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 مقدمه-1-1

که هر است به طوری ها را تحت تأثیر قرار دادهزندگي روزمره انسان در حال حاضر تأمین انرزی،

بحران بزرگ  امروزه بشر با دو شود.فراواني ميهای کشوری بابت تولید و مصرپ انرزی متحم  هزینه

های بزرگ با مشک  آلودگي محیو زیست مواجه چنین شهرهم از یک طرپ جوامع صنعتي و روبرو است،

 باهای صنعتي و... نیاز برای کاربرد شود که مواد اولیه و سوخت موردهستند و از طرپ دیگر مشاهده مي

به دلی   های نو مانند انرزی خورشیدی،براین استفاده از انرزیبنا .شتاب روزافزون در حال اتمام است

انرزی  .داشته باشد تأمین انرزی بشر ای درجایگاه ویژه تواندمي ترین منبع انرزی،فراوانترین و پاک

طور مستقیم یا غیرمستقیم به دیگر اشکال انرزی مانند الکتریسته تبدی  کرد. توان بهخورشیدی را مي

رسیدن به  .های خورشیدی بهره گرفتاز سلول توانمي رزی الکتریکيرزی خورشیدی به انی تبدی  انبرا

های ها و انگیزه از محرک ،رشیدی به الکتریسته با کمترین هزینهبیشترین مقدار بازدهي تبدی  انرزی خو

های هزینه ر حال حاضرد ی اخیر بوده است.ی فوتوولتاییک در چند دههدر زمینه اصلي تحقیق و توسعه

شود. های متعددی دنبال ميراه های کمتر،های فوتوولتایک بسیار باال بوده و برای رسیدن به هزینهپن 

های فوتوولتایک جایگزین برای کاهش هزینه عنوان یک روش به 1های خورشیدی نورزامتمرکزکننده

ی نورزا و ساختار و ویژگي های این های خورشیدمعرفي متمرکزکننده دراین فص هدپ ما  هستند.

مطالبي در مورد ی درباره مزایای انرزی خورشیدی آورده و سپس ادر این فص  ابتدا مقدمه سیستم است.

مطالبي در  ها و نیزانواع اتالپ در این متمرکزکننده ها،و مزایای آننورزا  های خورشیدیمتمرکزکننده

 شیدی آمده است.های سلول خورمورد سلول خورشیدی و نس 

 

 

                                                
1Luminescent Solar Concentrator (LSC)  
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 های خورشیدیمتمرکزکننده -1-2

یکي از مهمترین انگیزه تحقیق و توسعه در زمینه فوتوولتائیک در چند دهه اخیر، دستیابي به 

های بیشترین مقدار بازدهي تبدی  انرزی خورشیدی به الکتریسیته با هزینه کمتر بوده است. روش

به  (LSC)های خورشیدی نورزا شود. متمرکز کنندهميمتعددی برای دسترسي به این منظور دنبال 

های  عنوان روشي جایگزین برای کاهش هزینه فوتوولتائیک مطرح هستند. درحقیقت متمرکزکننده

خورشیدی نورزا شام  یک موجبر پلیمری بسیار شفاپ هستند که با مواد نورزا آالییده شده اند. این مواد 

تغییر طول موج به ناحیه ای که در آن بازده سلول خورشیدی باالتر است، نورزا تابش فرودی را جذب و با 

مزیت اصلي استفاده از فن  (.5911و همکاران،  1)وانگ موجت افزایش بازده سلول خورشیدی مي گردند

در مقایسه با دیگر روش های متمرکز سازی، جمع آوری تابش های خورشیدی مستقیم و  LSCآوری 

باشد و این باعث راین نیازی به سیستم خنک کننده و ردیابي مسیر خورشید، نميباشد. بنابپخشي مي

اساس کار متمرکزکننده های  1-1کاهش بیشتر هزینه استفاده از سیستم فوتوولتائیک مي شود. شک  

حجمي مرسوم را نشان مي دهد، که در آن تابش فرودی توسو ماده نورزای موجود در موجبر پلیمری 

ور گسیلي از ماده نورزا پس از بازتاب داخلي کلي، در سلول های خورشیدی موجود در جذب شده و ن

 اطراپ بدنه پالستیکي تجمع مي یابد.

