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سخن مدیرمسئول

به نام حق
اینجــا قــرار بــود حرفهــای پشــت پــرده و سرگذشــت و کــم و کاســت نشــیه را
بنویســیم کــه االن نــه نآقــدر مهــم اســت و نــه نآقــدر حــس و حــال نظیرــه پــردازی
و توجیــه را دارم کــه بگویــم مــا کار بســیار خــویب کردیــم نشــیه را راه انداختیــم و کلــی
حرفهــای حوصلــه ســبر دیگــر.
توضیــح ،همیــن انــدازه کــه در قرنطینــه و کنســل شــدن پــروژه و کار و کالس ،چنــد
نفــر دور هــم جمــع شــدیم و نشــیهای علمــی را بــر حســب اســانداردهای دیاگـرام
الیگنهــام درقبــال اکســید کــردن وقــت و فکرمــان احیــا کردیــم ،کافیســت.
امیــدوارم ارتبــاط خــویب بــا نشــیه شــکل بگیــرد و کار هــم ادامــهدار باشــد کــه الزمه
ادامــه داشــتن ،مخاطب داشــتن و الزمــه مخاطــب داشــتن ارضاء(راضــی کردن)
مخاطــب اســت .یــک حلقــه کــه از خودمــان بــه خودمــان ختــم میشــود اگــر
خــوب یــا بــد باشــد از خودمــان اســت .مــا تیــم نشــیه مســئولیتهایی دایرــم،
شــما هــم بــه عنــوان مخاطــب مســئولیتهایی دایرــد مــا را نقــد کنیــد ،بــه
راحتــی کنــدن پوســت نارگنــی اتنقــاد کنیــد.
و حتــی پــا در میــدان گذاشــته و کنارمــا قـرار بگییرــد ات کــم و کاســتیهایمان بــه مــرور
زمــان رفع شــود.
در پایــان یزــاده گوییهایــم هــم در بــاب تــرم منحــوس اخیــر کــه هنــوز هــم
تمــام نشــده و ق ـرار اســت ات مدتهــا ترکشهــای جب ـران ناپذیــرش را تحمــل
کنیــم و اتزه خبــر مجــازی شــدن تــرم بعــد هــم شــده یــک گونــی نمــک روی
زخمهایمــان ،قطعــه شــعری از یکــی از دوســان مــی آورم کــه نمیدانــم قالبــش
چیســت ،از شــعر هــم ســردرنمی آورم (آخــر ماتلــورژ را چــه بــه شــعر) ولــی چــه
خــوب حرفهایــم را بــا گــره خوردگــی عاطفــه و تخیــل در بزــان آهگنیــن شــکل
داده اســت.
فقــط میتــوان دعــا و آرزو کــرد و در کــوره بلنــد انداخــت شــاید بــه گــوش کســی
برســد.
ز روی آز دهد یک شبه صد تکلیف
نهد به پای این جوان یبچاره زنجیر
کند فکر که اوست بندهی من
به پای یک دو واحد چو شمع میسوزد
شب دوخته به صبح و صبح وصله به شب
عاقبت دهد تالش یک عمر از کف
به پای فیلتیرنگ و الگویرتم مجهول دالر
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شد این هیهات صدایی خفته
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کلیتوتعریفسلولخورشیدی
ی در زمینـه تکنولوژی ســلول های خورشــیدی از ســال
در ایــن قســمت تاریخچــه زمانــی و پیشــرفتهای علمـ 
 1954تــا کنــون مــورد بررســی قــرار میگیــرد .دانشــمندان و محققــان علــم مــواد برخــی نیمــه هادیهــای ،III-V
نانوتکنولــوژی و مــواد آلــی را شناســایی کردهانــد کــه میتواننــد در طراحــی و توســعه ســلول های خورشــیدی ،کــه
بــه عنــوان ســلول های فوتوولتائیــک 1شــناخته میشــوند ،بــه کار بــرده شــوند.
همچنیــن الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد ایــن ســلول های  PVنــه تنهــا بــا محیــط زیســت ســازگار میباشــند
بلکــه کارآمدتــر ،قابــل اطمینان تــر ویــک منبــع نامحــدود انــرژی الکتریکــی نیــز بــه حســاب میآینــد ،زیــرا بــر مبنــای
نــور خورشــید کار می کننــد .حــال ســوالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه چــرا در حــال حاضــر نیــاز بــه تکنولــوژی
خورشــید بســیار مهــم شــده اســت؟
Photovoltaic Cells (PV( 1

افزایــش قیمــت نفــت ،حمــات تروریســتی بــه تاسیســات نفتــی کشــورها ،هزینههــای بــاالی انــرژی ،سیاسـتهای
نادرســت کشــورها ،شــرایط نامســاعد آب و هوایــی و همچنیــن اثــر گلخانــه ای ،برنامه ریــزان حــوزه انــرژی را مجبــور
کــرده اســت کــه بــه دنبــال منابــع جایگزیــن انــرژی بگردنــد؛ تــا بدیــن منظــور تکیــه بــر ســوختهای فســیلی ماننــد
زغــال ســنگ ،نفــت و گاز کاهــشیافتــه و ایــن ســوخت ها جــای خــود را بــه انرژیهــای پــاک موجــود در طبیعــت
بدهنــد و نهایتــا بتوانیــم از ســیارهی خــود محافظــت کنیــم .توجــه داشــته باشــید کــه در اثــر تولیــد الکتریســیته بــه
کمــک ســوزاندن زغــال ســنگ ،گاز و چــوب ،مقــدار زیــادی کربــن دی اکســید منتشــر میشــود .عــاوه بــر این هــا،
زغــال ســنگ اســتخراج شــده از معــادن زغــال ســنگ بایــد پــس از اســتخراج بــه نیروگاههــای زغــال ســنگ منتقــل
شــود کــه ایــن امــر مســتلزم اعمــال هزینههــای زیــاد حمــل و نقــل و افزایــش احتمــال تاخیــر در رســیدن زغــال ســنگ
تحــت شــرایط نامســاعد آب و هوایــی میباشــد .از طرفــی نیروگاههــای هســته ای نیــز بســیار هزینــه بــر بــوده و مــدت
زمــان ســاخت آن هــا بســیار طوالنــی اســت.
بنابــر دالیــل ذکــر شــده عالق ـهی دانشــمندان حــوزهی انــرژی بــه منابــع انــرژی جایگزیــن ماننــد توربینهــای
بــادی ،توربینهــای آبــی و ســلول های خورشــیدی افزایــشیافتــه اســت .ذکــر ایــن مســئله بســیار مهــم اســت کــه
تکنولــوژی فوتوولتائیــک ( )PVمســتقیم ترین روش بــرای تبدیــل انــرژی خورشــیدی بــه انــرژی الکتریکــی ،بــدون
انتشــار کربــن دی اکســید و ســایر گازهــای گلخانــه ای ،میباشــد.
انــرژی خورشــیدی براســاس اثــر فوتوولتائیــک اولیــن بــار در ســال  1839مشــاهده شــد.یک دســتگاه  PVشــامل
اتصــال  p-nمــواد نیمــه رســانا بــوده کــه ولتــاژ آن از طریــق پرتوهــای خورشــیدی تامیــن میشــود .ولتــاژ تولیــدی در
محــل برخــورد پرتــوی نــور ،بــه خــواص نیمــه رســاناهای  pو  nو ثابــت نفــوذ 1آن مــاده بســتگی دارد؛ بــه عبارتــی جــذب
نــور خورشــید از طریــق نیمــه رســانا صــورت میگیــرد .نیمــه رســاناهای مــورد اســتفاده بــرای توســعهی ســلول های
 PVبایــد بتواننــد بخــش اعظم ـیاز طیــف خورشــیدی را کــه بــه ســطح ســلول میرســد جــذب کــرده و در نتیج ـهی
آن راندمــان مجموعــه را افزایــش دهنــد.

Diffusion Constant 1
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تاریخچهتوسعه

ســلول های خورشــیدی اولیــن بــار بــه منظــور تولیــد انــرژی الکتریکــی ســفینههای فضایــی و سیســتمهای
ارتباطــی ماهــواره ای در اواخــر دهــه  1950مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد؛ زیــرا ایــن دســتگاه ها بــرای مــدت زمــان
طوالنــی (حــدودا  5تــا  10ســال) بــه تعمیــر و نگهــداری نیــازی نداشــتند و عــاوه بــر آن بیشــترین قابلیــت اطمینــان
را بــدون تغییــر در میــزان بازدهــی در طــول ایــن مــدت ارائــه میدادنــد .اولیــن بــار از ســلول های خورشــیدی
ســیلیکونی بــه منظــور تولیــد انــرژی الکتریکــی در ماهــوارهی ونــگارد 1کــه در ســال  1958در مــدار خــود قــرار گرفــت
اســتفاده شــد .بعــد از آن مکــررا در ماهواره هــا از ایــن ســلول ها اســتفاده شــد و بدیــن ترتیــب کاربردهــای فضایــی
بــرای بیــش از دو دهــه بــازار اصلــی ایــن دســته از مــواد قــرار گرفــت.
در ســال  1973دانشــمندان حــوزه انــرژی دریافتنــد کــه اثــر فوتوولتائیــک میتوانــد در آینــده ای نزدیــک گزینـهی
مناســبی بــه عنــوان انرژی غیرفســیلی باشــد.
فعالیتهــای تحقیقاتــی بــر روی ســلول های  PVنشــان داد کــه اگــر قــرار اســت تکنولــوژی ســلول های
خورشــیدی بــه صــورت بومــیویــا تجــاری گســترش پیــدا کنــد بایــد هزینههــای ناشــی از توســعه و اجــزاء سیســتم
کاهشیابــد .در حــال حاضــر هزینههــای سیســتمهای نیــرو در ایــاالت متحــده ،ژاپــن و کشــورهای اروپایــی حــدود
 100برابــر کاهشیافتــه اســت.
Vanguard Satellite 1

چراانرژیخورشیدی؟!

همــواره تقاضــای انــرژی ،نیــروی محرکـهی اولیــه بــرای
توســعه تواناییهــای صنعتــی بــوده اســت .اختــراع ماشــین
بخــار موجــب انقــاب صنعتــی در جهــان شــد کــه نتیجـهی
تکامــل اقتصــادی انــرژی مبتنــی بر چــوب و زغال ســنگ بود.
بعــد از آن رشــد اقتصــادی انــرژی ،بــا تمرکز بــر منابع مختلف
انــرژی ماننــد انرژی هســتهای ،بــاد ،آب ،نفــت و گاز ادامه پیدا
کــرد .در ایــن میــان ،انــرژی هســتهای بســیار گــران بــوده و
تشعشــعات هســتهای و پســماندهای آن از مشــکالت پیشرو
میباشــد .انــرژی الکتریکــی کــه بــه وســیلهی ســوزاندن زغــال ســنگ ،چــوب ،گاز و نفــت ایجــاد میشــود نیــز مقادیــر زیــادی
آلودگــی بــه همــراه داشــته و کربــن دی اکســید منتشــر میکنــد ،لــذا موجــب بــه خطــر افتــادن ســامتی انســانها میشــود.
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تمامــیایــن منابــع انــرژی به ســرمایه گذاریهــای کالن و همچنیــن تعمیر و نگهــداری برنامــه ریزی شــده و مرتب نیاز
دارنــد .بــه عنــوان مثــال در مــورد نیروگاههــای زغــال ســنگ ،ســرمایه گــذاری کالن اولیــه ،هزینههــای حمــل و نقــل زغــال
ســنگ و احتمــال بــا تاخیر رســیدن زغال ســنگ تحــت شــرایط نامســاعد آب و هوایی میتواند مشــکالت جدی ایجــاد کند.
از ســوی دیگــر منبــع انــرژی خورشــیدی عــاری از آلودگــی و قابــل اطمینــان بــوده ،بــه صــورت رایگان در دســترس
اســت ،بــدون ســرو صــدا اســت ،قابــل اســتفاده در دراز مــدت میباشــد ،تعمیــر و نگهــداری آن رایــگان اســت و در طــول
ســال ،عملکــردی مــداوم و نامحــدود بــا اعمــال هزینههــای متوســط دارد.
امــا بــا وجــود تمــام مزایــای بیــان شــده بــرای ســلولهای خورشــیدی و گذشــت نزدیــک بــه  55ســال از اختــراع
آنهــا ،ســلولهای خورشــیدی  PVتنهــا  0.04درصــد از انــرژی الکتریکــی جهــان را تامیــن میکننــد و علــت آن
هزینههــای فراتــر از حــد تــوان مصــرف کننــده میباشــد .براســاس بررســیهای آمــاری مصــرف جهانــی انــرژی در
ســال  30 ،2007درصــد انــرژی الکتریکــی تولیــدی بــه وســیلهی زغــال ســنگ 16 ،درصــد آن بــه کمــک گاز طبیعــی،
 15درصــد آن بــه وســیلهی ژنراتورهــای آبــی 9 ،درصــد آن بــه کمــک نفــت 4 ،درصــد آن بــه کمــک انــرژی هســتهای و
تنهــا  1درصــد آن از طریــق ســلولهای خورشــیدی تامیــن میشــود .در ایــاالت متحــده انــرژی خورشــیدی از هــر نــوع
آن ،کمتــر از  0.1درصــد از تقاضــای انــرژی الکتریکــی را بــرآورده میکنــد .بــا ایــن حــال تمامــیکشــورهای صنعتــی
ماننــد ایــاالت متحــده ،آلمــان ،ژاپــن ،برزیــل ،ایتالیــا ،اســپانیا و ســایر کشــورهای اروپایــی در حــال گســترش تولیــد
انــرژی الکتریکــی بــه کمــک ســلولهای خورشــیدی میباشــند .کــه در آمارهــای اخیــر ســال  2019ایــاالت متحــده،
1.8درصــد از کل مصــرف انــرژی الکتریکــی از منبــع خورشــیدی بــوده اســت.

خالصه ایازفیزیکپایهسلولخورشیدی
الکترونــی در آن ســطوح انــرژی وجــود نــدارد) .بــه ایــن
ســطوح انــرژی ،شــکاف انــرژی 3گفتــه میشــود.
یــک مــاده میتوانــد شــکافهای انــرژی بســیاری
داشــته باشــد ،امــا مهمتریــن شــکاف ،شــکافِ نزدیــک
انــرژی فرمیاســت کــه در آن تعــداد حالتهایــی کــه از
الکتــرون اشــغال شــده انــد ،بــا توجــه بــه تابــع فرمــی ،بــه
میــزان قابــل توجهــی کاهــش مییابــد .در واقــع مهمتریــن
شــکاف انــرژی شــکافی اســت کــه در دمــای اتــاق ترازهــای
انــرژی پاییــن آن "تقریبــا" پــر از الکتــرون و ترازهــای انرژی
بــاالی آن "تقریبــا" خالــی از الکتــرون هســتند.

شکافنوار

ی در فیزیــک حالــت
اســتفاده از مکانیــک کوانتومــ 
جامــد منجــر بــه مــدل فیزیکــی شــده اســت کــه شــامل
یــک زنجیــره از حالتهایــی اســت کــه توســط الکترونهــا
قابــل اشــغال اســت .هرحالــت دارای انــرژی و بــردار معیــن
( kمومنتــوم کریســتالی) اســت و بــه آنهــا تــراز انــرژی
گفتــه میشــود .از آنجــا کــه الکترونهــا فرمیــون 1هســتند،
هریــک از ایــن حالتهــا تنهــا بــا یــک الکتــرون اشــغال
میشــود .در دماهــای بســیار کــم ،الکترونهــا ســطوحی بــا
کمتریــن ســطح انرژی ممکــن را اشــغال میکننــد .در دمای
کــم (دمــای اتــاق ،بــه عنــوان مثــال) توزیــع الکترونهــا در
بــه باالتریــن ترازیــا نــوار انــرژی تقریبــا پــر نــوار
حالتهــای الکترونیکــی بایــک تابــع فرمــی 2شــرح داده ظرفیــت 4و بــه پایینتریــن نــوار انــرژی تقریبــا خالــی نــوار
میشــود کــه بــا افزایــش انــرژی ،تعــداد الکترونهــای رســانشیا هدایــت 5گفتــه میشــود.
موجــود در آن ســطح انــرژی کاهــش مییابــد.
در ایــن مــدل ســطوحی از انــرژی وجــود دارد کــه هیچ
حالــت الکترونیکــی بــرای آنهــا وجــود نــدارد (یعنــی هیــچ
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میتواننــد ســطح انــرژی و مومنتــوم خــود را عــوض
کنندیــا در واقــع میتواننــد بــه راحتــی در ایــن نــوار
انــرژی حرکــت کننــد و باعــث رســانش شــوند .دلیــل مــات
بــودن رســاناها نیــز همیــن اســت بــه ایــن صــورت کــه
هــر فوتونــی در ناحیــه مریــی میتوانــد جــذب شــود و
الکتــرون را بهیکــی از ســطوح انــرژی باالتــر ببــرد حتــی
اگــر انــرژی آن خیلــی کــم باشــد (طــول مــوج آن بلنــد
باشــد).

الکترون هــا میتواننــد بــا جــذب انــرژی بــه صــورت
نوریــا گرمــا از نــوار ظرفیــت وارد نــوار رســانش شــوند .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه در دمــای اتــاق نوارهــای رســانش
و ظرفیــت ،بــه ترتیــب" ،تقریبــا" خالــی و "تقریبــا" پــر
هســتند .البتــه تعــداد الکترونهایــی کــه از نــوار ظرفیــت
وارد نــوار رســانش میشــوند بــه پهنــای شــکاف انــرژی نیــز
بســتگی دارد ،بدیــن صــورت کــه دریــک دمــای ثابــت هــر
چــه پهنــای شــکاف انــرژی افزایشیابــد ،الکترونهــای
کمتــری میتواننــد از آن عبــور کننــد و از نــوار ظرفیــت
وارد نــوار رســانش شــوند.

