاری و ایمن ب ودن
پزش کی
شکی
مختلف کاربرد فراوان دارد .این ماده در صنایو دارویی و پز
سید روی ب دلیل
بدلیل
یرود .اککس ید
کار ممی رود
براحتی و حتی بدون روکش به ک ار
نیمه رسانا بودن و دارابودن شکاف باند پهن،مقاومت حرارتی باال
پزش کی
شکی
 ،واص پیروالکتریك و پیزو الکتریك عالوه بر مصارف پز
پالس تیك،
ستیك،
ستیك ،پال
الس تیك،
در سایر صنایو از جمله اپتیك،الکترونیك ،ال
سیو م ورد
مورد
سرامیك ،شیشه ،چوب ،سیمان ،رنگ و چسب بطور ووس یو
استداده قرار می گیرد.

بازده()%

الیه اتقال دهنده الکترون

0/1

TiO2

0/53

ZnO:0/01Ag

نمودار -2نمودار  I-Vسا تار جدید

1097

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم ،شماره اول ،فصل بهار  ،1398صفحه 1099-1092

مانند انرژی ورشیدی را تا ابد واهیم داشت و تاثیرات مخرب
زیست محیطی و ایمنی از نظر سالمتی ما را تهدید نخواهد کرد.
از بین موادی که در سا ت سلولهای ورشیدی به کار میرود،
پروسکایت که یك کانی است ،امید بزرگی برای استدادهی بهینه
از انرژی ورشید و تبدیل آن به الکتریسیته است [.]6
به عالوه میتوان الیههای پروسکایت را روی سلولهای
ورشیدی سیلیکونی (که در حال حاضر رایجتر هستند) قرار داد
تا میزان بیشتری از انرژی به الکتریسیته تبدیل شود .نقطه
ضعف صدحات پروسکات استداده از سرب در سا تار آنها است
در صورتی که شرکتها بخواهند وارد تولید کننده عمده این
صدحات بشوند باید پروسهای در دمای باال انجام دهند که باعث
ایجاد ترات معلق سرب و همچنین بخار سمی آن میشود که
برای سالمتی بسیار مضر است .در این مقاله با جایگزینی ماده
استرانسیوم به جای سرب سعی بر معرفی ترکیبات پروسکایتی
غیر سمی داشتیم [.]7

 -5نتیجهگیری
امروزه از انرژی ورشیدی به عنوان یکی از مهم ترین منابو و
صورت انرژی یاد میشود ،زیرا اساسا استداده از انرژی ورشیدی
آزاد است و دیگر هیچ کشوری نیاز به هزینه کردن برای استداده
از این انرژی را ندارد .از طرفی دیگر به دلیل اینکه انرژی
ورشیدی برای کل جهان نامحدود و بی حد و حصر می باشد به
عنوان انرژی دائما در دسترس مطرح است ،بنابراین انسان
میتواند به طور دائم از این انرژی بر وردار باشد.
سال های زیادی است که اکثر صنعت جهان روی سو ت های
فسیلی (زغال سنگ ،ندت و گاز طبیعی) پایدار است .سو ت های
فسیلی منابو تجدید ناپذیر هستند یعنی به وجود آمدن آن ها
نیازمند هزاران هزار سال است بنابراین این سو ت مدت زیادی
نمی تواند جوابگوی تمام نیازهای انسان باشد و دیر یا زود تمام
واهد شد پس باید جایگزین مناسبی برای این سو ت ها پیدا
کنیم که انرژی ورشیدی می تواند جایگزین بسیار مناسبی
مخصوصا برای نسل های آینده باشد .بعضی از انرژی ها تاثیر بد
و نامطلوبی بر محیط واهد داشت مانند سو ت های فسیلی .با
بهره گیری از انرژی ورشیدی ،دیگر جای نگرانی نیست زیرا
اگر منابو انرژی موجود به اتمام رسد انرژی تجدید پذیر و دائمی
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