 

 

 (5913، 5)کانجیو اساس کار متمرکز کننده حجمي 1-1شک  

                                                
1 Wang 
2 Conjiu 
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، در حالت ایده ال برای رسیدن به بازدهي تبدی  نسبتا واحدی، باید انرزی فوتون های گسی  شده

کمي بیشتر از باند گاپ سلول های خورشیدی متص  به لبه های متمرکزکننده باشد. مهمترین چالش در 

این قطعه، افزایش بازدهي تبدی  فوتون به الکترون مي باشد. در این متمرکزکننده ها چندین اتالپ 

 وجود دارد که باعث کاهش بازده خروجي مي شوند که شام  موارد زیر مي باشند.

 پ کسر کوچکي از نور فرودی توسو سطح باالیي متمرکزکننده بر اساس بازتاب فرن .اتال (1

عبور قسمتي از پرتوها بدون جذب از متمرکزکننده به دلی  محدودیت جذب مواد نورزا در  (5

 قسمتي از طیف خورشیدی.

بازجذب فلورسانس گسیلي یک مولکول توسو مولکول نورزای دیگر به دلی  همپوشاني طیف  (3

 ي مولکول گسیلنده با طیف جذبي مولکول نورزای دیگر.گسیل

اتالپ مخروط گریز وقتي که زاویه فرودی فلورسانس گسیلي با سطح داخلي متمرکزکننده  (5

)کانجیو،  شودکوچکتر از زاویه بحراني باشد؛ در این صورت نور از صفحه متمرکزکننده خارج مي 

5913) 

 

تواند با بهره کوانتومي خارجي ی مختلف تابشي ميپاسخ ادوات فوتوولتائیکي به طول موج ها

حفره تولیدی در سلول خورشیدی به تعداد  -توصیف شود که در حقیقت نسبت تعداد جفت الکترون

باشد. اگرچه سلول های خورشیدی ساخته شده توسو فوتون فرودی به سطح سلول خورشیدی مي

فاوتي هستند؛ اما در تمام موارد در طول موج تکنولوزی های مختلف، دارای بهره کوانتومي خارجي مت

های کوتاه دارای بهره پاییني هستند و عملکردشان در ناحیه فرابنفش ناکافي مي باشد. بهبود پاسخ 

1های کوتاه توسو فرایند سلول های خورشیدی به طول موج
LDS  مطرح بوده است.  1679از سال

                                                
1 Luminescent Down-Shifting 
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را برای صفحات نورزای مسطحي که بر روی  LDSهوم برای اولین بار مف (1676، و همکارانش 1هاول)

 سلول خورشیدی قرار گرفته باشد، بکار بردند.

 

 های خورشیدیمتمرکزکننده انواع اتالف در  -1-2-1

 باشد.ترین چالش در این دستگاه افزایش بازدهي تبدی  فوتون به الکتریسته ميمهم

 

 .(1676و همکارانش،  هاول) سطح مقطع متمرکزکننده خورشیدی نورزا 5-1شک 

 

تواند توسو ( مي1)پرتو فرودی با عبور از سطح باالیي متمرکزکننده نور 5-1باتوجه به شک  

ی ی گسی  بزرگتر از زاویه( و باعث گسی  فلورسانس شود. اگر زاویه5)پرتو های نورزا جذب شدهمولکول

های متمرکزکننده انتقال پیدا بحراني باشد، در این صورت نورگسیلي توسو بازتاب داخلي کلي، به لبه

کسر کوچکي  ها،براین اتالپ عالوه (.5)پرتو شودخورشیدی جمع آوری ميسلول ( و توسو3کند )پرتومي

توانند نورزا مي حتي مواد (.2)پرتو شوداز نور فرودی توسو سطح باالیي بر اساس بازتاب فرن  تلف مي

 محدودیت جذبي در قسمتي از طیف خورشیدی را داشته باشد و پرتوها بدون جذب از صفحه عبور کنند

نور  اگر زاویه فرودی فلورسانس گسیلي با سطح کلي متمرکزکننده بزرگتر از زاویه بحراني باشد، (.9)پرتو