نیمــهرســاناها :نیمــه رســاناها مــوادی بــا خواصــی
بینابیــن دو گــروه قبلــی هســتند .در نیمــه رســاناها نــوار
ظرفیــت تقریبــا پــر و نــوار رســانش تقریبــا خالــی اســت،
زیــرا شــکاف انــرژی دارای عرضــی بــه انــدازه تنهــا چنــد
الکتــرون ولــت (کمتــر از شــکاف انــرژی در عایقهــا)یــا
حتــی کمتــر از  1الکتــرون ولــت اســت .اولیــن پیامــد
شــکاف انــرژی باریــک ،1مقــداری هدایــت الکتریکــی اســت،
زیــرا برانگیختگــی حرارتــی در دمــای اتــاق نیز باعــث انتقال
تعــداد کمــیالکتــرون از نــوار ظرفیــت بــه نــوار رســانش
میشــود و جمعیتــی متناســب از حفرههــا را در نــوار
ظرفیــت بــه جــای میگــذارد (حفــره بــه خاطــر عــدم
وجــود الکتــرون ،در نــوار ظرفیــت ،بــه وجــود میآیــد).
یــک میــدان الکتریکــی اعمالــی منجــر بــه تنظیــم مجــدد
جمعیــت الکترونهــا و حفرههــا در نیمــه رســانا میشــود
کــه جریــان الکتریکــی را در میــدان خارجــی بــه وجــود
م ـیآورد .بــا ایــن حــال توجــه داشــته باشــید كــه میــزان
جریــان تولیــدی توســط نیمــه رســاناهای مختلــف تفــاوت
زیــادی دارد ،کــه عمدتــا بــه دلیــل تفــاوت در پهنای شــکاف
انــرژی و تفــاوت متعاقــب آن در جمعیــت الکترونهــا در
نــوار رســانش و حفرههــا در نــوار ظرفیــت اســت .نتیجــه
دیگــر ایــن اســت کــه فوتونهــا بــا انــرژی متوســط(بــه
عنــوان مثــال در ناحیــه طیفــی قابــل مشــاهده) میتواننــد
باعــث انتقــال الکتــرون بیــن نوارهــا شــوند.

موادباساختارهایالکترونیکیمتفاوت
خــواص الکتریکــی و نــورییــک مــاده وابســتگی
شــدیدی بــه ســاختار الکترونیکــی آن دارد:
دیالکتریک هــا :در بعضــی مــواد ،شــکاف انــرژی
بســیار بــزرگ اســت (بــا پهنــای مثـ ً
ا باالتــر از  4الکتــرون
ولــت) ،بــه طــوری کــه در دمــای اتــاق تمــام نوارهــا
(ترازهــای انــرژی) زیــر شــکاف انــرژی کام ـ ً
ا پــر و تمــام
نوارهــای انــرژی باالتــر از آن کامــ ً
ا خالــی هســتند.
اینگونــه مــواد ،دی الکتریکیــا عایــق نامیــده میشــوند.
آنهــا عایــق هســتند ،اساســاً بــه ایــن دلیــل اســت کــه
الکترون هــا انــرژی کافــی بــرای عبــور از شــکاف انــرژی
و رفتــن از نــوار ظرفیــت بــه نــوار رســانش را ندارنــد.
عــاوه بــر ایــن ،دی الکتریک هــا بــه طــور کلــی نمیتواننــد
نــور مرئــییــا مــادون قرمــز را جــذب کننــد ،زیــرا انــرژی
ایــن فوتون هــا بــرای انتقــال الکتــرون از نــوار ظرفیــت بــه
نــوار رســانش کافــی نیســت .در ایــن مــواد ،فقــط در ناحیــه
مــاوراء بنفــش و طــول موجهــای کمتــر ،انــرژی فوتونهــای
نــور بــرای انتقالهــای بیــن نــواری كافــی اســت کــه باعــث
جــذب فوتون هــا و انتقــال الکترون هــا از نــوار ظرفیــت
بــه نــوار رســانش میشــود.
رســاناها :نقطــهی مقابــل دی الکتریک هــا ،رســاناها
هســتند .در ایــن مــواد بیــن نــوار رســانش و نــوار ظرفیــت
شــکاف انــرژی وجــود نــدارد و ایــن دو نــوار در هــم تنیــده
هســتند .در واقــع در ایــن مــواد ،باالتریــن نــوار انــرژی
بــه صــورت کامــل از الکتــرون پــر نشــده اســت ،بنابرایــن
الکترون هــا بــا کمتریــن انــرژی (نــوری ،حرارتــی و غیــره)

بنابرایــن ،نیمــه هادی هــا (حداقــل آنهایــی کــه
شــکاف نوارانــرژی باریکــی دارنــد) مــات و تیــره بــه نظــر
میرســند و فقــط میتواننــد نــور مــادون قرمــز را عبــور
دهند.یکــی دیگــر از نــکات تعییــن کننــده میــزان جــذب
نــور در نیمــه رســانا و میــزان تولیــد الکترون-حفــره
نوارمســتقیمیا غیرمســتقیم بــودن شــکاف انــرژی اســت.
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شکل  )1شکاف نوار

k
شکل  )2در موادی با شکاف نوارانرژی مستقیم ،پایینترین نوار هدایت
و حداکثر نوار ظرفیت ،برهم منطبق هستند .نشر معموال با فوتونهای با
انرژی نزدیک به انرژی شکاف نوار اتفاق میافتد ،در حالی که جذب در
طول موجهای کوتاه تر نیز امکان پذیر است.

شــکافنوارانــرژیمســتقیم :شــکاف نوارانــرژی
مســتقیم ،شــکاف انــرژی اســت کــه بــردار ( kنــه تنهــا
بزرگــی آن ،بلکــه جهــت آن) در باالتریــن نقطــه نــوار
ظرفیــت هماننــد پایین تریــن نقطــه در نــوار هدایــت
اســت .ایــن مطلــب مرتبــط بــا انتقــال نــوری میباشــد.
اینهــا فقــط تغییــر جزئــی از مقــدار بــردار  kرا شــامل
میشــود ،زیــرا طــول مــوج نــوری بســیار طوالنی تــر
از مســافتهای میــان اتمییــا دوره شــبکه 1اســت .در
صــورت وجــود شــکاف نــوار مســتقیم ،انتقــال نــوری بــه
محــض اینکــه انــرژی فوتــون از انــرژی شــکاف نــوار فراتــر
رود امــکان پذیــر اســت .چنیــن فرآیندییــک الکتــرون
را از نــوار ظرفیــت بــه نــوار رســانش برانگیختــه میکنــد
در حالــی کــه حفــرهای (جــای خالــی الکتــرون) در نــوار
ظرفیــت بــه جــای میگــذارد .چگالــی حالت هــای اولیــه
و نهایــی بــه طــور معمــول فقــط در انــرژی شــکاف نــوار
بســیار کــم اســت ،امــا ضریــب جــذب بــه ســبب افزایــش
انــرژی فوتــون بــه ســرعت افزایــش مییابــد .جایــی باالتــر
از انــرژی شــکاف نــوار ،طــول جــذب میتوانــد بــه مقیــاس
میکرومتــر کاهشیابــد.

بنابرایــن ،طــول نفــوذ حامــل بــار (مســافت متوســطی
کــه هــر الکتــرون ویــا هــر حفــره قبــل از بازترکیــب
بایکدیگریعنــی بازگشــت آن الکتــرون بــه آن حفــره
میپیماینــد) و زمــان آن (زمــان نفــوذ حامــل بــار) معمــوالً
کــم اســت ،بــه عنــوان مثــال در حــدود چنــد نانوثانیــه،
حتــی اگــر ســاختار بلــوری از کیفیــت باالیــی برخــوردار
باشــد (بــا چگالــی نقــص کــم).
نمونههایــی از مــواد نیمــه رســانای بــا شــکاف
مســتقیم عبارتنــد از :گالیــم آرســنید ( ،)GaAsگالیــم
آرســنید ایندیــم ( ،)InGaAsنیتریــد گالیــم (،)GaN
نیتریــد آلومینیــوم ( ،)AlNســولفید کادمیــوم (،)CdS
ســلنید کادمیــوم ( ،)CdSeتلوریــد کادمیــوم (،)CdTe
ســولفید روی ( ،)ZnSســولفید ســرب ( )PbSو ســلنید
ســرب (.)PbSe

بــه طــور مشــابه ،فرایندهــای انتشــار مربــوط بــه
انتقــال از نــوار هدایــت بــه نــوار ظرفیــت بــه راحتــی امــکان
پذیــر اســت ،زیــرا هــر الکتــرون موجــود در نــوار هدایــت
(کــه معموالًیکــی از پایین تریــن ســطوح آنجــا را اشــغال
میکنــد) میتوانــد حفــره ای در نــوار ظرفیــت پیــدا کنــد
کــه دارای  kبســیار مشــابه باشــد زیــرا حفره هــا بــه طــور
طبیعــی در بــاالی نــوار ظرفیــت ایجــاد میشــوند.
Lattice period 1

E

شــکافن ـوارغیــرمســتقیم :در صــورت وجــود شــکاف
نوارانــرژی غیرمســتقیم ،بــردار  kدر پایین تریــن نقطــه
نوارهدایــت تفــاوت قابــل مالحظــه ای بــا بــردار  kدر
باالتریــن نقطــه در نــوار ظرفیــت دارد .در نتیجــه ،مانــع از
انجــام فرآیندهــای جــذب نوارتوســط فوتــون تنهــا میشــود
زیــرا فوتــون مومنتــوم ( )kناچیــزی دارد کــه نمیتوانــد
الکتــرون را بــه پایین تریــن نقطــه نــوار هدایــت برســاند.
بــه عبــارت دیگــر ،نمیتــوان بــه طــور همزمــان اصــل
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بقــای انــرژی و اصــل بقــای مومنتــوم را تنهــا توس ـطیک
فوتــون تحقــق بخشــید .بنابرایــن بــرای انتقــال الکتــرون در
نیمه راســانا های بــا شــکاف انــرژی غیرمســتقیم ،عــاوه
بــر فوتــون بــه فونــون هــم نیــاز اســت کــه اصــل بقــای
مومنتــوم را ارضــا نمایــد (فونــون دارای انــرژی ناچیــز و
مومنتــوم زیــاد اســت) .چنیــن فرآیندهایــی امــکان پذیــر
هســتند ،امــا بــا ســرعت بســیار کمتــری اتفــاق میافتنــد.
بنابرایــن ،ضریــب جــذب 1نــور بســیار کاهــش مییابــد.

E
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همچنیــن ،وابســتگی ضریــب جــذب بــه طول مــوج در
نزدیکــی شــکاف نــوار ،ضعیف تــر اســت .ضریــب جــذب نور
شکل  )3در مواردی با شکاف نوارانرژی غیرمستقیم ،فونونهای اضافی
در ایــن حالــت نیــز بــه میــزان قابــل توجهــی وابســته بــه
باید در فرآیندهای جذب و انتشار نقش داشته باشند تا بتوانند حرکت
مورد نیاز الکترون ها را تأمین کنند.
دمــا اســت ،زیــرا درجــه حــرارت بــر جمعیــت فونون هــا
نیــز تأثیــر میگــذارد .بــا ایــن حــال ،بــا افزایــش انــرژی
ســلول های خورشــیدی همچنیــن میتواننــد تنهــا
فوتون هــا ،انتقــال الکتــرون از نــوار ظرفیــت بــه نــوار
رســانش بــدون کمــک فونونهــا امــکان پذیــر میشــود .نــور بــا انــرژی فوتــون بــاالی شــکاف نــوار را اســتفاده
در ایــن حالــت ،ضریــب جــذب نــور شــدیدا افزایــش کننــد .بنابرایــن ،از نــور خورشــید بــا طــول مــوج بلنــد
(انــرژی پاییــن) نمیتــوان اســتفاده کــرد .در حالــی کــه
مییابــد.
ایــن مشــکل بــا اســتفاده ازیــک مــاده بــا شــکاف نوارانــرژی
بــه همیــن ترتیــب ،فرآیندهــای مربــوط بــه بازترکیــب بســیار کــم قابــل حــل اســت ،امــا نتیجــه آنیــک ولتــاژ
الکترون-حفــره ســخت تر میشــوند ،مطابــق بــا ایــن عملــی کم،یعنــی خروجــی انــرژی کــم خواهــد بــود.
واقعیــت کهیــک حامــل در نــوار هدایــت بــه ســختی بنابرایــن شــکاف نوارانــرژی بایــد براســاس تعــادل بیــن
میتوانــد حفــرهی بــا بــردار  kمناســب پیــدا کنــد .جــذب کارآمــد نــور خورشــید (مطلوبیــت باالتــر شــکاف
بنابرایــن ،فرایندهــای نشــر فقــط بــا درگیــر شــدن نشــر انــرژی باریک تــر) نــوار و خروجــی ولتــاژ بــاال (مطلوبیــت
فونــون امــکان پذیــر اســت.
باالتــر شــکاف انــرژی پهن تــر) انتخــاب شــود.
نمونههایــی از مــواد نیمــه رســانا شــکاف نــوار
غیرمســتقیم عبارتنــد از ســیلیکون ( ،)Siژرمانیــوم (،)Ge
آرســنید آلومینیــوم ( )AlAsو فســفید گالیــم (.)GaP
k

بــه عنــوان مثــال ،بــه دلیــل کاهــش ضرایــب جــذب،
الیههــای ســیلیکون در فوتودودهــا و ســلول های
خورشــیدی نیــاز بــه ضخیم تــر شــدن دارنــد (غالبــا صدهــا
میکرومتــر بــه جــای چنــد میکرومتــر) .بــرای ســلول های
خورشــیدی الیــه نــازک ،بایــد از مــواد شــکاف مســتقیم
نــوار اســتفاده شــود (مث ـ ً
ا تلوریــد کادمیــوم) .همچنیــن،
ســیلیکون بــرای دیودهــای ســاطع کننــده نــور 2اساســاً
نامناســب اســت .بــه طــور کلــی ،شــکاف نــوار غیرمســتقیم
اغلبیــک چالــش بــرای ادوات نــوری مبتنــی بــر ســیلیکون
اســت.
Absorption Coefficient 1
Light Emitting Diodes 2
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انواعسلولخورشیدی
انــواع مختلفــی ازســلول های خورشــیدی وجــود دارد.ســلول های ســیلیکونی مبتنــی بــر ٪90،Wafer
ازســلول های خورشــیدی را تشــکیل میدهنــد .ضخامــت ســلول های خورشــیدی ســیلیکونی مبتنــی بــر  Waferتقریبـا ً
 200-180میکرومتــر اســت .انــواع عمــده ای از مــواد ســیلیکونی مــورد نیــاز بــرای تولیدســلول های خورشــیدی
تــک کریســتالی ،چنــد کریســتالی و آمــورف ســیلیکون ،کادمیــوم  -تلوریــد ،مس-ایندیوم-گالیم-ســلنید و مــس-
ایندیوم-گالیم-ســولفید اســت .طبقــه بنــدی فناوریهــای ســلول خورشــیدی در زیــر نشــان داده شــده اســت.

انواع سلول خورشیدی
نسل اول

بر پایه ویفر سیلیکونی

نسل دوم

نسل سوم

تکنولوژی های نو

مبتنی بر الیه نازک الزک
سلول خورشیدی
سیلیکونی تک کریستالی

الیه نازک سیلیکون آمورف

سلول خورشیدی
سیلیکونی پلی کریستالی

الیه نازک  CdTeو CIGS

سلول خورشیدی
مبتنی بر نانوکریستال

سلول خورشیدی
مبتنی بر پلیمر

سلول خورشیدی
حساس به رنگ

سلول خورشیدی
متمرکز
شکل  )4طبقه بندی فناوریهای سلول خورشیدی

سلول خورشیدی
مبتنی بر پروسکایت
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
سلول هایخورشیدینسلاول

ویفــر ســیلیکون بــرای تولیــد ســلول خورشــیدی نســل اول مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه راندمــان
بــاالی انــرژی ایــن فنــاوری قدیمیتریــن امــا محبوب تریــن فنــاوری اســت .ســلول های خورشــیدی نســل اول بیشــتر
بــه  2زیــر گــروه طبقــه بنــدی میشــوند:
1.سلول خورشیدی سیلیکونی منفرد  /تک کریستالی.

سلولخورشیدیسیلیکونیمنفرد/تککریستالی
2.ســلول خورشــیدی ســیلیکون پلــی /
چنــد کریســتالی.

فرآینــد  Czochralskiبــرای ســاخت ســلول
خورشــیدی تــک کریســتالی اســتفاده میشــود .در طــی
ایــن فرآینــد ،بلورهــای  Siاز شــمشهای انــدازه بــزرگ
بریــده میشــوند .هزینــه تولیــد تــک کریســتال بــزرگ
کــه بــه آن فرآینــد "تبلــور مجــدد" میگوینــد ،بیشــتر
اســت .اگرچــه کارآیــی ســلول های خورشــیدییکپارچه ســیلیکونی بیــن  14تــا  18درصــد اســت ،امــا شــرکت
پیشــرو  )2015( SunPower Corporationماژولهایــی بــا بــازده  20.4درصــد تولیــد کــرده اســت کــه توســط
 )2015( NRELانــدازه گیــری شــده اســت.

سلولخورشیدیسیلیکونیپلیکریستالی

بــر خــاف ســلول های ســیلیکونی تــک کریســتال
کــه ازیــک کریســتال بــا جهت گیــری مشــخص و بــدون
مــرز دانــه تشــکیل شــده انــد ،ســلول های پلــی کریســتال
از تعــداد زیــادی دانــه در جهــات مختلــف کریســتالی کــه
توســط مــرز دانــه از هــم متمایــز میشــوند ،تشــکیل
شــده انــد .فرآینــد ســاخت ایــن نــوع ســلول خورشــیدی
بــا خنــک کــردن قالــب پــر از گرافیــت انجــام میشــود
کــه آن را اقتصادی تــر میکنــد  .ایــن ســلول ها
در حــال حاضــر محبوب تریــن نــوع ســلول های
خورشــیدی هســتند .اگرچــه ایــن ســلول ها ارزان تــر
هســتند ،امــا بازدهــی آنهــا بــه حــدود  12تــا  14درصــد
رســیده اســت .تأثیــر دمــا بــر کارآیــی ســلول خورشــیدی
پلــی کریســتالی در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

دما(درجه سلسیوس)

بازده(درصد)

81

14

83

19

85

27

87

21

89

15
جدول  )1تأثیر افزایش دما در بازده سلول های
خورشیدی کریستالی Si
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
سلول هایخورشیدینسلدوم

ایــن دســته بــر اســاس فنآوریهــای الیــه نــازک  PVســاخته شــده انــد و شــامل ســه خانــواده اصلــی اســت:
ســیلیکون آمــورف ( )a-Siو میکروآمــورف ( ،)a-Si / μc-Siکادمیوم-تلوریــد ( ،)CdTeمــس  -ایندیــوم  -گالیم  -ســلنید
 .CIGSســلولهای خورشــیدی نســل دوم نســبت بــه ســلولهای خورشــیدی  Waferســیلیکون نســل اول اقتصادیتــر
هســتند .الیههــای جــاذب نــور ســلولهای خورشــیدی نســل اول و ســلولهای خورشــیدی الیــه نــازک بــه ترتیــب دارای
 350میکرومتــر و ضخامــت  1میکرومتــر هســتند .ایــن نــوع ســلول خورشــیدی دارای شــکاف نــوار  1.45ولــت اســت کــه
توســط بارنــت و همــكاران مــورد بررســی قــرار گرفــت )2001( .در صــورت وجــود ســلولهای خورشــیدی ســیلیکونی پلــی
کریســتالی الیــه نــازک بــه دلیــل بــه دام افتــادن نــور و غیرفعــال شــدن ســطح پشــت ،میتــوان بــازده تبدیــل انــرژی را
بیــش از  ٪19بدســت آورد .بســیاری از فنآوریهــای  PVالیــه نــازک موجــود توســط  Powallaو )2001( Dimmler
بــه ویــژه فنــاوری مبتنیبــر ( Cu (In,Ga) Se2 (CIGSمــورد بررســی قــرار گرفــت.