     نظر کوچکتر از زاویه بحراني باشد نور از  مورد داخ  صفحه به تله بیفتد ولي اگر زاویه تواند درمي
                                                
1 Hovl 
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های تواند توسو مولکولفلورسانس گسیلي یک مولکول مي (.7)پرتو شودمتمرکزکننده خارج مي  ی صفحه

 شودازجذب ب نورزای دیگری که طیف جذبي آنها با طیف گسیلي مولکول گسیلنده همپوشاني دارد،

توسو  د موجت اتالپ شود چون احتمال دارد که فلورسانس به تله افتاده،توانمي عم  بازجذب (.8)پرتو

 (.6)پرتو بازجذب به خارج متمرکزکننده هدایت شود و یا توسو ماده میزبان جذب شده و تلف شود

 .(19)پرتو ممکن است باعث گسی  لومینسانس نشود فوتون جذب شده توسو مولکول، همچنین

ها به بررسي آن کرد که در ادامه تولید 5و یا حجیم1صورت الیه نازک ه دوتوان بها را ميمتمرکزکننده

در رنج کسری از یک نانومتر تا  هاکه ضخامت آنای از مواد هستند نازک در واقع الیه هایالیه .پردازیممي

که در  باشدهای نازک در صنایع الکترونیک و صنایع نوری ميچند میکرومتر قرار گرفته باشد. اهمیت الیه

 خوام سطحي مواد داشته است. ای را در بهبودهای اخیر با پیشرفت فناوری نانو، رشد قاب  مالحظهسال

خورشیدی نشاند و  توان ماده نورزا را مستقیما روی سطح سلولها ميبرای ساخت این متمرکزکننده

  ب  سلول خورشیدی قرار داد.ای را در مقاای نشاند و بعد الیه شیشهی شیشهتوان روی یک الیهیا مي

 

 ب                                                                                                          الف

 

 .(5912 ،و همکاران 3لي) خورشیدیمتمرکزکننده حجیم در مقاب  سلول  3-1شک  

. برای ساخت چنین داده شده استنشان  الف 3-1شک  متمرکزکننده حجیم به طور شماتیک در 

-ای نیاز به یک موجبر پلیمری داریم که ماده نورزا در داخ  این موجبر پلیمری قرار ميمتمرکزکننده

                                                
Thin film 1 

2 bulk 

Li 3 
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چگونگي قرارگرفتن ب  3-1شک  متر است.ی میليها در محدودهکننده گیرد. ضخامت این متمرکز

دهد که نور بعد از برخورد به مواد نورزا به ان ميدر مقاب  سلول خورشیدی را نشحجیم، متمرکزکننده 

 رسد.سطح سلول خورشیدی مي

 

 سلول خورشیدی-1-3

انرزی خورشیدی بهترین گزینه جایگزین سوخت فسیلي است و این انرزی نوعي انرزی پاک است 

ریکي و که عوارض آالیندگي زیست محیطي ندارد. انرزی خورشیدی قابلیت تبدی  به انرزی گرمایي، الکت

توان بهره از سلول خورشیدی مي انرزی خورشیدی به انرزی الکتریکيمکانیکي را نیز دارد. برای تبدی  

فیزیکدان فرانسوی متوجه شد با  1بکرل هک 1836ی سلول خورشیدی، از سال تحقیق علمي درباره برد.

ول خورشیدی یک سل وع شد.توان ولتاز آن را افزایش داد، شرتاباندن نور به الکترودهای یک پی  مي

انرزی خورشیدی را مستقیما توسو اثر فوتوولتاییک به الکتریسته تبدی   هجامد است کقطعه الکتروني 

کنند که عمدتا در موارد عدم وجود ای را تولید ميهای فوتوولتاییک، الکتریسته بازیافت شدهکند. آرایهمي

های های دور از دسترس، ماهوارهتوان به مح برای مثال مي سیستم انتقال و توزیع الکتریکي کاربرد دارد.

نورخورشید به نظر ما  های مخابراتي دور از دسترس اشاره کرد.مدارگرد، کاوشگرهای فضایي و ساختمان

سفید رنگ است در حالیکه اینطور نیست، در واقع هیچ طول موجي مربوط به رنگ سفید وجود ندارد. 