)a-Si
سلولخورشیدیالیهنازکسیلیکونآمورف((a-Si
{
{

{

{

200-300 nm

{

{

~mm

Electrons

i-Si

<20 nm

p-Si
Doped ZnO

{

200-1000 nm
200-1000 nm

{

ایــن ســلولها میتواننــد در دمــای کــم تهیــه
شــوند .بنابرایــن از پلیمــر کــم هزینــه و ســایر زیرالیههــای
انعطــاف پذیــر اســتفاده میکننــد .در طــول فرآینــد
ســاخت قســمت پشــتی زیرالیــه توســط ســیلیکون
دوپ شــده پوشــانده میشــود .ایــن نــوع ســلولهای
خورشــیدی دارای رنــگ قهــوهای تیــره در ســمت بازتــاب
هســتند و رنــگ نقــرهای آن در طــرف رســانا اســت.
بازدهــی ناپایــدار محدودیــت اصلــی ایــن ســلولها اســت.
شــکل  5شــماتیک ســلول خورشــیدی آمــورف ســیلیکون
را نشــان میدهــد .بیشــتر شــرکتها در حــال تولیــد ایــن
نــوع ماژولهــا از محــدوده  ٪9-5.9هســتند امــا شــرکت
 Stion of USAماژولهــای  a-Siرا بــا باالتریــن بــازده
 ٪13.8تولیــد میکنــد.

200-1000 nm
50 nm
<20 nm

)Metal contacts (Al/Ag
Doped ZnO
n-Si

~µm or mm

Holes

Surface
roughness
Metal
contacts
)(Al/Ag

Glass

Direction of
incident light

شکل  )5شماتیکی از سلول خورشیدی سیلیکون آمورف

)CdTe
سلولخورشیدیفیلمنازککادمیومتلورید((CdTe

از نظــر اقتصــادی ،تلوریــد کادمیــوم ()CdTeیکــی از انــواع مهــم در بیــن ســلول های خورشــیدی الیــه نــازک
اســت کــه ارزان تــر اســت و از نظــر اقتصــادی نیــز مقــرون بــه صرفــه اســت .اتصــال  p-nدیــود بیــن الیههــای
ســولفید کادمیــوم تشــکیل میشــود.
فرآینــد تولیــد بــه ایــن شــرح اســت :اوالً ســلول های خورشــیدی مبتنــی بــر  CdTeاز مــواد پلــی کریســتالی
ســاخته میشــوند و شیشــه بــه عنــوان زیرالیــه انتخــاب میشــود .دومــا ،رســوب بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف
اقتصــادی انجــام میشــود و چندیــن الیــهی متعــدد ســلول خورشــیدی  CdTeروی زیرالیــه پوشــانده میشــود.
راندمــان آن معمــوالً بیــن  9/5تــا 11درصــد اســت .امــا بــه دلیــل ســمیبــودن کادمیــوم کــه میتوانــد در بــدن
انســان ،حیوانــات و گیاهــان جمــع شــود ،مشــکالت زیســت محیطــی زیــادی ایجــاد میکنــد .بازیافــت بیشــتر و دفــع
 Cdســمینیز بــه محیــط زیســت آســیب میرســاند.
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
بــرت و فریدیــدز ( ،)1993آراموتــو و همــكاران.
( )1997و وو و همــکاران )2001( .راندمــان ســلول های
خورشــیدی  CdTeرا حــدود  ٪15تــا  ٪16بدســت
آورنــد.

)Electrode(Ag
)Back contact(HgTe:Cu
CdTe
)(absorption layer
)CdS(window layer

باالتریــن راندمــان ســلول خورشــیدی  CdTeبــا
 ٪17.3توســط شــرکت  )2011( First Solarحاصــل
میشــود کــه توســط  NRELتأییــد شــد .شــماتیک
ســلول خورشــیدی کادمیــوم تلوریــد در شــکل  6نشــان
داده شــده اســت.

V

)TEC-15\TCO(glass substrate

Sunlight
شکل  )6شماتیک سلول خورشیدی کادمیوم تلورید

)CdTe
سلولخورشیدیفیلمنازککادمیومتلورید((CdTe

ایــن نیمــه هــادی از چهــار عنصــر مــس ،ایندیــوم،
گالیــم و ســلنیوم تشــکیل شــده اســت .بازدهــی CIGS
بــه بــازه حــدود 12-10درصــد دستیافتهاســت.
فنــاوری مبتنــی بــر ســلول خورشــیدی  CIGSبــه
دلیــل کارآیــی باالیکــی از فناوریهــای الیــه نــازک را
تشــکیل میدهــد .الیــه نشــانی  CIGSبــا روشــهای زیــر
انجــام میشــود :کندوپــاش ،1تبخیــر ،تکنیــک پوشــش
الکتروشــیمیایی ،چــاپ و رســوب پرتــو الکترونــی .مضــر
نبــودن بــرای طبیعــت و طوالنــی بــودن عمــر از مزایــای
مهــم فنــاوری ســلول های خورشــیدی  CIGSاســت.
تأثیــر افزایــش دمــا بــر کارآیــی ســلول های خورشــیدی
 CIGSدر جــدول  3نشــان داده شــده اســت .شــکل 7
ســلول خورشــیدی  CIGSرا نشــان میدهــد.

sputtering 1

Front Contact
i-ZnO/ZnO:Al
Buffer Layer
CdS
Absorber Layer
Cu(In,Ga) Se2
شــکل  )7شــماتیک
ســلول خورشــیدی
مــس  -ایندیــوم
– گالیــم  -ســلنید –
CIGS

Back Contact
Mo
Substrate
Glass, Polymer or Metal
دما(درجه سلسیوس)

بازده(درصد)

25

19/71

30

19/30

35

18/90

40

18/51

45

18/21

50

17/74

55

17/36

جــدول  )2تأثیــر افزایــش 60

16/98

65

16/60

70

16/22

دمــا بــر راندمــان ســلول های
خورشــیدی مــس  -ایندیــوم
 -گالیــم – ســلنید – CIGS
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
سلول هایخورشیدینسلسوم

ایــن دســته شــامل فناوریهایــی هســتند کــه بــه دلیــل پتانسیلهایشــان هنــوز هــم بــه تحقیقــات زیــادی نیــاز
دارنــد .انــواع ســلول های خورشــیدی نســل  3توســعهیافته عبارتنــد از:
 .1سلول های خورشیدی مبتنی بر نانو کریستال
 .2سلول های خورشیدی مبتنی بر پلیمر
 .3سلول های خورشیدی حساس به رنگ
 .4سلول های خورشیدی متمرکز

سلول هایخورشیدیمبتنیبرنانوکریستال

ایــن ســلول های خورشــیدی بــه ســلول های
خورشــیدی نقــاط کوانتومــی(Quantum Dots (QD
هــم معــروف هســتند .نقــاط کوانتومینانــوذرات نیمــه
هــادی بــا انــدازه کمتــر از  10نانومتــر هســتند کــه در
آنهــا کوانتیــزه شــدن خــواص بــا انــدازه اتفــاق میافتــد.
ترکیــب عمــده ســلول های خورشــیدی  QDنیمــه رســانا
از گــروه انتقالــی (بــرای مثــال  )III-Vاســت .انــدازه
نانوکریســتالها در حــدود چنــد نانومتــر متغیــر اســت.
شــکل  8ســاختار ســلول های خورشــیدی  QDرا نشــان
میدهــد.

سلول هایخورشیدیمبتنیبرپلیمر

ایــن ســلولها بــه دلیــل زیرالیــهی پلیمــری کــه
دارنــد از انــواع انعطــاف پذیــر ســلول های خورشــیدی
هســتند .ســلول های خورشــیدی پلیمــری از الیههــای
عملکــردی نــازک پیدرپــی پلیمــری تشــکیل شــده
اســت.
محققــان بــه بازدهــی بیــش از  7الــی  10درصــد
بــرای ســلول های خورشــیدی پلیمــری دســت یافتهانــد.
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Light
Transparent conducting electrode
Blocking layer

TiO2 film

e- h+

)Quantum dot layer(such as PbS, PbSe, CdS, CdSe
Hole(h+, positive charge) transparent layer

Counter electrode

شکل  ) 8یک طرح کلی از عملکرد Quantum Dots

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
سلول هایخورشیدیحساسبهرنگ

اولیــن ســلول های حســاس بــه رنگیــا DSSC1
در موسســه پلــی تکنیــک فــدرال لــوزان ســوئیس معرفی
شــده اســت .ایــن ســلولها از چهــار مؤلفــه تشــکیل
شــده اســت :الکتــرود نیمــه هــادی ،جــاذب رنگ دانــه،
الکترولیــت و الکتــرود مخالــف( 2کربنیــا پالتیــن).
روشهــای ســاده فرآینــد ماننــد تکنیکهــای چــاپ،
انعطــاف پذیــری ،شــفافیت و هزینــه کــم DSSC ،را
جــذاب میکنــد .مســائل مربــوط بــه پایــداری DSSC
از چالشهــای ایــن نــوع ســلول ها اســت .تأثیــر افزایــش
دمــا بــر کارآیــی ســلول های خورشــیدی  DSSCدر
جــدول  3نشــان داده شــده اســت.

دما(درجه سلسیوس)

بازده(درصد)

30

8/0-7/5

40

7/1-6/7

50

6/7-6/5

60

6/7-6/3

70

6/3-5/9

80

5/9-5/8
جدول  ) 3تأثیر افزایش دما بر بازده سلول های خورشیدی
حساس به رنگ

Dye-sensitized solar cell 1
Counter electrode 2

سلول هایخورشیدیمتمرکز

ســلول های خورشــیدی متمرکــز نــوع جدیــدی از
فنــاوری توســعهیافته هســتند .همانطــور کــه در شــکل
 9نشــان داده شــده اســت ،جمــع آوری مقــدار زیــادی
انــرژی خورشــیدی و متمرکــز کــردن ایــن انــرژی بــر
روی ناحیــه کوچــک ،اصــل ســلول های خورشــیدی
متمرکــز اســت .از ایــن رو ایــن فنــاوری توســعهیافته
از آینههــا و لنزهــای بــزرگ بــرای تمرکــز انــرژی
خورشــیدی اســتفاده میکنــد .همانطــور کــه در شــکل
 9نشــان داده شــده اســت ،تمرکــز مقــدار زیــادی از
نــور خورشــید ،مقــدار زیــادی از انــرژی گرمــا را تولیــد
میکنــد.

Sunlight

LENS

PV cell
Radiation Receiver
شکل  )9شماتیک سلول خورشیدی متمرکز
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
فنآوریدرحالظهور:سلولخورشیدیمبتنیبرپروسکات

سلول های خورشــیدی پروســکایت() Perovskite
یــک گــروه ازســلول های خورشــیدی هســتند کــه بــه
تازگــی توســعه یافته انــد و در مقایســه بــا ســلول های
خورشــیدی فیلــم نــازک و ســیلیکون دارای چندیــن
مزیــت هســتند .پروســکایت طبقــه ای از ترکیبــات بــا
فرمــول شــیمیایی  ABX3اســت کــه در آن  Xیــک
آنیــون (در ســلول های خورشــیدی پروســکایت یــک
هالــوژن ماننــد  )Cl ،Br ،Iو  Aو  Bکاتیونهایــی
بــا اندازههــای مختلــف را نشــان میدهــد .شــکل 10
ســاختار کریســتالی مــواد پروســکایت را نشــان میدهــد.
در ســال ( )2015ســلول های خورشــیدی پروســکایتی
كــه دارای بــازده تبدیــل انــرژی خورشــیدی بــه انــرژی
الکتریکــی  9/9درصــد هســتند گــزارش شــد .در ســال
( )2016تجزیــه و نتایــج تحقیقاتــی نشــان داد کــه
هنگامیکــه درجــه حــرارت از  -80درجــه ســانتیگراد
بــه  80درجــه ســانتیگراد افزایــش مییابــد عملکــرد
تــا  ٪25کاهــش مییابــد .بــا توجــه بــه تخریــب
مــواد مــورد اســتفاده در ایــن ســلول ،راندمــان کاهــش
مییابــد .تأثیــر افزایــش دمــا در بــازده ایــن نــوع ســلول
خورشــیدی در جــدول  5نشــان داده شــده اســت.

شکل  )10ساختار کریستالی پروسکایت اورتوگونال

شکل )11شماتیکی از ساختار ()aو عملکرد ( )bسلول های
خورشیدی پروسکایتی

دما(درجه سلسیوس)

بازده(درصد)

30

10-9

35

10-9

40

9-8

45

9-8

50

9-8

55

8-7

60

9-8

65

8-7

70

7-6

80

6-5

جدول  )5تأثیرگذاری دما بر راندمان سلول های خورشیدی Perovskite
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در ایــن بخــش تــاش شــد تــا مقدم ـهای بــر ســلول خورشــیدی،
صفحــات خورشــیدی و همچنیــن لــزوم توجــه بــه تامیــن انــرژی پــاک
بیــان شــود .همچیــن تاریخچـهای مختصــر از ســلول خورشــیدی نیــز
ارائــه گردیــد .در ادامــه نیــز ســعی شــد مبانــی و اصــول فیزیکــی
ســلول خورشــیدی بــه زبــان ســاده بیــان شــود و درنهایــت انــواع
ســلول خوشــیدی و نســل های ســهگانه آن معرفــی گردیــد.
ضمــن تشــکر از شــما بــرای مطالعــه مطالــب ،از شــما دعــوت
میکنیــم نظــرات ،انتقــادات و پیشــنهادات خــود را بــا مــا درمیــان
بذاریــد.

@FarasoyeMavadUT

WWW.FarasoyeMavadsj.ut.ac.ir

بخش دوم
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
سلول هایخورشیدیپروسکایتپایداروغیرسمی

بیشتر بخوانید

بهتریــن مــواد پروســکایتی شــامل ســرب ســمی
هســتند کــه یــک خطــر بــرای محیــط زیســت محســوب
می شــود .جایگزینــی ســرب بــا عناصــر بــا ســمیت
کمتــر ،بــه آســانی ممکــن نیســت زیــرا پروســکایت فاقــد
ســرب ،پایــداری کمتــر و راندمــان ضعیفتــری دارد .یکــی
از بهتریــن جایگزین هــا قلــع اســت .پروســکایت هالوژنید
حــاوی قلــع بایــد ویژگی هــای نــوری خوبــی را نشــان
دهنــد امــا بــه علــت واکنــش ســریع کاتیون هــای قلــع
موجــود در ســاختار پروســکایت بــا اکســیژن محیــط،
بــازده آنهــا در عمــل کاهــش می یابــد.
دانشــگاه  Soochowچیــن ،مســیری را بــرای ســلول های خورشــیدی غیــر ســمی پروســکایت ایجــاد کــرده
کــه عملکــرد پایــداری را در یــک دوره طوالنــی فراهــم می کنــد .آنهــا بــه جــای ســرب از قلــع اســتفاده می کننــد
و بــا قــرار دادن گروه هــای آلــی در داخــل مــواد ،ســاختاری دو بعــدی ایجــاد کــرده انــد .همچنیــن از فنیــل
اتیــل آمونیــوم کلریــد ( )PEACIبــه عنــوان مــاده افزودنــی الیه هــای پروســکایت اســتفاده می شــود .در نتیجــه
عملیــات حرارتــی ،مولکول هــای  PEACIبیــن الیه هــای پروســکایت کریســتالی جمــع شــده و از اکسیداســیون
کاتیون هــای قلــع جلوگیــری می کننــد.

آئودیدرحالکاربرایقراردادنسلول هایخورشیدیرویسقفماشیناست

بیشتر بخوانید

ایــن ســلول ها از انــرژی خورشــیدی بــرای سیســتم
تهویــه مطبــوع ،ســایر کارکردهــای الکتریکــی و افزایــش
مســافت پیمــوده شــده اســتفاده می کنــد .ایــن شــرکت
قصــد دارنــد تــا پایــان ســال یــک نمونــه اولیــه خــودرو از
آئــودی بــا ســقف خورشــیدی ارائــه دهنــد .در نهایــت ایــن
شــرکت قصــد دارنــد از انــرژی خورشــیدی بــرای تأمیــن
انــرژی اولیــه اســتفاده کننــد .ایــن شــرکت آلمانــی تــا
ســال  2025قصــد دارد یــک ســوم اتوموبیل هــای خــود را
بــا موتورهــای کام ـ ً
ا برقــی تولیــد کنــد.
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
اولینخطراهآهنجهانبانیرویخورشیدیدرانگستانافتتاحمی شود

بیشتر بخوانید

نخســتین خــط راه آهــن جهــان کــه مســتقیماً بــا انــرژی خورشــیدی کار می کنــد ،امــروزه در همپشــایر1
انگلســتان راه انــدازی شــده اســت .در ایــن طــرح انــرژی چراغهــا بــا واحــدی متشــکل از حــدود  100پنــل خورشــیدی
تأمیــن می شــود؛ همچنیــن مقــدار کمــی انــرژی بــرای مســیر نیــز فراهــم می شــود.

نیروگاه هایخورشیدیبرایپیشبینیپوششابریازماهواره هاکمکمی گیرند

بیشتر بخوانید

پوشــش ابــری اغلــب بــه صــورت ابــری ،نیمــه ابــری یــا صــاف مشــخص می شــود.
ایــن اطالعــات دقیقــی بــرای بــرآورد میــزان نــور خورشــید در اختیــار نیروگاه هــای
خورشــیدی ارائــه نمی دهــد .یــک روش جدیــد بــرای تخمیــن بــا اســتفاده
از داده هــای ماهــواره ای اخیــرا ً راه انــدازی شــده اســت .ایــن تکنیــک
1
جدیــد بــه عنــوان تخمیــن خاصیــت نــوری ابــر ()SCOPE
شــناخته می شــود .ایــن ماهوارههــا هــر یــک بــه
چندیــن ابــزار پیشــرفته مجهــز شــدهاند کــه می تواننــد
در طــول موج هــای خــاص ،تابــش پرتــوی ناشــی از زمیــن
را تشــخیص دهنــد.
روش  SCOPEســه خاصیــت ابرهــا را تخمیــن می زنــد کــه میــزان نــور خورشــیدی کــه بــه ســطح زمیــن
می رســد را تعییــن می کنــد .ابرهــا توده هــای شــناور از آب تغلیــظ شــده هســتند و اشــکال مختلــف آب نــور را در
مقادیــر مختلــف جــذب می کننــد و بــر عمــق نــوری ابــر تأثیــر می گذارنــد .میــزان جــذب نــور همچنیــن بــه طــول
مــوج نــور نیــز بســتگی دارد.
در نتیجــه بــا کمــک ایــن ماهواره هــا می تــوان میــزان نــوری کــه بــه ســلول خورشــیدی تابیــده می شــود و
همچنیــن زاویهــی تابــش نــور خورشــید را بــه طــور دقیــق انــدازه گیــری کــرد کــه عامــل بســیار مهمــی در میــزان
جــذب نــور توســط ســلول خورشــیدی و بازدهــی آن اســت .زیــرا می تــوان ســلول خورشــیدی را بــه گونــه ای تنظیــم
کــرد کــه بیشــترین میــزان نــور ممکــن را جــذب کنــد و بازدهــی باالتــر رود.
Spectral Cloud Optical Property Estimation 1
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
سلول هایضدخورشیدی،سلولفتوولتائیکیکهدرشبکارمی کند

بیشتر بخوانید

یــک ســلول فتوولتائیــک بــا طراحــی خــاص
می توانــد در شــرایط ایدهــآل در شــب حداکثــر 50
وات انــرژی در هــر متــر مربــع تولیــد کنــد ،حــدود یــک
چهــارم میزانــی کــه یــک پنــل خورشــیدی در روز تولیــد
می کنــد .محققــان امیدوارنــد کــه تــوان مصرفــی و
کارایــی ایــن دســتگاه ها را بهبــود ببخشــند.
ایــن رونــد شــبیه بــه روشــی اســت کــه یــک ســلول
خورشــیدی معمولــی کار می کنــد ،امــا برعکــس .جســمی
کــه نســبت بــه محیــط اطرافــش گــرم باشــد ،گرمــا را بــه صــورت نــور مــادون قرمــز تابــش می کنــد .یــک ســلول
خورشــیدی معمولــی در مقایســه بــا خورشــید ســردتر اســت ،بنابرایــن نــور را جــذب می کنــد.
دســتگاه دیگــری بــه نــام  thermoradiate cellوجــود دارد کــه بــا تابــش گرمــا بــه محیــط اطــراف خــود نیــرو
تولیــد می کنــد .ایــن ســلول نــور مــادون قرمــز ســاطع می کنــد زیــرا از فضــای بیرونــی گرمتــر اســت.
از آن جــا کــه ایــن نــوع جدیــد از ســلول خورشــیدی می توانــد در طــول شــبانه روز کار کنــد ،گزینــه ای جالــب
بــرای تعــادل شــبکه بــرق در چرخــه شــبانه روز اســت.

سلول هایخورشیدیکارآمدنقاطکوانتومیغیرسمیازنقایصاستفادهمی کنند

بیشتر بخوانید

نقــاط کوانتومــی ،نویــد یــک نــوع جدیــد از ســلول های
خورشــیدی بــدون عنصــر ســمی ،ارزان و مقــاوم را میدهنــد کــه
تحمــل نقــص قابــل مالحظــه ای را نشــان می دهــد .ســلول های
خورشــیدی نقــاط کوانتومــی جدیــد ،کارایــی مشــابه دســتگاه های
مبتنــی بــر نقــاط کوانتومــی دارنــد ،امــا بــدون ســرب یــا ســایر
عناصــر ســمی هســتند.
ایــن نقــاط کوانتومــی علــی رغــم تأثیــر عمیــق بــر پویایــی
تابــش نــور ،تغییــرات شــگفت آوری بــر عملکــرد فتوولتاییــک
نشــان می دهنــد کــه نقــص شــکاف داخلــی مانــع آن
نمی شــود .ایــن حــاالت شــکاف داخلــی ،بــه عنــوان تله هــای
الکتــرون ســطحی و نقایــص بــه دام افتــادن یــون مــس Cu+1
شــناخته می شــوند .اســتفاده از ایــن نقــاط کوانتومــی ســبب
کمــک بــه دســتیابی بــه عملکــرد فتوولتاییــک بــا بــازده  85درصــد
تبدیــل فوتــون بــه الکتــرون می شــود.
نقــاط کوانتومــی از دیگــر مــواد تابــش نــور متمایــز هســتند؛
زیــرا رنــگ آنهــا ثابت نیســت و بــا تنظیــم اندازهــی نقــاط کوانتومی
می توان آن را تنظیم کرد.
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
کافئینباعثافزایشانرژیسلول هایخورشیدیمی شود

بیشتر بخوانید

کافئیــن موجــود در قهــوه ترکیبــی از آلکالوئیــد اســت کــه شــامل ســاختارهای مولکولــی اســت کــه می توانــد بــا
پیــش ســازهای مــواد پروســکایت تعامــل داشــته باشــد .تالش هــای قبلــی بــرای بهبــود پایــداری حرارتــی ســلول های
خورشــیدی شــامل افــزودن الیه هــای پروســکایت بــه وســیله ترکیباتــی ماننــد دی متیــل سولفوکســید بــود؛ امــا
محققــان بــرای تقویــت بازدهــی ســلول ها و پایــداری آنهــا در تــاش بودنــد؛ ولــی هیــچ کــس کافئیــن را امتحــان
نکرده بــود.

مقرونبهصرفه ترینسیستم هایانرژیخورشیدی

بیشتر بخوانید

سیســتم های خورشــیدی بــا پنل هــای خورشــیدی دوطرفــه
کــه نــور خورشــید را از دو طــرف جمــع می کننــد و فنــاوری
ردیابــی تــک محورهــای کــه پنل هــا را می چرخانــد تــا بتواننــد
خورشــید را دنبــال کننــد ،تــا بــه امــروز مقــرون بــه صرفه تریــن
سیســتمها بودهانــد .ایــن ترکیــب فناوریهــا بــه طــور متوســط
حــدود  35درصــد انــرژی بیشــتری نســبت بــه سیســتم های
فتوولتائیــک تکــی غیــر متحــرک تولیــد می کننــد ،در حالــی کــه
هزینــه بــرق را بطــور متوســط  16درصــد کاهــش می دهنــد.
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
سلول هایخورشیدکارآمدترزیرآبباموادبهینه

بیشتر بخوانید

ممکــن اســت بســیاری از مــواد آبــی و معدنــی وجــود
داشــته باشــند کــه بتــوان از آنهــا بــرای تحــت کنتــرل
درآوردن نــور خورشــید در زیــر آب و ســاخت وســایل نقلیه
کارآمــد اســتفاده کــرد .تحقیقــات نشــان می دهــد کــه
اســتفاده از انــواع نیمــه هادی هــای شــکاف پهــن بانــد
بــه جــای نیمــه هادی هــای باریــک بانــد در ســلول های
خورشــیدی ســنتی ســیلیکونی بهتریــن تجهیــزات بــرای
زیــر آب هســتند.

سلول هایخورشیدیانعطافپذیرونازک ترازکاغذبرایماهواره هایآینده

بیشتر بخوانید

نمونه هــای اولیــه ســلول خورشــیدی بــا ضخامــت
تقریبــاً  0.02میلی متــر (نازکتــر از مــوی انســان) ســاخته
شــدهاند .ایــن ســلول های خورشــیدی نازکتــر از کاغــذ
می تواننــد بــرای ماهواره هــای آینــده  ESAیــا دیگــر
ماهواره هــای بــا ارتفــاع بــاال ( ،)HAPSهواپیماهــا یــا
بالن هایــی کــه بــرای انجــام کارهــای ماهــواره ای هســتند،
اســتفاده شــوند.
ســلول های خورشــیدی ســه طرفــه و چهــار الیــه
ســاخته شــده انــد .ایــن بــه ایــن معناســت کــه از ســه یــا
چهــار الیــه مختلــف کــه بهینــه ســازی شــده انــد ،تشــکیل شــده تــا از طــول موج هــای مختلقــی کــه طیــف نــور
خورشــید وجــود دارد ،اســتفاده شــود.
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بخش سوم

...ات بازار جهانی انرژی خورشیدی
مصاحبه نآالین با دکتر محمود زنده دل
مدیر عامل شرکت کیمیاسوالر

فاطمه محمودی

کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان

ابوالفضل انیرو

کارشناسی مهندسی مواد و کهاد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
بــا احاطــه کامــل بــه مطالــب علمــی و بــا موفقیــت طــی کــردن راه آکادمیــک ،بــاز هــم وقتــی صحبــت از بــازار کار
و فنــاوری پیــش مــی آیــد ،دســت و فکــر از عمــل بــاز می مانــد و پــای مســائل بســیار مهم تــر و ســخت تری بــه میــان
می آیــد .در ایــن نقطــه اســت کــه بســیاری از اســتارتاپ های تــازه فــارغ التحصیــان ،بــه شکســت منتهــی میشــود و
خیلی هــا در ورود بــه بــازار کار بــه مشــکل برمیخورنــد.
در اینجــا کمــی مکــث الزم اســت ،کمــی تأمــل و و جســتجو ،آموختــن توانایی هــای جدیــد تــا بتــوان از واژه بــازار
اره شــاید همــان
اره را تیــز کــن! در اینجــا ّ
ســر در آورد .بــه قــول اســتفان کاوی در کتــاب  7عــادت مردمــان موثــرّ ،
تالشــهای چندیــن ســاله درس خوانــدن باشــد کــه قصــد داریــد بــا آن درخت هــای زیــادی را ببریــد امــا تیغــه آن بســیار
کنــد شــده اســت .کمــی اســتراحت کــردن و پــای تجــارب رهــروان ســابق نشســتن ،اره شــما را تیــز میکنــد.
در مطلــب پیــش رو مصاحبــه ای داشــتیم بــا دکتــر محمــود زنــده دل مدیرعامــل شــرکت کیمیاســوالر تــا از بــازار
ســلول های خورشــیدی بشــنویم .کیمیاســوالر یکــی از شــرکت های مطــرح و رو بــه رشــد ســلول های نســل جدیــد
اســت و در بســیاری از پروژه هــای خارجــی و داخلــی و لبــه علــم ایــن فنــاوری فعالیــت دارد.

بــا عــرض ســام آقــای دکتــر ،ممنــون
از شــما کــه بــا وجــود اختــاف زمانــی چنــد
ســاعتهای کــه وجــود داشــت ،زمانــی رو در اختیــار
مــا قــرار دادیــد تــا بتوانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده
کنیــم و کمــی بــا بــازار ســلولهای خورشــیدی
آشــنایی پیــدا کنیــم .هــدف مــا از ایــن مصاحبــه
اینســت کــه مخاطبــان را با اکوسیســتم اســتارتاپی و
بــه طــور کلــی بــازارکار زمینـهی انــرژی خورشــیدی
بیشــتر آشــنا کنیــم .ضمــن عــرض پــوزش از عــدم
مصاحبــه حضــوری در شــرکت بــه دلیــل شــرایط
حاضــر ،از ایــن کــه مــا را همراهــی میکنیــد
ســپاسگزاریم.

اکنــون کیمیــا ســوالر در کجــای کار
قــرار دارد؟ کمــی در مــورد فعالیتهــای داخلــی
و خارجــی شــرکت توضیــح دهیــد.

از زمــان تاســیس شــرکت ،تقریب ـاً  9ســال
پیــش ،بــا فــراز و نشــیبهای بســیاری روبــهرو
بودهایــم .افــراد زیــادی بــه تیــم مــا وارد شــدند و
رفتنــد ،ســرمایهگذاریها و پروژههــای مختلفــی
داشــتیم و االن میتــوان بــه اصطــاح گفــت جــا
افتادهایــم و نمــودار کلیــت کار رونــدی صعــودی
داشــته اســت .البتــه هنــوز راه درازی در پیــش
داریــم؛ قراردادهــای جدیــدی امضــا کردیــم و در
حــال انجام کارهــای تازهای هســتیم .در ابتدای کار
شــرکت ،در بهتریــن گروهه ـای اروپــا یــک ســری
تکنولــوژی جدیــد در نســل ســوم ســلول های
خورشــیدی کار کــرده بودیــم و اصطالحــا بــه
دانــش فنــی رســیده بودیــم .در ایــران بــاز هــم بــه
توســعهی بیشــتر کار پرداختیــم؛ حتــی میتــوان
گفــت ایــده نســبت بــه اروپــا هــم توســعهی
بیشــتری یافــت .ایــدهای کــه در آغــاز کار وارد
سیســتم مــا شــد ،آمادگــی محصــول بــرای ورود
بــه بــازار بــه عنــوان یــک فنــاوری خیلــی نوظهــور
بــود .بــرای ورود یــک فنــاروی نوظهــور بــه بــازار،
اصطالحــاً بــه ســرمایهگذاری ریســکپذیر نیــاز
اســت ،چــون هیــچ ســرمایهگذاری تــا خــط تولیــد
محصولــی را نبینــد و بــه عبارتــی چیــزی را لمــس

لطفــا در حــد مقدمــهای کوتــاه از نقطــهی آغــاز
شــرکت کیمیــا ســوالر بگوییــد .شــرکت از چــه ســالی
و از کجــا شــروع بــه کار کــرد؟ آیــا شــروع شــرکت بــا
ایــدهی اســتارتاپی بــوده و یــا از مراکــز رشــد و یــا ســایر
مراکــز و اشــخاص وابســته بــه دانشــگاه شــروع بــه کار
کــرده اســت؟

بــا عــرض ســام مجــدد ،از ســال 93
شــرکت راهانــدازی شــد و ایــده اســتارتاپی بــود.
آن زمــان دانشــجوی ســال اخــر دکتــرا بودیــم و
عم ـ ً
ا وارد مقطــع پســادکترا شــده بودیــم .چهــار
نفــر از دانشآموختــگان رشــتههای مختلــف
شــیمی گروهــی تشــکیل دادیــم تــا کاری کــه در
دوران دکتــرا توســعه داده بودیــم را صنعتــی کنیــم
و موضــوع ایــن کار هــم ســلول های خورشــیدی
حســاس بــه رنــگ بــود.
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
نکنــد ،ســرمایهگذاری نمیکنــد؛ حتــی بــه مقــدار
کــم .مــا محصــوالت گوناگونــی را تولیــد کردیــم؛
بــرای ورود بــه بــازار در ایــران انعطافپذیــری
زیــادی نیــاز اســت .ابتــدا خــط تولیــد پنلهــای
خورشــیدی حســاس بــه رنگهــا ،در شــکلهای
مختلــف و بعــد پنلهــای پروســکایتی را راهانــدازی
کردیــم .بــرای بقــای کســبوکار احتیــاج بــه
درآمدزاییســت؛ از همیــن رو کارهــای مختلفــی
انجــام دادیــم .مــا همکاریهــای مختلفــی بصــورت
پــروژه ای داشــتیم ،از شــرکتها و هولدینگهــای
نفــت و گاز گرفتــه تــا پروژههــای اپتیــک و فوتونیک
بــا صنایــع اپتیــک و صنایــع نظامــی ایــران.

بــرای راه انــدازی کســبوکار در ایــران،
اصطالحــی وجــود دارد کــه کامــا هــم صــادق
اســت بــرای ایــران ،اینکــه بایــد کفــش آهنــی
پوشــید و شــروع کــرد .خــاء قانونــی و مشــکالت
زیــادی وجــود دارد و دوندگــی بســیاری دارد،
مخصوصــا بــرای کســانی کــه به تازگــی از دانشــگاه
فارغالتحصیــل شــدهاند و تجرب ـهای ندارنــد .خــود
مــا هــم در آغــاز چنیــن مشــکالتی را داشــتیم.
امــا در طــی زمــان تجربــه کســب میشــود و اگــر
افــراد باتجربــه ،جوانانــی کــه ایدههــای خالقانــه
دارنــد را همراهــی کننــد ،میتــوان در زمــان
کمتــر بــه اهــداف رســید .نکت ـهی دیگــر اهمیــت
هدفگــذاری باالســت .بــرای مثــال ،ورود ایــده بــه
ک هســتند
بــازار ایــران و امثــال ایــن اهــداف ،کوچـ 
و ناکافــی و بایــد اهــداف بزرگتــری درنظــر گرفتــه
شــوند و دیــد وســیعتری داشــت.

هر کشــوری نهــادی دارد بــرای ســرمایهگذاری
ریســکپذیر ،یعنــی ایــن چنیــن ســرمایهگذاریها
معمــوالً توســط نهادهــای دولتــی انجــام میگیرنــد.
امــا موانــع و قوانیــن ســختی ســد راهانــد و عمــ ً
ا
چنیــن اتفاقــی امکانپذیــر نیســت .بــه همیــن
خاطــر بــار ســرمایهی اولیــه بــر دوش خودمــان بــود
و ایــن هزینههــا بایــد از جایــی تامیــن میشــد .در
ایــن مواقــع شــرکتها بایــد انعطافپذیــری باالیــی
داشــته باشــند و از دانشــی کــه دارنــد بهــرهی
مناســب ببرنــد .مــا پروژههــای مختلفــی کــه بــه
صــورت  researched baseبودنــد ،فناوریهــای
بــا ســطحوح مختلــف آمادگــی فنــاوری 1از TRL3
تــا  TRL7داشــتیم و توانســتیم از آنهــا کســب
درآمــد کنیــم .همچنیــن کارگاهــی راهانــدازی
کردیــم کــه بتوانیــم دســتگاهها و مــواد اولیــه
موردنیازمــان را خودمــان تامیــن کنیــم؛ و گاهــی
هــم دســتگاه و مــواد اولیــه و محصــوالت high-
 techرا بــه شــرکتهای دیگــری کــه ســفارش
میدادندمیفروختیــم.