های های مختلف است که قسمتي از آن را طول موجمواج نوری در فرکانسنورخورشید ترکیبي از ا

دهد. امواج نوری که از خورشید به ها را دارد تشکی  مينورمرئي که چشم و مغز انسان توانایي تفسیر آن

 389و امواج بین ها فقباشند که در آننانومتر مي 1915تا  199هایي بین رسد دارای طول موجزمین مي

دهد. نورمرئي تنها نانومتر )سرخ( قاب  رویت است و طیف مرئي را تشکی  مي 799 نومتر )بنفش( تانا

ای از طول بخشي از طیف الکترومغناطیس است. تشعشع الکترومغناطیس تک رنگ نیست و از دامنه

                                                
1 Becquerel 
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با  هایيهای مختلف تشکی  شده و در نتیجه سطوح انرزی متفاوتي دارد. از آنجایي که فوتونموج

برای  کافيانرزی دارای ها لذا برخي از آن رسند، سلول خورشیدی مي به های متفاوتدامنه انرزی

که گذرند در حاليها به سادگي از درون سلول ميآنحفره نیستند بنابراین  –شکست پیوند الکترون 

های سلول خورشیدی مهای اتتواند بر الکترونمي دارند وها انرزی بسیار زیادی برخي دیگر از فوتون

که رود مگراینانرزی اضافي هدر مي ر فوتوني انرزی بیش از گاپ  انرزی داشته باشدد. اگناثر گذار

-کند که این آزادطور همزمان دو الکترون را نیاز داشته و بتواند به فوتون انرزی دو برابر میزان مورد

درصد انرزی  79ورت است که تقریبا هم چندان زیاد نیست که معني دار محسوب شود، به این ص

شود و کارایي ندارد به همین منظور پژوهشگران تابشي دریافتي توسو سلول خورشیدی تلف مي

-اند که این سیستم ميهای خورشیدی نورزا استفاده کردهبرای بهبود این امر مهم از متمرکزکننده

ذب کرده و با تغییر طول موج به ناحیه مانند طیف فرابنفش را جنور خورشید، های دیگر تواند طیف

 شود. مي مرئي باعث افزایش توان بازده سلول خورشیدی 

 

 انواع سلول خورشیدی  -1-3-1

های ساخت که بازده و هزینهاند های خورشیدی استفاده شدهمواد گونانوگوني در ساخت سلول

های نور خورشید بتوانند طول موجها باید طوری طراحي شوند که متفاوتي دارند. در واقع این سلول

رسد با بازده باال به انرزی مفید تبدی  کنند. بر حست موادی که برای را که به سطح زمین مي

-که عبارتانواع مختلفي دارند های خورشیدی شود سلولهای خورشیدی استفاده ميساخت سلول

 اند از:

 1ویفرهای سیلیکون تک بلوری الف( 

5بلوری، سیلیکون چند1سیلیکون بي شک  ب(
   

                                                
1 Single crystal silicon wafers, c-Si  
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های خورشیدی و سلول 2های پلیمری، سلول5های فوتوالکتروشیمیایي، سلول3رهای نانوبلوسلول ج(   

 9حساس به رنگ

توان در چهار  های مختلف را مي این گونه. 7بلورهای معدني هیبرید شده داخ  ماتریکس پلیمری د(

 نس  طبقه بندی کرد.

 ل اولهای خورشیدی نسسلول .

بلوری دارای دامنه طیف جذبي گسترده یدی تکهای خورشهای خورشیدی نس  اول یا سلولسلول

ند از توامي موارد % است که این15و نیز دارای راندمان باال در حدود ولت است  الکترون 1521در حدود 

اینکه استخراج سیلسیوم از ماسه ها باشند. در مقاب  این مزایا، معایبي نیز دارند از جمله مزایای این سلول

ها وابستگي شدیدی به زاویه های باالیي را به دنبال دارد و همچنین این سلولو خالص سازی آن هزینه

 های فسیلي است.ها در حد سوختتابش نور خورشید دارند و مصرپ انرزی این سلول

 های خورشیدی نسل دومسلول .