اگــر شــما در زمینهی تولید به مشــکالت
تخصصــی برخــورد کنیــد و یــا قصــد نــوآوری و
یــا ایجــاد تغییــرات مهندســی داشــته باشــید ،آیــا
بــرای رفــع مشــکل و یــا اجــرای ایدههایتــان بــه
دانشــگاه مراجعــه و از نظــرات اســاتید و دانشــجویان
اســتفاده خواهیــد کــرد؟ و تــا چــه میــزان بــه اجرای
ایدههــای دانشــجویان در خــط تولیــد اعتمــاد
داریــد و روی آنهــا ســرمایهگذاری میکنیــد؟
اگــر نمونههایــی از ایــن دســت وجــود داشــته اســت
لطفــا ذکــر کنیــد.
حــدودا ً  4ســال اســت کــه هدفگــذاری
مــا روی محصــول بــه صــورت دانــش فنــی اســت.
دانــش فنــی بــا ســرمایهگذاری خــود شــرکت
بــه مرحلــهای میرســد کــه ســرمایهگذار جــذب
شــود .آنــگاه ســرمایهگذار میتوانــد دانــش فنــی
را در اختیــار خــود گیــرد و یــا بــا شــرکت مــا
مشــارکت کنــد و بحــث دانــش فنــی عمـ ً
ا وابســته
بــه دانشــگاه اســت :وقتــی ســطح تکنولــوژی بــه
مقیــاس صنعتــی نرســیده باشــد 80 ،درصــد
تجربیــات دانشــگاهی نیــاز اســت و حــدودا ً
 20درصــد بــا صنعــت ســروکار داریــم .اعضــای
شــرکت مــا ،خوشــبختانه ،همــه اســاتید دانشــگاه
هســتند و همینطــور همکاریهــای مختلفــی بــا

Technology Readiness Level 1

اگــر فــردی روحیــهی کارآفرینــی و
اســتارتاپی داشــته باشــد ایــن مســیر بــرای او
چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا بایــد دنبــال جلــب نظــر
دولــت و یــا ســایر ارگانهــا بــرای ســرمایهگذاری
باشــد یــا از طــرف ســرمایهگذاران خصوصــی بــه
انــدازه کافــی اعتمــاد بــرای ورود تازهکارهــا وجــود
دارد؟ هزینــهی ســرمایهگذاری اولیــه بــرای ورود
بــه ایــن صنعــت چــه مقــدار میباشــد؟
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دانشــگاههای اروپایــی داریــم .مث ـ ً
ا همیــن روزهــا
بــا یکــی از بزرگتریــن مراکــز تولیدکننــدهی
ماژولهــای خورشــیدی نســل جدیــد در رم
همــکاری داریــم .در ســوییس بــا دانشــگاه ،EPFL
بــا اســاتیدی در آلمــان ،بــا دو دانشــگاه در اســپانیا،
یــک دانشــگاه در پرتغــال و دانشــگاه کالــج لنــدن
نیــز ارتبــاط داریــم و بــا هــم کار میکنیــم .اکثــر
ایــن ارتباطــات هــم بــا افرادیســت کــه یــا از قبــل
در ایــران بــا هــم آشــنا بودیــم یــا از ملیتهــای
مختلــف هســتند .مشــهود اســت کــه عمــ ً
ا 80
درصــد کار مــا بــا دانشــگاه ســروکار دارد ،مــا حتــی
از امکانــات دانشــگاهی اســتفادههای زیــادی داریــم.
بــرای مثــال طبــق یــک قــرارداد ،توســعهی دانــش
فنــی ســلول های خورشــیدی پروســکایت را بــا
دانشــگاه رم انجــام دادیــم و از امکانــات دانشــگاهی
آنهــا اســتفاده کردیــم .درواقــع ســرمایهگذاری
هوشــمندانهای کردیــم :بــه جــای راهاندازی دســتگاه
و خــط تولیــد و رســیدن بــه یــک دانــش مشــابه،
از بســتر موجــود در دانشــگاه اســتفاده کردیــم.
در دانشــگاههای ایــران هــم امکانــات خوبــی
وجــود دارد کــه بــرای پایاننامههایــی اســتفاده
میشــوند کــه دربــارهی راهیابیشــان بــه صنعــت،
تدبیــری اندیشــیه نشــده اســت .متاســفانه خیلــی
از صنایــع از وجــود ایــن امکانــات در دانشــگاهها
مطلــع نیســتند و بــه عــاوه نمیداننــد ایدههــای
نویــن دانشــگاهیان میتوانــد موجــب تحــوالت
مثبــت شــود.

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
احاطــه داشــته باشــد .از طرفــی تجربـهی عملــی در
مقاطعــی کــه در لبـهی فنــاوری هســتند ،میتوانــد
تاثیرگــذار و اصطالحــاً  bottleneckسیســتم
باشــه .بنابرایــن بــرای ورود بــه یــک تکنولــوژی
خیلــی جدیــد و بالتبــع راه خیلــی طوالنــی و پرفــراز
و نشــیب ،نیــاز بــه احاطــهی کامــل بــه مبحــث
اســت؛ زیــرا قــرار اســت منجــر بــه ایدهپــردازی از
تفکــرات و رفــع نیــاز از سیســتم بــا اســتفاده از آن
دانــش شــود.
آیــا رشــتههای مختلــف کــه بــه ایــن
زمینــه مربــوط میشــوند ،اولویتــی در بــازار
کار ایــن حــوزه دارنــد؟ مثــ ً
ا افــرادی کــه در
رشــتههای مهندســی بــرق یــا مــواد یــا شــیمی
یــا فیزیــک تحصیــل کردهانــد ،از نظــر اولویــت
تفاوتــی دارنــد؟ افــراد متخصــص در ایــن زمینــه در
حــال حاضــر بیشــتر از چــه رشــتههایی هســتند؟
فنــاوری ســلول های خورشــیدی
زمینههــای متفــاوت دارد؛ زمینــهای مثــل
ســیلیکونی ،هــم اکنــون بــه حالــت پایــدار
فنــاوری (اصطالحـاً ماتــور فنــاوری) رســیده اســت.
شــرکتها در ایــن مقطــع تنهــا در حــال تولیــد
هســتند و در ردهی اول بــه فارغالتحصیــان
مارکتینــگ و برندینــگ و در ردهی بعــدی بــه
دانشآموختــگان رشــتههای فیزیــک و مــواد
نیــاز دارنــد .امــا زمینههایــی مثــل نســل ســوم
ســلول های خورشــیدی ،الیــه نــازک و ...بســیار
میانرشــتهای هســتند ،چــرا کــه محصــوالت در
ایــن فناوریهــا هنــوز بــه مرحل ـهی تولیــد انبــوه
نرســیدهاند .همچنیــن در طــی زمــان کاربردهــای
مختلــف و جدیــدی بــه وجــود میآیــد کــه نیــاز
بــه رشــتههای متفــاوت خواهــد داشــت .مث ـ ً
ا مــا
در پروژههــای مختلفــی کــه هــم اکنــون در اروپــا
در حــال انجــام هســتند ،در کنــار تیــم باتجــرهی
مارکتینــگ ،از رشــتههای مختلفــی اســتفاده
میکنیــم؛ از شــیمی ،فیزیــک ،مهندســی مــواد و
صنایــع و مهندســی بــرق گرفتــه تــا رشــتههای
مربــوط بــه  IOTو کامپیوتــر و حتــی بایوتکنولوژی
کــه بــه تازگــی خیلــی اســتفاده میشــود.

اگــر فــردی در زمینــهی ســلول های
خوشــیدی یــا زمینههــای مربــوط بــه آن
فارغالتحصیــل شــود ،آیــا بــازار کاری بــرای او
وجــود خواهــد داشــت؟ افــراد چــه خصوصیــات
و مهارتهایــی بایــد داشــته باشــند تــا وارد ایــن
بــازار شــود؟ و بطــور کلــی شــما بــه چــه افــرادی
توصیــه ورود بــه ایــن بــازار را میکنیــد؟
یــک ســری تکنولوژیهــا جاافتــاده و کامـ ً
ا
صنعتــی هســتند؛ افــراد بــرای ورود بــه آنهــا زیــاد
نیــاز بــه تحصیــات دانشــگاهی ندارنــد و ایکیــو
( )EQبــاال اهمیــت بیشــتری دارد .ولــی دربــارهی
تکنولوژیهــای جدیــد عــاوه بــر  EQبــاال ،نیــاز
بــه دانــش تئــوری و دانشــگاهی خیلــی خوبــی
اســت ،بــه طــوری کــه فــرد بــه زیــر و بــم سیســتم
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بــه صــورت کلــی بحث انــرژی خورشــیدی
هنــوز در ایــران توســعه نیافتــه اســت؛ چــه
سیســتمهای قدیمــی نســل اول و چــه نس ـلهای
جدیــد و حتــی پلنتهــای خورشــیدی .در واقــع
ایــران یــک ناحی ـهی بکــر در کــرهیزمیــن اســت
کــه بحــث انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه اون شــکل
بهــش وارد نشــده اســت .ناگفتــه نمانــد کــه طــی
ایــن ســالها روی پلنتهــای خورشــیدی کار
شــده اســت ،امــا بــا هدفگذاریهایــی کــه در
وزارت و کمیتــه راهبــردی تعییــن کر دهایــم
خیلــی فاصلــه داریــم .دلیــل هــم ذخایــر نفــت
و گاز در کشــورمان اســت ،مــا در ایــران انــرژی
تقریبــاً مجانــی داریــم .بنابــر همیــن همــه چیــز
از قبل تــر نصــب و  setupشــده اســت و مدیــران
هنــوز بــه فکــر انــرژی تجدیدپذیــر بــرای آینــده
نیســتند .در نتیجــه ایــن بحــث بیشــتر مربــوط
بــه سیاستگذاریســت ،درواقــع ایــن روندیســت
کــه بایــد از بــاال بــه پاییــن طــی شــود و بــه طــور
مثــال دانشــگاه نمیتوانــد تاثیــر چندانــی بگــذارد.
در همچیــن سیســتمهایی اگــر از بــاال بســترهاش
ایجــاد بشــه تــوی فنــاوری حتــی تمــام بچههــا
و رشــتههایی کــه گفتــم ،میتواننــد جــذب
بــازار شــوند و حتــی بازهــم نیــاز هســت کــه کار
بیشــتری صــورت بگیــره و پتانســیلش هســت کــه
توســط بچههــای دانشــجو گرفتــه تــا محققیــن
دانــش افــزوده بشــه بــه سیســتم.

اگــر امکانــش هســت دربــارهی بحــث
بایوتکنولــوژی کمــی بیشــتر توضیــح دهیــد.
بعــد از تبدیــل انــرژی خورشــیدی ،ایــن
انــرژی بایــد ذخیــره شــود .بحــث امــروز دنیــا
ذخیــرهی انــرژی بــه بهتریــن نحــو یعنــی بــه
صورتیســت کــه پایــدار باشــد .بحــث ذخیــرهی
شــیمیایی مطــرح اســت کــه بــه روشهــای
الکتروکاتالیســتی یــا روشهــای بایوتکنولــوژی
قابــل انجــام اســت و مــا در پروژههــا از هــر دو
اســتفاده میکنیــم .ذخیــره در باتــری عمــ ً
ا
پرهزینــه و بــا افــت انــرژی همــراه اســت و
بنابریــن روشهــای بایوتکنولــوژی بهتریــن شــکل
ذخیرهانــد کــه میتــوان گفــت ایــران هنــوز وارد
ایــن زمینــه نشــده اســت .حــدود یکســال اســت
کــه در چنــد پــروژهی اروپایــی کوپــل کردیــم
کارهامــون رو (همــکاری داریــم) و ایــن پروژههــا
درواقــع بینرشــتهای هســتند .ســرمایهگذار
اتحادیــهی اروپاســت و ایدههــای نوینــی دادیــم؛
بــه ایــن شــرح کــه انــرژی خورشــید از طریــق
ســلول های نســل جدیــد تبدیــل و بعــد منتقــل
میشــود بــه یــک سیســتم بایوتکنولــوژی ،و مــا
سیســتمهای بایوفیلــم توسعهدادهشــدهای داریــم
کــه کار ذخیــرهی ایــن انــرژی را انجــام میدهنــد..

مشــکل دیگــر وضعیــت فعلــی پژوهــش در ایــران
اســت؛ پژوهــش در ایــران خیلــی مقالهمحــور اســت
و نهایــت رشــد یــک ایــده معمــوالً ،مقالــه شــدن
آن اســت و بــا صنعــت فاصلــه دارد .حتــی مقاالتــی
هــم کــه هدفگــذاری میکننــد ،هدفگــذاری
بــاال ندارنــد .البتــه خــود مــا هــم در شــرکت روی
مقــاالت کار میکنیــم ،ولــی مقالههــای ک ـمارزش
نداریــم .یعنــی روی مباحثــی انــرژی میگذاریــم
کــه پتانســیل ورود بــه بــازار را دارنــد و اصطالح ـاً
 open accessهســتند .در اروپــا پلنــی ()plan
وجــود دارد تحــت عنــوان dissemination and
 ،exploitationو دانشــگاههای مــا در ایــن زمینــه
کــه چگونــه یــک دانــش را وارد ایــن پلــن کننــد،
بیتجربهانــد .از نظــر مــن نیــاز اســت کــه روی
ایــن زمینــه ،توســط محققــان و اســاتید کار انجــام
گیــرد.

ســوال دیگــر در رابطــه بــا
متخصصانیســت کــه در ایــن زمینــه فعالیــت
میکننــد؛ آیــا در ایــران افــراد متخصــص کافــی
داریــم؟ آیــا دانــش الزم بــرای کار در ایــن زمینــه
را دارنــد؟ و ایــن کــه ایــن فضــا بــرای جــذب افــراد
بیشــتر هنــوز اشــباع نشــده اســت یــا هســتند
متخصصــان کاربلــدی کــه شــغل ندارنــد؟ در
حــوزهی فعالیــت شــما کــدام درســتتر اســت؟
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تــا آن جایــی کــه مــن بــه یــاد دارم ،در ششــمین دوره مجمــع اقتصــاد نانــو ،پنــل گفتوگویــی بــود
بــا موضــوع نقــش نانوفنــاوری در بــازار انــرژی خورشــیدی و در آن بــه ایــن موضــوع اشــاره شــد کــه کشــوری
مثــل ایــران نیــز پتانســیل ورود بــه بــازار رقابتــی نســل ســوم ســلول های خورشــیدی را دارد و حتــی میتوانــد
در ســطح جهانــی حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد .درحالــی کــه میدانیــم بــازار ســلول های نســل اول در
دســت چیــن اســت و حتــی اروپــا و آمریــکا هــم قــدرت رقابــت بــا چیــن را ندارنــد .کمــی ایــن موضــوع را شــرح
میدهیــد کــه چگونــه ایــران میتوانــد در نســل جدیدتــر یــک فنــاوری توانایــی ورود و رقابــت در چنیــن
بــازاری را داشــته باشــد؟
بلــه همــان طــور کــه اشــاره کردیــد بــا بــه وجــود
آمــدن تکنولــوژی ســلولهای خورشــیدی ،کشــورهای
اروپایــی (آلمــان ،ایتالیــا و )...و آمریکا تولیداتی داشــتند؛
بعــد چیــن وارد بــازار شــد و عمـ ً
ا کل بــازار را در اختیار
گرفــت .امــا بــا دقــت بیشــتر روی نمودارهــای فنــاوری
میتــوان متوجــه شــد کــه شــرکتهایی کــه صاحــب
آن تکنولــوژی بودنــد ،آن را بــه چیــن فروختنــد .درواقع
آمریــکا و اروپــا منفعــت بردنــد .بــه طــور مثــال آمریــکا
بــر ایــن موضــوع واقــف بــود کــه تکنولــوژی ســیلیکون
بــه حالــت پایــدار یــا ماتــور فنــاوری رســیده اســت،
یــا بایــد تغییــر کنــد تــا نــزول نداشــته باشــه و یــا
بایــد بــه ســمت نســلهای آینــده حرکــت کنــد و در
همــان زمــان بــود کــه ســرمایهگذاری هنگفتــی روی
شــرکت  First Solarدر نســل دوم کــرد .هیچکــس
در آن زمــان جرئــت نداشــت روی نســلی کــه عناصــر
بســیار کمیــاب اســتفاده میکنــد و بحثهــای زیســت
محیطــی مطــرح اســت بپــردازد و ســرمایهگذاری کنــد؛
امــا میبینیــد کــه شــرکت  First Solarســالیانه
تولیــدی در حــدود  2.5گیــگاوات دارد و بــا قیمــت
باالتــر در بــازار میفروشــد.
همــان طــور کــه پیش تــر گفتــم ایــران هنــوز وارد
بحــث فنــاوری انــرژی خورشــیدی نشــده اســت .البتــه
جدیــدا ً شــنیدهام یــک واحــد تولیــد ســیلیکونی ،کــه
خطتولیــدش کامــل از چیــن خریــداری شــده اســت ،به
تازگــی بــرای تولیــد پنــل راه انــدازی شــده اســت .وقتی
شــما فعالیــت و تولیــد در زمینـهی نســلی که بــه حالت
ماتــور رســیده اســت را از صفــر شــروع کنیــد ،بایــد تابع
پیشگامــان باشــید و از الیســنس آنهــا اســتفاده کنیــد
و فقــط حــق الیســنس بدیــد ،یعنــی عمــ ً
ا نیــروی
کارگــر باشــید و ســود کمــی بدســت آوریــد.
امــا اگــر هــم آن فنــاوری هنــوز جــای توســعه یافتن
دارد ،کشــور درحالتوســعهای مثــل ایــران میتوانــد
صاحــب آن فنــاوری شــود اگــر از صفــر تــا صد فنــاوری

را خــود بــه دســت آورد :مــواد اولیـ ه را کامــل تهیــه
و زنجیــرهی ارزشــش را ایجــاد کنــد؛ آن زمــان اســت
کــه در بــازار میتوانــد حرفــی بــرای گفتــن داشــته
باشــد .نســل ســوم بازارهایــی خاصــی دارد کــه نســل
ســیلیکونی اصــا امــکان ورود بــه آن را ندارد .ایــن روزها
اروپــا بــرای توســعهی نســل ســومش ،بــا تاندمهــای
پروســکات ســیلیکون و از ایــن دســت مــوارد ،تــاش
دارد ســرمایهگذارهای ســیلیکونی را جــذب کنــد کــه
ســیلیکونی کمکــم بــه نســل ســوم منتقــل شــود .اشــاره
شــد کــه فناوریهایــی ماننــد ســیلیکونی یــا بایــد مثـ ً
ا
تــا ســالهای  ۲۰۲۵یــا  ۲۰۳۰کامــل کنــار گذاشــته
شــده و یــا بــا نسـلهای دیگــر همــراه شــوند .در اروپــا
نقشــه راهــی ( )road mapبــرای پروســکایت تهیــه
شــده اســت کــه کشــورها بــر اســاس آن پیــش میرونــد
و ایــن نقشــه راه نشــان میدهــد در طــی ســالیان
بایــد بــه چــه مرحلـ های برســند ،مثـ ً
ا در ســال 2025
پروســکایت را بــه مرحلـهی ورود بــه بــازار برســانند و. ...
ولــی در ایــران اگــر بتوانیــم ریسـکپذیری در مدیــران و
ســرمایهگذاران را بــاال ببریــم و بــه طــور جــدی بــه ایــن
فنــاوری بپردازیــم و ســرمایهگذاری کنیــم ،میتوانیــم
ایــن زمــان را بخریــم و درواقــع از راه میانبــر اســتفاده
کنیــم .داســتان فنــاوری نانــو در ایــران نیــز همیــن
میانبــر اســت؛ در ســال  ۲۰۰۰نتیجهگیــری شــد
کــه ایــران بــرای ورود یــک ســری از فناوریهــا حرفــی
بــرای گفتــن نــدارد ،بنابریــن روی فنــاوری نانــو کــه،
عمــ ً
ا لبــهی فنــاوری بــود ،ســرمایهگذاری شــد (هــر
چنــد در ســطح جهانــی ســرمایهگذاری چشــمگیری
نبــود امــا در ایــران جــواب داد ).و امــروز میبینیــم،
حداقــل از لحــاظ اســمی ،ایــران در فنــاوری نانــو در مقام
چهــارم دنیاســت .در نتیجــه ایــران چــون هنــوز فناوری
را توســعه نــداده اســت ،بهتــر اســت از راه میانبــر وارد
شــود و روی باالتریــن ســطح فنــاوری ســرمایهگذاری
کنــد.
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بــه عنــوان ســوال آخــر ،چــه توصیـهای
بــرای دانشــجویان بــه خصــوص دانشــجویان
مهندســی مــواد داریــد بــرای ورود بــه بــازار کار؟
(بــا توجــه بــه اینکــه واحدهــای کارشناســی
اطالعــات چندانــی در ایــن زمینــه نمیدهــد و
دانشــجویان از طریــق پــروژه کارشناســی و یــا در
مقاطــع باال تــر میتواننــد بــه ایــن مبحــث ورود
کننــد).
در مــورد دانشــجویان رشــتههای مختلــف،
حــاال رشــته مهندســی مــواد کــه خیلــی میتونــه
جاهــای مختلفــی زمینــه کاری داشــته باشــه و
همینطــور در مقاطــع مختلــف .بــه نظــر مــن
موفقیــت دانشــجو قبــل هرچیــزی بســتگی داره
بــه اینکــه در رشــتهای کــه داره تحصیــل میکنــه،
ورودش آیــا بــا عالقــه بــوده یــا خیــر ایــن خیلــی
نکتــه مهمیســت .مــورد دوم؛ سیســتم مغــز انســان
ارتقــاع پیــدا میکنــه ،یعنــی شــما امروزتــون بــا
فرداتــون فــرق میکنــه گرههــای جدیــدی در مغــز
ایجــاد میشــه .ممکنــه شــما االن یــک چیــزی رو
عالقهمنــد باشــید کــه  5ســال پیــش اصــا بهــش
عالقــه نداشــته باشــید .دربــارهی دانشــجویان
کارشناســی میتوانــم بگویــم ،اگــر بــه واحــدی
درســی یــا مبحثــی در آن عالقهمنــد میشــوند،
وارد آن مســیر شــوند و اطالعــات کســب کننــد
و فعــال باشــند؛ اگــر جســتوجو ،مطالعــه،
کار آزمایشــگاهی و هــر فعالیتــی در آن زمینــه،
حــس خشــنودی و ارضــا و بیشــتر خواســتن را
درونشــان بــه وجــود مـیآورد ،بداننــد در آن مســیر
خوشحــال خواهنــد بــود .ولــی بایــد توجــه کــرد
کــه نمیتــوان ســریعاً بــه درآمدزایــی و حالــت
پایــدار رســید .و ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت
کــه جوانــان خیلــی وقتهــا نمیداننــد چــه
کارهایــی را بایــد انجــام ندهنــد ،همیشــه بایــد از
متخصصانــی کــه قبــ ً
ا مســیر را طــی کردهانــد و
افــراد باتجربـه ،در هــر زمینـهای ،مشــاوره گرفت .و
در آخــر میگویــم دنبــال خواســتههایتان برویــد،
اگــر عالقــه وجــود داشــته باشــد و ذهنتــان راضــی
باشــد ،میتوانیــد ســختیها را تحمــل کنیــد.
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شــرکت کیمیــا ســوالر اســپادانا بــا مشــارکت جمعــی از فــارغ التحصیالن
دکتــری تخصصــی و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه در رشــتههای
شــیمی ،مهندســی الکترونیــک ،مهندســی مــواد و مدیریــت اســتراتژیک
انــرژی در اواخــر ســال  1393آغــاز بــه فعالیــت نمــوده اســت .از جملــه
اهــداف ترسیمشــده در آغــاز شــکل گیری ایــن شــرکت تولیــد علــم
و فناوری هــای نویــن در زمینــه انرژی هــای تجدیــد پذیــر و تجهیــزات
هوشــمند فوتوالکتروشــیمیایی وفوتونیکــی نظیر:ســلول های خورشــیدی،
 OLEDهــا و ســلول های الکتروکرومیــک آغــاز نمــوده اســت.
در ایــن بخــش قصــد داشــتیم بــا دکتــر محمــود زنــدهدل مدیــر
عامــل محتــرم شــرکت کیمیــا ســوالر مصاحبــهای درمــورد بــازار کار
سلولخورشــیدی و چگونگــی شــکلگیری ایــن اســتارتاپ داشــته باشــیم.
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چند و چون اپالی

میبن زبرو

کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
ایــن روزهــا حتــی اگــر دانشــجویی بــه فکــر اپــای نباشــد ،اســمش حتم ـا ً بــه گوشــش خــورده اســت! بــا ایــن
وجــود میتــوان گفــت جنبههــای خــوب و بــد تحصیــل و زندگــی در خــارج از کشــور ،آنچنــان کــه بایــد ،بررســی
نمیشــوند و معمــوال ً افــراد از شــنیدههای پراکندهشــان ،اطالعــات پراکنــدهای دارنــد؛ بــا صــرف کمــی وقــت و حوصلــه
و خوانــدن ایــن بخــش و بخشهایــی دیگــر از ایــن شــمارهی نشــریه ،اطالعاتــی جامــع و دستهبندیشــده را راجــع بــه
ایــن مســتحب تحصیلــی (بــر وزن واجــب شــرعی!) کســب میکنیــد.

▨ انگیزه نامــه ( SOP :)POS2از
مهمتریــن مــدارک شماســت؛ چــون امــکان
مصاحبــهی حضــوری نیســت ،انگیزهنامــه
معــرف شــما خواهــد بــود .در  SOPبایــد
انگیزهتــان از پذیرفتــه شــدن در دانشــگاه
و رشــتهی موردنظــر را بــا دالیلــی محکــم
بیــان کنیــد .متــن را دقیــق و در عیــن حــال
دوســتانه بنویســید؛ ســعی کنیــد روایتتــان
بــه شــکل داســتان بیــان شــود ،فعالیتهــای
مرتبطتــان را پررنگتــر و از اعــداد و ارقــام
اســتفاده کنیــد .بزرگنمایــی میتوانــد
ایــدهی خوبــی باشــد ،ولــی در چهارچــوب
منطــق و نــه بیــش از حــد.

بــه طــور خالصــه شــرایط مالــی ،رزومــه تحصیلــی،
عالقــه و ...انتخابهــای شــما را ابتــدا بیــن کشــورها و
ســپس دانشــگاهها محــدود میکننــد .در واقــع پــس از
انتخــاب کشــور (و یــا کشــورهای) مقصــد ،بــا توجــه بــه
مــدارک و شــرایط موردنیــاز هــر دانشــگاه ،کــه در ســایت
ل دسترسیســت ،دانشــگاه و یــا دانشــگاههای
آنهــا قاب ـ 
مقصــد را نیــز انتخــاب میکنیــد .در ادامــه بــا جزئیــات
بیشــتری از ایــن فرآینــد آشــنا خواهیــد شــد.
⏸ پیشــنهاد میکنیــم قبــل از شــروع بــه قســمت
واژگان مرتبــط بــا فرآینــد اپــای رجــوع کنیــد.

▨ توصیه نامــه  :توصیهنامــه مدرکیســت
کــه مهــارت هــای شــما را تاییــد میکنــد
و معمــوال توســط اســاتید بــرای دانشــجویان
تهیــه میشــود .متــن توصیهنامــه و
نگارنــدهی آن حائــز اهمیتانــد.

مدارک مورد نیاز برای اپالی
▶ اَپــای یــک فرآینــد رســمی و قانونــی هســت کــه بــا
توجــه بــه دانشــگاه و کشــور مقصــد پروســه متفاوتــی رو
در پیــش خواهیــد داشــت.
مــدارک موردنیــاز شــما بســته بــه دانشــگاه مقصــد
متفــاوت خواهنــد بــود ،در ایــن قســمت ایــن مــدارک بــه
طــور کلــی معرفــی میشــوند:

▨ ریز نمــرات  :عــاوه بــر معــدل کل،
نمــرات دروس تخصصــی و معــدل ســال آخــر
بســیار موردتوجــه قــرار میگیرنــد.

▨  1CVیــا رزومــه CV :اطالعــات شــخصی
شماســت بــا جزئیــات ،کــه غالب ـاً بــه عنــوان
معرفینامــه تحصیلــی مناســب اســت .امــا
رزومــه گلچینــی از  CVبــا موضوعــی خــاص
و محدودتــر اســت .مثــا بــرای کار در شــرکت
الکترونیکــی ،شــما یــک رزومــه مرتبــط بــا
تجــارب و مهارتهــای الکترونیکــی خــود
ارائــه میدهیــد.

Curriculum Vitae 1

▨ مــدرک زبــان :آیلتــس یــا تافــل؟ مســئله
ایــن اســت! برخــی دانشــگاهها یکــی از ایــن
دو و برخــی هــر دو را معتبــر میداننــد،
کــه در ایــن صــورت بــا مطالعــه و بررســی
تفاوتهــای ایــن دو آزمــون و تواناییهــای
شــخصیتان ،بایــد یکــی را انتخــاب کنیــد.
بــه عــاوه آزمونــی تحــت عنــوان GRE
هــم وجــود دارد کــه بــرای گرفتــن پذیــرش
از برخــی دانشــگاهها ،ماننــد دانشــگاه های
Statement Of Purpose 2
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آمریــکا ،ملــزم بــه ارائــه نتیجــه آن هســتید.
بــرای بررســی مــدارک ارســالی ،بایــد
هزینــهای بــه دانشــگاه مقصــد پرداخــت
شــود؛ بــرای صرفهجویــی در هزینههایتــان
در انتخــاب دانشــگاه (بــا توجــه بــه مــدارک و
شــرایط موردنیــاز) دقــت کنیــد.
⏺ توجــه کنیــد کــه اَپــای یــک فرآینــد رســمی
و قانونیســت ،بنابریــن بــا توجــه بــه دانشــگاه و کشــور
مقصــد پروسـههای متفاوتــی را پیــش رو خواهیــد داشــت.
در ادامــه بــه تفکیــک کشــور ایــن فرآینــد بررســی شــده
اســت.

⏺ در کانــادا معــدل مهمتــر از دانشــگاه اســت و
حتــی محصــای گل دانشــگاه آزاد هــم دیــده شــده کــه
فانــد کامــل گرفتــن .تحصیــل در کانــادا بــا ویــزای تحصیلی
 25-16هــزار دالر هزینــه دارد و هزینههــای زندگــی هــم
بــرای  1نفــر بیــن  1000تــا  1500دالر آب میخــورد ،حتــی
اگــر اقامــت آنجــا( )PRداشــته باشــید ارزانتــر میشــود امــا
رایــگان نــه.
⏺ تحصیــل در کانــادا بــا ویــزای تحصیلــی 16 ،تــا
 25هــزار دالر هزینــه دارد و هزینههــای ماهیانـهی زندگــی
هــم بــرای یــک نفــر بیــن  1000تــا  1500دالر اســت ،اگــر
اقامــت ( )PRداشــته باشــید ،ایــن هزینههــا کمترمیشــود
امــا رایــگان نــه .بــه ایــن نکمــه نیــز توجــه کنیــد کــه بــرای
دانشــگاههای کانــادا معمــوالً معــدل مهمتــر از دانشــگاه
مبــدا اســت.

اپالی برای کشورهای مختلف

🇺🇨🇦

و چــرا شــما فــردی مناســب بــرای آنهــا هســتید؛ عنــوان
ایمیلتــان نیــز بایــد جــذاب باشــد تــا جلــب توجــه کنــد و
حتمــا رزومــه خــود را ضمیمــه کنیــد.

آمریکا ،کانادا و استرالیا

▶ از آن جایــی کــه ایــن کشــورها اســتادمحور
هســتند( ،یعنــی قبــل از اقــدام بــرای گرفتــن پذیــرش از
دانشــگاه بهتــر اســت اســتاد موردنظرتــان را پیــدا و بــا او
مکاتبــه کنیــد) ابتــدا بــه روشهــای پیــدا کــردن اســاتید
و ســپس نــکات مکاتبــه بــا آنهــا میپردازیــم:

روش اول :از قســمت هیــات علمــی (Faculty
)Membersســایت دانشــگاه موردنظرتــان ،اســتادی
کــه زمینــه تحقیقاتــش را دوســت داریــد و مرتبــط بــا
شماســت را پیــدا و بــا او (معمــوالً از طریــق ایمیــل)
ارتبــاط برقــرار کنیــد.

روش دوم :بــا وارد کــردن کلیــدواژه هــای
پژوهشهایتــان در  ،Google Scholarبــه جدیدتریــن
مقــاالت مرتبــط دسترســی خواهیــد داشــت؛ وارد صفحــه
شــخصی نویســندگان آنهــا (کــه معموال اســاتید دانشــگاه
و دانشــجویان هســتند) شــوید و اســتاد موردنظرتــان را
پیــدا کنیــد.
⏺ در ارســال ایمیــل بایــد دقــت ویــژهای خــرج
کنیــد چــون شــانس شــما از اینجــا شــکل میگیــرد ،بــه
هــر اســتاد وقــت کافــی اختصــاص دهیــد و متنــی خــاص
بنویســید ،بــه آنهــا بفهمانیــد کــه مقالهشــان را خواندهایــد

⏺ هزینههــای تحصیلــی در آمریــکا ربطــی بــه شــهر
نداشــته و بــا توجــه بــه دانشــگاه موردنظــر متغیــر اســت،
تفاوتــی بــرای دانشــجویان داخلی یــا خارجــی نــدارد و به طور
میانگیــن  20000دالر خواهــد بــود .امــا هزینههــای زندگــی به
شــهر محــل زندگــی وابســته اســت ،شــهر هــای معــروف مثل
نیویــوک و ماساچوســت نســبت بــه شــهر هــای جنوبــی مانند
تگــزاس و میسیســی پــی گرانترنــد .هزینــهی ماهیانــهی
زندگــی در نیویــورک بــرای یــک نفــر حداقــل  2000دالر ولــی
در شــهر هــای دیگــر حــدود  1000دالر اســت.
⏺ پدیــرش در اســترالیا بــه نســبت ســختتر اســت
ولــی شــانس خــود را امتحــان کنیــد ،نمــره ی آیلتــس 7
بــه بــاال تاثیــر خوبــی خواهــد گذاشــت.
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🇩

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
آلمان

تحصیــل در آلمــان رایــگان اســت و تنهــا هزینههــای
شــما در ایــن کشــور فعــال اقتصــادی ،مربــوط بــه
زندگیتــان میباشــد .حداقــل ایــن هزینههــا  450یــورو
در مــاه اســت کــه میتــوان بــا گرفتــن شــغل پارهوقــت،
بخشــی از آن را جبــران کــرد .یادگیــری زبــان آلمانــی
بــرای مانــدن در ایــن کشــور و تحصیــل در بســیاری از
رشــتهها ضروریســت.

🇮

ایتالیا

اگــر معــدل پایینــی داریــد ایــن کشــور گزینــهی
مناســبی بــرای شــما خواهــد بــود .دانشــگاههای ایــن
کشــور شــهریهای بیــن  1000تــا  3000یــورو در ســال
دارنــد امــا هزینههــای زندگــی در ایتالیــا از آلمــان کمتــر
اســت .بــرای پیــدا کــردن پروگرمهــای انگلیســی در ایتالیــا
بــه ســایت  Universitalyمراجعــه کــرده و گزینــهی
 Course in Englishرا بزنیــد.

🇧

نروژ

دارنــد .بــه عــاوه بســیاری از رشــتهها در مقطــع
کارشناســی ارشــد یــک ســاله و بــدون پایاننامــه بــه
اتمــام میرســند کــه ایــن ادامــه راه را ســخت میکنــد.

🇨🇳🇩🇬🇸🇫

سوئیس ،هلند ،دانمارک ،انگلیس ،سوئد ،فنالند

بــرای تحصیــل در ایــن کشــورها شــهریههای
ســنگینی را متحمــل میشــوید .البتــه کــه بــا داشــتن
معــدل مناســب (مث ـ ً
ا بــاالی  )17فانــد قابلتوجهــی بــه
شــما تعلــق میگیــرد .شــایان ذکــر اســت کــه دانشــگاهها
در ایــن کشــورها بودجــه مالــی باالیــی دارنــد و اگــر
پرتــاش باشــید میتوانیــد بــا بورســیه ،هزینههــای
خــود را پوشــش دهیــد؛ در بــاب مقایســه گرفتــن بورســیه
در انگلســتان از بقیــهی کشــورها مشــکلتر اســت .در
ارشــد بــا رزومــه متوســط مــی تــوان بــه دانشــگاه هــای
خــوب اپــای کــرد امــا بایــد تــوان مالــی متناســب را هــم
در نظــر گرفــت.