و آلیاز  8شک ، سیلیکون چند بلوری، کادمیوم تلورایدلیکون بي توان به سیها مياز جمله این سلول

گالیوم دی سلناید اشاره کرد که دارای مزایایي همچون هزینه پایین تولید و انعطاپ پذیری  س ایندیومم

پذیر و سبک هستند. در مقاب  این مواد انعطاپها روی سطوح منحني شک  یا و تاثیر آن در تطبیق پن 

های نس  اول، وابستگي به زاویه تابش و معایبي مانند پایین بودن بازده نسبت به سلول مزایا دارای

 مشکالت زیست محیطي هستند.

                                                                                                                                              
1 Amorphous silicon, a-Si 
2 Polycrystalline silicon, poly-Si  
3
 Nanocrystal solar cell 

4 Photoelectrochemical cells  
5 Polymer solar cells 
6 Dye sensitized solar cells  
7 Mineral crystals hybridized  
8 Cadmium telluride  
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 سومهای خورشیدی نسل سلول.

های های فوتوالکتروشیمیایي، سلولهای نانوبلور، سلولتوان به سلولها مياز این دسته سلول

یدی حساس شده با رنگ اشاره کرد که دارای مزایایي های خورشها سلولترین آنپلیمری و مهم

ار در روزهای ابری و باراني و امکان کهستند همچون ارزان بودن، عدم وابستگي به زاویه نور تابشي 

تخریت پذیری  و ولي در مقاب  دارای معایبي همچون پایین بودن بازده نسبت به نس  اول را دارند،

های خورشیدی حساس شده اساس کار سلول 5-1در شک   ند.و کاهش کارایي در طول زمان هست

 شود. با رنگ دیده مي

 

 (5993، 1)لونگو و همکاران گهای خورشیدی حساس شده با رن اجزا و عملکرد کلي سلول شمایي از 5-1شک  

 

 

 

                                                
1 Longo et al 
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 چهارمهای خورشیدی نسل سلول .

بلیت کنترل در ایي همچون قاهای خورشیدی نس  چهارم یا بلورهای معدني هیبرید شده مزایسلول

های نس  اول بازده کمتری نسبت به سلول لي در مقاب دارند وپایین مواد اولیه را هزینه حالت محلول و 

 دارند.

دارای ماده جاذب که  است سلول خورشیدینوعي  يهای خورشیدی نس  جدید یا پروسکایتسلول

توان با مصرپ  يهای پروسکایت را م ، صفحهسیلیکونيهای  است. بر خالپ صفحهپروسکایت از جنس 

انرزی کم، بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و تنها در چند مرحله تولید کرد. تنها کافي است تا محلولي از 

هایي ضخیم از  مواد الکترودی را روی سطحي قرار داد و منتظر ماند تا بخار شود. نتیجه تولید شده الیه

انرزی با سرعت باالیي در صنعت  يسکایتهای خورشیدی پرو های کریستال شده است. صفحه پروسکایت

ی سیلیکوني را ها ها فعالً توانایي تولید انرزی به اندازه صفحه در حال رشد هستند. این صفحه خورشیدی

های سیلیکوني هر روز  ها با صفحه ها روز به روز در حال افزایش است و فاصله آن ندارند، اما تکنولوزی آن

های  ها نسبت به دیگر صفحه بسیار کمتری است که تولید آن ترین نکته، هزینه شود. مهم کمتر مي

و  1)سام را بسیار پایین بیاورند کانرزی پا توانند هزینه تولید های مي خورشیدی دارد. این صفحه

 های بعد به طور کام  در مورد خوام و سنتز پروسکایت خواهیم پرداخت.در فص  .(5915همکاران، 

 

 

                                                
1 Sum 
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 مقدمه -2-1

بیشترین مقدار بازدهي تبدی  انرزی  منظور دسترسي به بههای اخیر پژوهشگران در سال

این سیستم  ند.اههای خورشیدی نورزا بهره برددی به الکتریسته با هزینه کمتر از متمرکزکنندهخورشی

اعث یابد، بهای خورشیدی در آن افزایش ميای که در آن بازده سلولتواند با تغییر طول موج به ناحیهمي

فیلم شفاپ پلیمری شام  یک  رزانوخورشیدی های متمرکزکننده د.نشوافزایش بازده سلول خورشیدی 