نکاتی که باید توجه کنید
▨ در همــه دانشــگاه ها جــدا از کار پــاره وقــت ،می توانیــد
بــه عنــوان  TAیــا  RAفعالیــت کنیــد و درآمــد خوبــی
کســب کنید.
▨ دانشــگاه های خــارج از کشــور هــم دو تــرم تابســتان
(شـ�روع ا ز  / Marchاســفند) و زمســتان (شــروع از �Oc
 / toberمهــر) دارنــد و شــانس پذیــرش دانشــجو در تــرم
زمســتان بیشــتر از تابســتان اســت.

دانشــگاههای نــروژ بــه نــدرت شــهریه دارنــد و
هزینههــای اپــای هــم در ایــن کشــور بــه نســبت کمتــر
اســت .حداقــل معدل بــرای گرفتن پذیــرش از دانشــگاههای
نــروژ  15میباشــد.

▨ زمانبنــدی خــود را طــوری تنظیــم کنیــد کــه یــک
ســال زودتــر از شــروع تحصیــل ،دانشــگاه مــورد نظرتــان
را پیــدا و مکاتبــه بــا اســتاد را هــم آغــاز کــرده باشــید.
مــدرک زبــان را نیــز فرامــوش نکنیــد ،نتیجـهی آزمونتــان
بایــد نهایتــاً تــا مهــر یــا آبــان ســال قبــل از پذیــرش
آمــاده باشــد.

شــرایط مشــابه آلمــان را داراســت و بــرای افــراد بــا وقفــه
تحصیلــی مناســبتر اســت ،چــون اتریــش بــرای ویــزا بــه
وقفــه تحصیلــی حســاس نیســت .امــا برنامههــای انگلیســی
کمتــری نســبت بــه آلمــان وجــود خواهــد داشــت.

▨ معــدل پاییــن میتوانــد بــا مقالــه و نمــرهی خــوب
زبــان جبــران شــود.

🇦

🇨

اتریش

فرانسه

فرانســه گزینههــای رایــگان انگلیســی زیــادی نــدارد
و اکثــر فرصتهــای تحصیلــی در ایــن کشــور شــهریه

▨ بــرای اطالعــات دقیقتــر بــه ایــن ســایت رجــوع
کنیــد:
scorize.com
▨ دقــت داشــته باشــید کــه "هیــچ جــای دنیــا کشــور
خــود آدم نمیشــه"! در مقالههــای بعــدی نشــریه بــه
چالشهــای اپــای میپردازیــم ،مطالع ـهی آنهــا خالــی
از لطــف نیســت.
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بخشپنجم

بخش معرفی اساتد و آزمایشگاه
آزمایشگاه مواد و کامپویزت های نانوساخاتر

سارا سرورپور

کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
دانشــکده مهندســی مــواد دانشــگاه تهــران،
مهــد آزمایشــگاههای بــزرگ و پیشــرفته در زمینــه
مهندســی مــواد و متالــورژی در ایــران اســت .یکــی از
ایــن آزمایشــگاهها ،آزمایشــگاه مــواد و کامپوزیتهــای
نانوســاختار اســت .سرپرســت این آزمایشــگاه پروفســور
حســین عبــدیزاده میباشــد و دکتــر محمدرضــا گل
و بســتانفرد بعنــوان مســئول آزمایشــگاه و پژوهشــگر
ارشــد پســا دکتــری در ایــن آزمایشــگاه فعالیــت دارند.
زمینههــای فعالیــت ایــن آزمایشــگاه بــر روی
ســلولهای خورشــیدی نانوســاختار ،ســلولهای
خورشــیدی حســاس شــده بــا رنــگ ،ســلولهای
خورشــیدی نقــاط کوانتومــی ،ســلولهای خورشــیدی
کالکوپیریــت ،ســلولهای خورشــیدی پروســکایتی،
ابرخازنهــا ،تجزیــه فوتوشــیمیایی آب ،پیزوالکتریکهــا
و فروالکتریکهــا و فوتوکاتالیســتها میباشــد.
اگــر چشــم خریــدار داریــد و میخواهیــد از
خدمــات ایــن آزمایشــگاه اســتفاده کنیــد ،خدماتــی که
ایــن آزمایشــگاه ارائــه میکنــد شــامل :مشــخصهیابی
و آنالیزهـ�ای سـ�لول خورشـ�یدی( (�Solar cell char
acterWنشــانی چرخشــی و غوطــهوری (Spin,
 )Dip, and Electrophoretic depositionو
اسپکتروســکوپی  UV-Visمــی باشــد.
ســایر تجهیــزات کــه در ایــن آزمایشــگاه مشــغول
بــه کار هســتند :کــوره  1500درجــه ســانتیگراد،
کــوره تیوبــی  1200درجــه ســانتی گــراد ،ســانتروفیوژ
 ،14000rpmحمــام التراســونیک  300وات ،طیــف
ســنجی  ،UV-Visالیــه نشــانی غوطــهوری و
چرخشــی ،اســپاترینگ ،رآکتــور هیدروترمــالSolar ،
.simulator & I-V test

پروفســور حســین عبــدیزاده سرپرســت ایــن آزمایشــگاه هســتند گرایــش ایشــان در حــوزه شناســایی و انتخــاب مواد
مهندســی و اســتخراج فلــزات مــی باشــد .مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را درســال  1364از دانشــگاه تهــران اخــذ نمــوده و
درســال  1372از مدرســه عالــی علــوم ســرامیک های صنعتــی لیمــوژ فــارغ التحصیــل شــدند .ایشــان درســال  1376دکتــرای
خــود را در انســتیتوملی علــوم کاربــردی لیــون دریافــت کردنــد .ازســال  1395معاونــت مالــی و اداری پردیــس دانشــکده های
فنــی را عهــده دار بودنــد و در دانشــکده در آزمایشــگاه مــواد و کامپوزیت هــای نانوســاختار فعالیــت دارنــد.

دکتــر محمدرضــا گل وبســتان فــرد ،پژوهشــگر ارشــد پســا دکتــری بــا ســابقه فعالیــت در زمینه هــای الیه هــای
نــازک ،ســلول های خورشــیدی نانوســاختار ،نانومــواد ،طیــف ســنجی ،ترکیبــات کالکوپیریــت ،فیلم هــای پیــزو و فروالکتریــک،
فوتــو کاتالیســت و ابــر رســاناها در دانشــگاه تهــران میباشــند .در ادامــه بــه جدیدتریــن مقــاالت و حوزههــای کاری ایــن
اســاتید پرداختــه میشــود.
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مقاالت و پژوهشهای جدید در دانشکده

ساجده عنابساتنی

کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالفضل انیرو

کارشناسی مهندسی مواد و کهاد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
Development of a triple-cation Ruddlesden–Popper perovskite
structure with various morphologies for solar cell applications
M. Mirhosseini, A. M. Bakhshayesh, R. Khosroshahi, N. Taghavinia & H. Abdizadeh
)Journal of Materials Science: Materials in Electronics volume 31, pages2766–2776(2020
January 2020

ظهــور شــگفت انگیــز ســلول های خورشــیدی پروســکایتی )PSCs( 1در ســالهای اخیــر ،مســیری جدیــد
در تولیــد پنلهــای خورشــیدی بــاز کــرده اســت .هرچنــد ســاختارهای ســه بعــدی ســرب-هالید پروســکایتی
باالتریــن راندمــان تبدیــل انــرژی خورشــیدی را دارنــد 25.2( ،درصــد) هنــوز نقطــه ضعفهــای بســیاری بــرای
پایــداری در شــرایط محیــط دارنــد تــا بتواننــد مســیر تجــاری ســازی را طــی کننــد .بــرای غلبــه بــر ایــن چالــش،
ســاختاری پروســکایتی دو بعــدی بــر پایــه فازهــای رادلســتون-پوپر 2بــا فرمــول عمومــی (A)2(B)n−1PbnX3n+1
3
توجــه زیــادی را امــروزه بــه خــود جلــب کردهانــد .در ایــن فرمــول عمومــی A ،بعنــوان درشــت ملکــول فاصلهانــداز
نقــش تبدیــل چارچوبهــای ســه بعــدی بــه ورقههــای دوبعــدی بســیار نــازک در ضخامتهــای مختلــف در
ابعــاد نانــو را دارد کــه ایــن ضخامــت وابســته بــه مقادیــر مختلــف  nمیباشــد .ایــن جــزء فاصلهانــداز میتوانــد
از کاتیونهایــی ماننــد آمونیــوم ،4آمیدینیــوم ،5ایمیدازولیــوم 6و ...باشــد B .نیــز کاتیونــی کوچکتــر از  Aمیباشــد
کــه عمدتــا فورمادینیــوم )AF( 7یــا متیلآمونیــوم )MA( 8اســت و  Xنیــز میتوانــد از آنیــون هالیدهــا انتخــاب
شــود .ایــن ســاختارهای ورق ـهای چاههــای پتانســیلی بیــن الیههــای فاصلــه انــداز ســاندویچ شــدهاند ،کــه ایــن
10
فاصلهاندازهــا ماننــد موانعــی 9رفتــار میکننــد و چاههــای کوانتومــی را بوجــود میآورنــد .اکســایتونهای
پایدارتــری در ســاختار دو بعــدی پروســکایت نســبت بــه ســه بعــدی مشــاهده و گــزارش شــده اســت.
در مقالــه پیــش رو بــه بررســی و ســاخت ســاختار
ســه-کاتیونی شــبه-دو-بعدی از خانــواده پروســکایت
پرداختــه میشــود .فرمــول عمومــی پیچیــده ایــن ترکیــب
( S 1−xS′ x) 2[Cs 0.05(FA 1−xMA x) 0.95] 3Pb 4(I 1−xBr x) 13
میباشــد .در ایــن ســاختار ماننــد فرمــول ذکــر شــده در
بــاال ،دو فاصلهانــداز-5 ،آمونیــوم والریــک یودایــد ،)S( 11و
تترا-n-اوکتاآمونیــوم برومایــد )′S( 12میباشــند .در ایــن
مقالــه ،مورفولــوژی ،ســاختار کریســتالی ،خــواص نــوری،
کارایــی فوتوولتاییــک و مقاومــت داخلــی ایــن ترکیــب
بررســی شــده اســت.
Perovskite Solar Cells 1
)Ruddlesden–Popper (RP 2
spacer 3
ammonium 4
amidinium 5
imidazolium 6
formamidinium 7
methylammonium 8
barriers 9
excitons 10
ammonium valeric acid iodide-5 11
tetra-n-octylammonium bromide 12

شکل  )1تصاویر  FESEMالیه های پروسکایت
رادلسدن – پاپر در شرایط سنتز مختلف.
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توسعه ساختار سه کاتیونی پروسکایتی رادلسدن-پاپر با مورفولوژیهای مختلف
برای کاربردهای سلول خورشیدی

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
Fabrication of porous titania sheet via tape casting: Microstructure and
water permeability study
Saber Ghannadi, Hossein Abdizadeh, Alireza Babaei
Journal of Ceramics International, Volume 46, Issue 7, May 2020, Pages 8689-8694
May 2020

ســرامیکهای متخلخــل از پایــداری شــیمیایی ،حرارتــی و ســاختاری بســیار باالیــی برخوردارنــد کــه
میتــوان از آنهــا بــرای کاربردهــای صنعتــی از کاتالیسـتها گرفتــه تــا اجــزای ســبک ســازهای اســتفاده کــرد.
کاربردهــای ســرامیکها وابســتگی شــدیدی بــه پارامترهــای ســاختاری مــواد دارد و همیــن امــر دانشــمندان را
بــه تحقیــق درمــورد مقــدار ،بزرگــی ،شــکل و توزیــع تخلخلهــا جلــب نمــوده اســت .یکــی از کاربردهــای مهــم
ســرامیکهای متخلخــل ،در فیلتراســیون میباشــد .انــدازه تخلخلهــا و تخلخلهــای بــاز ،دو فاکتــور مهــم
تعییــن کننــده در بازدهــی فیلترهــای ســرامیکی میباشــند.

بیشتر بخوانید

ساخت ورقههای متخلخل تیتانیا با روش ریختهگری نواری ،مطالعه میکروساختار و تراوایی

در ایــن مقالــه تاثیــر فرموالســیون و ترکیــب دوغــاب و شــرایط زینترینــگ بــر روی میکروســاختار و
تراوایــی ورقــه تیتانیــای متخلخــل بــا روش ریختهگــری نــواری 1گــزارش شــده اســت .همچنیــن تاثیــر دمــا
و زمــان زینترینــگ بــر روی تخلخلهــای بــاز و ســاختار کریســتالی نهایــی بررســی شــد و مشــاهده شــد بــا
افزایــش دمــای زینترینــگ از  1000تــا  ،1100انــدازه تخلخلهــا از  170تــا  264نانومتــر افزایــش یافــت و
تخلخلهــای بــاز نیــز کاهــش یافتنــد .در نهایــت نیــز نفوذپذیــری آب ورقههــای تیتانیایــی بررســی شــد و
مشــاهده شــد کــه تراوایــی بــا افزایــش تخلخلهــای بــاز و انــدازه تخلخلهــا ،افزایــش مییابــد.

Triple Layer Heterojunction WO3/BiVO4/BiFeO3 Porous Photoanode
for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting
Sadaf Khoomortezaei, Hossein Abdizadeh, and Mohammad Reza Golobostanfard
Journal of ACS Applied Energy Materials 2019, 2, 9, 6428–6439
26 August 2019

تجزیــه فوتوالکتروشــیمیایی آب ( )PECیکــی از
روشهــای بــا راندمــان بــاال بــرای تولید ســوخت هیــدروژن
در یــک سیســتم ســبز و پــاک میباشــد .در مواجهــه بــا
بحــران زیســت محیطــی و افزایــش نیــاز جهانــی بــه انرژی،
بــه کار بــردن منابــع انــرژی قابــل جایگزینــی و تجدیــد
پذیــر ،وارد رویکــردی جدیــد بــرای پیشــرفت شــدهاند.
بنابرایــن تبدیــل انــرژی خورشــید بــه هیــدروژن بعنــوان
ســوختی پــاک ،تجدیــد پذیــر ،غیــر فســیلی و بــا انــرژی
بــاال توجــه بســیاری از دانشــمندان و محققــان را در دو دهه
اخیــر بــه خــود جلــب کــرده اســت.

شکل  )2شماتیک جهتگیری باندهای انرژی سه نیمه هادی
پس از تابش

ذخیــره نــور خورشــید در پیوندهــای شــیمیایی توســط تجزیــه فوتوالکتروشــیمیایی آب ،یکــی از نویدبخشتریــن
روشهــای تولیــد انــرژی پایــان ناپذیــر میباشــد .در ایــن مطالعــه ،یــک فوتوآنــد ســه الیــه متخلخــل ناهمگــن
Tape casting 1
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فوتوآند سه الیه  WO3/BiVO4/BiFeO3متخلخل برای تجزیه فوتوالکتروشیمیایی آب

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
 )WO3/BiVO4 (BVO)/BiFeO3 (BFOبــا روش
ســل-ژل ســنتز شــد و خــواص فوتوالکتروشــیمیایی آن
بــا نمونههــای مشــابه فوتوآندهــای تــک الیــه و دو الیــه
مقایســه و بررســی شــد .در حالــت فوتوآنــد ســه الیــه
بدلیــل بــروز خاصیــت فروفوتوکاتالیســتی ناشــی از BFO
و همچنیــن ایجــاد پیونــدگاه غیرهمســان  n-pخــواص
تجزیــه فوتوالکتروشــیمیایی آب ارتقــاء یافتــه مشــاهده
شــد.
شکل  )3شماتیک فوتوآند دو پیوندگاه غیرهمسان
WO3/BVO/BFO
1

Ag and Cu doped ZnO nanowires: A pH-Controlled synthesis via
chemical bath deposition
Amir Hossein Rakhsha, Hossein Abdizadeh, Erfan Pourshaban,
Mohammad Reza Golobostanfard, Valmor Roberto Mastelaro, Maziar Montazeriane
Journal of Materialia, Volume 5, March 2019, 100212
March 2019

طــی دهــه اخیــر خــواص جالــب اکســید روی ماننــد توانایــی میزبانــی بســیاری از عناصــر دوپ شــونده،2
توانایــی رشــد ســاختار یک-بعــدی و حساســیت زیــاد بــه پارامترهــای ســنتزی کــه تغییــر جزئــی یــک پارامتــر،
خــواص منحصــر بــه فــردی را در آن بــه وجــود مـیآورد ،توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .ایــن
خــواص ،اکســید روی را بــرای کاربردهایــی ماننــد سنســورهای گازی ،ترانزیســتورهای الیــه نــازک ،دیودهــا و
سنســورهای نــوری گزینــه مناســبی ســاخته اســت.
ســنتز نانوســاختارهای اکســید روی توســط دو دســته کلــی روشهــای فــاز گاز و روشهــای تــر 3انجــام
میپذیــرد .از روشهــای فــاز گاز میتــوان بــه رســوب گــذاری لیــزر پالســی ،4رســوب گــذاری فــاز گازی بــا
کمــک ایروســول ،5و رســوب گــذاری الیــه اتمــی 6نــام بــرد کــه روشهایــی هســتند کــه نیازمنــد تجهیــزات
گــران قیمــت مــی باشــند .روشهایــی ماننــد رســوب گــذاری الکتروفــورزی ســل-ژل ،7هیدروترمــال 8و الیــه
نشــانی حمــام شــیمیایی ( )CBDاز زیرمجموعــه روشهــای تــر هســتند .روش  CBDیــک روش دمــای
پاییــن اســت و در فشــار اتمســفر انجــام میشــود و از لحــاظ هزینــهای ،فراینــد ارزان میباشــد .یکــی از
چالش هــای جــدی در زمینــه دوپ اکســید روی ،ایجــاد نانوســاختارهای  p-typeمــی باشــد کــه مــی توانــد
توســط عناصــر مــس و نقــره صــورت گیــرد.

1
2
3
4
5
6
7
8

Chemical bath deposition
Dopant
Wet methods
Pulsed laser deposition
Aerosol-assis ted chemical vapor deposition
Atomic layer deposition
Sol-gel electrophoretic deposition
Hydrothermal
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نانوسیمهای  OnZدوپ شده با مس و نقره :سنتز کنترل شده توسط Hp
1
با روش الیه نشانی حمام شیمیایی

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
ســنتز و دوپ کــردن آرای ـ ه نانوســیمهای ( )NWAsاکســید روی  p-typeدوپ شــده بــا عناصــر نقــره
و مــس تــا بــه امــروز چالشــی بــرای محققــان بــوده اســت .در ایــن مطالعــه ،ســنتز آرایــه نانوســیمهای اکســید
روی دوپ شــده در یــک فراینــد کنتــرل شــده توســط  pHدر محیــط آبــی تحقیــق و بررســی شــد .نتیجــه ایــن
تحقیــق ،رشــد موفــق آرایــه نانوســیم های دوپ شــده بــا عناصــر مــس و نقــره بــود.

شکل  )4تصویر سمت چپ :تصویر  FESEMآرایه نانوسیم های اکسید روی دوپ شده با نقره و
تصویر سمت راست :تصویر  HRTEMهمان نمونه

Sol–gel synthesis of PZT thin films on FTO glass substrates for
electro-optic devices
Ali Shoghi, Hossein Abdizadeh, Amid Shakeri & Mohammad Reza Golobostanfard
)Journal of Sol-Gel Science and Technology volume 93, pages623–632(2020
September 2019

بــا گســترش نیــاز صنعــت بــه تولیــد قطعــات الکتریکــی کــه توانایــی ذخیــره ســازی بــار الکتریکــی را
دارنــد ،نظیــر خازن هــا و همچنیــن دســتگاه هایی کــه ایــن جریــان الکتریکــی را بــه گرمــا تبدیــل مــی کننــد؛
ماننــد دســتگاه های مایکروویــو و سنســور ها ،توجــه بــه ســمت خــواص پیزوالکتریــک و قطبــش پذیــری مــواد
جلــب شــد .اهمیــت تولیــد ایــن قطعــات در مقیاس هــای کوچــک بــه منظــور اســتفاده در تلفن هــای همــراه
و بردهــای الکتریکــی توجــه محققــان را بــه ســمت الیه هــای نــازک فروالکتریــک نظیــر ،و معطــوف کــرد .از
جملــه مــواد فروالکتریــک شــناخته شــده در ایــن زمینــه موســوم بــه  PZT1مــی باشــد کــه بــه دلیــل ثابــت دی
الکتریــک بســیار بــزرگ ،ضریــب پیزوالکتریــک خــوب و ضریــب الکتریکی-نــوری 2خــوب موجــب شــده اســت کــه
در ســال های اخیــر مــورد بررســی قرارگیــرد.
در مقالــه پیــش رو ،الیههــای نــازک  PZTبــه روش ســل-ژل 3بــر روی شیشــه های  FTO4تولیــد
شــده انــد و بــه منظــور حصــول ســاختار کریســتالی مناســب و بــدون تــرک ،شــرایط عملیــات حرارتــی مختلــف
و پارامترهــای روش ســل-ژل مــورد تحقیــق و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
1
2
3
4

Lead Zirconate Titanate
Electro-Optic Coefficient
Sol-gel Process
glass fluorine doped tin oxide
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سنتز فیلمهای نازک  TZPبه روش سل-ژل بر روی زیرالیه OTF

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
Hafnium diboride nonwoven mats with porosity/morphology tuned via
different heat treatments
Raziyeh Ghelich, Mohammad Reza Jahannama, Hossein Abdizadeh, Fatemeh Sadat Torknik
Mohammad Reza Vaezi
Journal of Materials Chemistry and Physics, Volume 248, 1 July 2020, 122876
July 2020

ایجــاد ســاختارهای ســرامیکی مشــتق شــده از پلیمــر 1یــک تکنیــک نســبتاً جدیــد و جــذاب مــی
باشــد .در ایــن روش بــا تجزیــه حرارتــی بعضــی از ترکیبــات پلیمــری تحــت شــرایط خــاص و مناســب (معمــوالً
در شــرایط خــاء و یــا اتمســفر فاقــد اکســیژن) ،ایــن ترکیبــات پلیمــری بــه ترکیبــات ســرامیکی تبدیــل
مــی شــوند .از مزایــای ایــن روش مــی تــوان بــه توانایــی آن در تولیــد ســاختارهای آمــورف و کریســتالی،
ایجــاد ســاختار یکنواخــت در ســطح اتمــی ،دمــای تجزیــه پاییــن کــه بــه ســرامیک اجــازه مــی دهــد در
شــرایط متعادل تــر و در نتیجــه هزینــه کمتــر ایجــاد شــود و همچنیــن توانایــی تشــکیل ترکیبــات جدیــد
بــا شــکل های پیچیــده ای نظیــر فیبرهــا ،پوســته ها و یــا قطعــات متراکــم اشــاره کــرد .هافنیــوم دی بورایــد
بــه واســطه دمــای ذوب بــاال ،رســانایی گرمایــی بــاال ،ســختی بــاال و مــدول االســتیک خــوب ( )GPa 480در
مقایســه بــا ســایر ســرامیک های فــوق دمــا بــاال از ویژگی هــای بهتــری برخــوردار اســت .ســاختار مزومتخلخــل
ایــن ســرامیک موجــب شــده اســت کــه بتــوان از آن در کاربردهــای جدیــد دمــا بــاال ماننــد صفحــات جــاذب
خورشــیدی اســتفاده کــرد .بــا مشــاهده بازتــاب طیفــی ایــن دســته از مــواد مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه
پایین تــر بــودن میــزان بازتــاب آن هــا در مقایســه بــا ســیلیکون کاربیدهــا 2در دمــای اتــاق ،دلیــل مناســبی
بــرای اســتفاده از آن هــا در صفحــات خورشــیدی اســت.
لــذا در مطالعــات پیــش رو بــا بهــره گیــری از اثــر عملیــات حرارتی بــر روی مورفولــوژی و میکروســاختار
صفحــات ،بــه تولیــد یــک ســاختار مناســب بــه منظــور اســتفاده در صفحــات خورشــیدی پرداختــه شــد .عملیات
حرارتــی مناســب موجــب بهینــه ســازی قطــر نانوفایبرهــای نیمــه متخلخــل ،3میــزان کریســتالی شــدن و قطــر
متوســط تخلخل هــا مــی شــود.

)Polymer-Derived Ceramic (PDC 1
)Silicon Carbide (SiC 2
Mesoporous nanofibers 3
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سنتز میکروساختارهای هافنیوم دیبوراید برای استفاده در صفحات خورشیدی و
تاثیر عملیات حرارتی بر روی مورفولوژی و تخلخل

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
Flexible supercapacitor electrodes based on TiO2/rGO/TiO2 sandwich
type hybrids
Parastoo Agharezaei, HosseinAbdizadeh, Mohammad Reza Golobostanfard
Journal of Ceramics International, Volume 44, Issue 4, March 2018, Pages 4132-4141
March 2018

دنیــای مــدرن امــروز بــرای کاربردهایــی ماننــد پوشــش سنســورها و یــا اعضــا مصنوعــی بــدن بــه
ابزارهایــی منعطــف کــه قابلیــت چرخــش و خمــش را داشــته باشــند ،نیازمنــد اســت و در همیــن راســتا،
تحقیقــات وســیعی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن دســتگاه های انعطــاف پذیــر ذخیــره
کننــده انــرژی در ســال های اخیــر بخــش عظیمــی از مطالعــات محققــان را در کاربردهــای مختلــف الکترونیکــی
بــه خــود اختصــاص داده اســت .ابرخازن هــا 1یکــی از مهم تریــن انــواع دســتگاه های ذخیــره کننــده انــرژی
بــوده و بــا توجــه بــه ایــن خصوصیــت کــه ذخیــره ســازی انــرژی در ســطح رخ مــی دهــد و بــا فرآینــد انتشــار در
باتــری محــدود نمــی شــود ،بــه عنــوان یــک سیســتم پرقــدرت در نظــر گرفتــه مــی شــود .ایــن گــروه از ابزارهــا
بــه طــور معمــول مــی تواننــد  10-100برابــر انــرژی بیشــتری را نســبت بــه خازن هــای الکترولیتــی ذخیــره
کننــد؛ شــارژ و دشــارژ شــدن آن هــا ســریع تر اتفــاق مــی افتــاد و همچنیــن توانایــی تحمــل ســیکل های شــارژ
و دشــارژ شــدن بیشــتری را نســبت بــه باتری هــای قابــل شــارژ دارنــد.
در میــان ابرخازن هــای بــر پایــه کربــن ،گرافــن از ظرفیــت ذاتــی باالتــری برخــوردار اســت .ایــن آلوتــروپ
تــک الیــه کربــن کــه در دو بعــد گســترش یافتــه ،بــه واســطه خــواص الکترونیکــی اســتثنائی ،نــوری ،حرارتــی
و مکانیکــی کــه دارد توجهــات زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .ایــن مــاده بــه واســطه میــزان بــار قابــل
حمــل بــاال و ســطح ویــژه بــاال ،در کاربرد هــای الکترونیکــی زیــادی ماننــد سنســور ها ،کاتالیســت ها و ابزارهــای
ذخیــره کننــده انــرژی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد؛ امــا بــا تمــام ایــن اوصــاف بــه دلیــل ظرفیــت بســیار
پایینــی کــه دارد بــرای اســتفاده در ابرخازن هــا مناســب نمــی باشــد .لــذا بــه منظــور بهبــود و افزایــش ظرفیــت،
اســتفاده از یــک ســاختار ترکیبــی متشــکل از گرافــن و یــک اکســید فلــزی ماننــد ،و پیشــنهاد شــده اســت .بــه
دلیــل ایــن کــه از نظــر محیــط زیســتی کــم خطر تــر بــوده ،هزینــه کمتــری را اعمــال مــی کنــد و همچنیــن در
دســترس تر اســت ،مــی توانــد گزینــه مناســبی بــرای ایــن منظــور باشــد.
در مطالعــه پیــش رو بــا بهــره گیــری از الیــه نشــانی ســل-ژل ،2کــه نســبت بــه ســایر روش هــا آســان تر
و کــم هزینه تــر اســت ،ســاختار ســاندویچی شــامل الیه هــای مزومتخلخــل یکنواخــت  /گرافــن  /مزومتخلخــل
یکنواخــت ایجــاد شــد.

Supercapacitors 1
Sol-Gel Deposition 2

شکل  )5تصویر سمت راست :تصویر ورقه گرافن و تصویر سمت چپ :تصویر  FESEMاز مقطع
عرضی ابرخازن انعطاف پذیر TiO2/Graphene/TiO2
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الکترودهای ابرخازن انعطاف پذیر هیبریدی سه الیه بر پایه TiO2/rGO/TiO2

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
Hybrid 1D/2D Carbon Nanostructure-Incorporated Titania
Photoanodes for Perovskite Solar Cells
Aida Amini, Hossein Abdizadeh, and Mohammad Reza Golobostanfard
Journal of ACS Applied Energy Materials 2020, 3, 7, 6195–6204
June 2020

انــرژی خورشــیدییکی از منابــع قابــل توجــه انــرژی تجدیدپذیــر محســوب میشــود ویــک جایگزیــن
مناســب بــرای ســوختهای فســیلی ،ســوختهایی کــه عــاوه بــر ایجــاد مشــکالت بیشــمار محیــط زیســتی رو
بــه اتمــام اســت ،میباشــد .بــه همیــن جهــت در ســالهای اخیــر پژوهشهــا جهــت اســتفاده از ایــن انــرژی در
دســترس بــا تولیــد ســلولهای خورشــیدی گســترش پیــدا کــرده اســت .ســلولهای خورشــیدی نقــاط کوانتومــی
3
( ،1)QDSCsســلولهای خورشــیدی حســاس بــه نــور ( ،2)DSSCsســلولهای خورشــیدی آلــی ()DSCs
و ســلولهای خورشــیدی جدیــد پایــه پروســکایت ( 4)PSCsاز جملــه روشهایــی میباشــند کــه بــه منظــور
دسـتیابی بــه ایــن هــدف گســترشیافته انــد .هرچــه مطالعــات بــه ســمت جلــو پیــش مـیرود مــواد پروســکایتی
بــه واســطهی توانایــی جــذب گســتردهی نــور و همچنیــن حــل شــدن در دمــای پاییــن بــا اســتفاده از مــواد
ارزان در طــی پروســهی تولیــد ،مناســبتر و مرغوبتــر بــه نظــر میرســند .از اولیــن زمانــی کــه ســاختارهای
پروســکایتی بــرای اســتفاده در ســلولهای خورشــیدی معرفــی شــدند و ســپس بــه عنــوان صفحــات جــاذب در
ســلولها مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد ،بــازده تبدیــل نیــرو ( 5)PCEتنهــا در مــدت زمــان شــش ســال از 14.1
درصــد بــه  25.2درصــد افزایشیافتــه اســت .ایــن نــرخ بــاالی پیشــرفت موجــب شــد تــا توجــه محققــان بــه
ســلولهای خورشــیدی پروســکایتی جلــب شــده و تحقیقــات وســیعی را در ایــن زمینــه آغــاز کردنــد.
در ایــن ســلولها الیـ ه انتقــال الکتــرون ( 6)ETLنقــش اساســی را در افزایش  PCEاز طریق تســهیل جمع
آوری بارالکتریکــی ایفــا میکنــد .از میــان تمــام اکســیدهای فلــزی کــه میتــوان بــه عنــوان  ETLدر ســلولهای
خورشـ�یدی پروسـ�کایتی اسـ�تفاده کـ�رد ،نیمههـ�ادی اکسـ�ید تیتانیـ�وم ،بـ�ه عنـ�وان پرمخاطبتریـ�ن مـ�اد ه �pho
 toanodeبــه واســطهی خــواص نــوری ،الکتریکــی و شــیمیایی خوبــی کــه دارد مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت.
در همیــن حــال ،نانوســاختارهای مختلــف کربــن ،مخصوصــا گرافــن و نانولولههــای کربنــی ( 7)CNTبــه صــورت
گســترده مــورد بررســی قرارگرفتهانــد و بــه واســطهی ســاختار خــاص و خــواص نــوری و الکتریشــان نــه تنهــا در
ســلولهای خورشــیدی بلکــه در طیــف وســیعی از تکنولــوژی از جملــه فوتوکاتالیزورهــا ،سنســورها ،ابرخازنهــا و
باتریهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .عــاوه بــر خــواص ذکــر شــده بــرای نانوســاختارهای کربنــی ،نانولولههــای
کربنــی دارای رســانایی الکتریکــی عالــی و همچنیــن قابلیــت ذخیــرهی بــار بــاال میباشــند .بــه همیــن جهــت
محققــان بــه ایــن بــاور رســیدند کــه تلفیــق نانولولههــای کربنــی و ،راندمــان ســلولهای خورشــیدی راافزایــش
میدهــد .بــه طــور مشــابه تلفیــق گرافــن و نیــز موجــب افزایــش
بهــره وری ســلولهای خورشــیدی میشــود.
در ایــن پژوهــش بــا افــزودن بــه هــر دو ســاختار کربنــی
گرافــن و نانولولــه کربــن و ایجادیــک نــوار نــازک مزومتخلخــل
بــه کمــک ســنتز حرارتــی و اســتفاده از آن در ســلول خورشــیدی
پروســکایتی ،راندمــان بــه طــور موثــری بهبــودیافــت.
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Quantum Dot Solar Cells
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شکل  )6شماتیک فرایند انتقال بار در فوتوآند
TiO2-CNT-graphene
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نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
Tandem structured quantum dot/rod sensitized solar cell based on
solvothermal synthesized CdSe quantum dots and rods
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ســلول های خورشــیدی حســاس بــه رنــگ ( ،1)DSSCدر ســالهای اخیــر توجهــات زیــادی را بــه
واســطهی راندمــان نســبتا بــاال ،هزینـهی ســاخت کــم ،توانایــی عملکــرد در هــر دو نــوع نــور مســتقیم و پخــش
شــده و انعطــاف پذیــری در شــکل ،رنــگ و میــزان شــفافیت ،بــه خــود جلــب کــرده اســت .بــا ایــن حــال افزایــش
راندمــان و پایــداری ایــن ســلولها نیــاز بــه فائــق آمــدن بــر مشــکالتی از قبیــل نوســانات الکترولیــت و دامنـهی
جــذب تقریبــا باریــک میباشــد.
ســلول های خورشــیدی حســاس بــه رنــگ کوانتــوم دات ( 2)QDSCبــه واســطهی راندمــان بــاالی
تبدیــل انــرژی کــه دارنــد توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده انــد .کوانتــوم دات ( 3)QDبــه عنــوان برداشــت
کنندههــای نــور در ایــن ســلولها دارای ویژگیهــای زیــر میباشــند:
•ضریب خاموشی مولی باال
•اندازهی باندگپ قابل تنظیم
•توانایی استفاده از الکترون داغ
بــا ایــن حــال بازدهــی ایــن ســلولها تــا کنــون بــه  5.6درصــد رســیده اســت کــه بــه منظــور افزایــش
قابلیــت تجــاری ســازی آنهــا بایــد افزایشیابــد.
مشــکل عمــد ه ایــن دســتگاهها مورفولــوژی متخلخــل آنهــا اســت کــه بــه منظــور نفــوذ عمیــق QD
هــا و و ذرات میلــهای ( 4)QRکــه در مقایســه بــا مولکولهــای رنــگ اندازههــای بزرگــی دارنــد بایــد بهینــه
ســازی شــود.

ن مختلف
شکل  )7تصویر  HRTEMاز  QDsو  QRsترکیب  CdSeدر دو رزولوش 
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ساخت سلول های خورشیدی برپایه نقاط کوانتومی و میلههای کوانتومی

نشیره علمی دانشجویی فراسوی مواد
در ایــن مقالــه بــه تولیــد  QDو  QRبــا
انــدازه ،شــکل و فازهــای کریســتالی مختلــف از
طریــق روش ســولوترمال 1پرداختــه شــد .در ایــن
روش شــکل و فــاز کریســتالی ذرات تولیــد شــده
بســیار قابــل کنتــرل تــر از روش مرســوم تزریــق
گــرم 2میباشــد.
در ایــن مقالــه همچنیــن بــه نحــوه
تولیــد تیتانیــای متخلخــل بــه روش جداســازی
فــازی کــه دارای حفــرات و کانــال زیــادی در
ســطح نمونــه بــه منظــور جــذب  QDو QR
میباشــد نیــز پرداختــه شــد.

شکل  )8تصاویر  FESEMاز فوتوآند تیتانیا .تصویر پایین مقطع عرضی

Solvothermal Method 1
Hot Injection 2
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