با قرار دادن در معرض نور خورشید، قسمتي از پرتو جذب شده  که طوری به با مراکز نوری فعال هستند،

های مکم  های خورشیدی نورزامتمرکزکننده کنند.را به یک طول موج گسیلي مشخص تبدی  مي

خورشیدی را  هایره سلولتوانند بهکه مي رسانا هستندنیمخورشیدی های ی سلولون به صرفهمقر

انتخاب مواد نورزای  ،های خورشیدیمتمرکزکننده ساختدر  هاترین چالشافزایش دهند. یکي از مهم

 به طور مفص  به آن اشاره خواهیم کرد. این فص مناست است که در 

ایتي به سپس ساختارهای پروسک کنیم.ها اشاره ميبه معرفي مواد نورزا و انواع آن دراین فص  ابتدا

شود، در ادامه های خورشیدی معرفي ميعنوان ماده نورزای مناست جهت بکارگیری در متمرکزکننده

متداول با استفاده از مواد نورزای مختلف به های خورشیدی تحقیقات انجام شده بر روی متمرکز کننده

 پردازیم.معدني مي –آلي  يساختارهای پروسکایتغیر از 

 

 های خورشیدیهر متمرکز کنندمواد نورزا د -2-2

ها مواد نورزا مي باشد. معیارهای اساسي به منظور  LSCمهمترین چالش پیش روی توسعه       

 باشد.های خورشیدی شام  موارد زیر ميدسترسي به بیشترین بازدهي در متمرکزکننده

 داشتن کمترین اتالپ بازجذبي در اثر همپوشاني طیف جذب و گسی . (1

 جذب گسترده در ناحیه ای که بهره سلول خورشیدی پایین است. داشتن بازه (5
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 داشتن بهره کوانتومي فوتولومینسانس نزدیک به واحد. (3

 سال(. 19پایداری بلند مدت در هوای آزاد )بیش از  (5

گیرند، شام  سه دسته های نورزا مورد استفاده قرار ميبه طور کلي مواد نورزایي که در متمرکزکننده      

و  5913و همکاران،  5)ماگیوني رنگینه های آلي (5915 ،1ومي )کروپسیانو و باوندینقاط کوانت اصلي:

 مي باشند.( 5996و همکاران،  5)مودام و ترکیبات خاکي نادر (5915و همکاران،  3بوفا

ا نقاط کوانتومي نیمرساناهایي در مقیاس نانومتر هستند که دارای طیف جذب و گسی  قاب  تنظیم ب      

باشند. اگرچه نقاط کوانتومي با پایداری نوری نسبتا مناست، دارای باند جذب گسترده تغییر اندازه ذره مي

و شدت نورتابي باالیي هستند، اما به دلی  اتالپ بازجذب ناشي از همپوشاني جذب و گسی ، و بهره 

تواند برای بسیاری از ن نقاط ميای .(5998و همکاران،  2وان)ر گسترش یافته اندکوانتومي پایین تر، کمتر 

های خورشیدی نورزا استفاده شوند. نقاط کوانتومي به اهداپ نوری و الکتریکي همچون متمرکزکننده

فرد نوری و الکتریکي وابسته به اندازه تاکنون توجه زیادی را به خود جلت  های منحصر بهخاطر ویژگي

های جذبي وابسته به اندازه دارای رده جذب است و ویژگيکرده است. نقاط کوانتومي با پایداری نوری من

توان از بخش زیادی از طیف باشند، تنها با تغییر اندازه این نقاط ميگسترده و شدت نورتابي باالیي مي

 هاهای سیلیکوني قادر به جذب آنهایي از طیف خورشیدی را که سلولبخش نورخورشید استفاده کرد.

. اگر اندازه بلور کوچک باشد، گاپ انرزی بین بلندترین شوندجذب مي ط کوانتومينقا، به وسیله نیستند

یابد و انرزی بیشتری برای برانگیختن نقاط موردنیاز ترین تراز رسانش افزایش ميتراز ظرفیت و پایین

 گردد. پس مزیتگردد، انرزی بیشتری آزاد مياست و در نتیجه هنگامي که بلور به حالت پایه برمي

ها را کنترل کرد. های نوری و رسانایي آنتوان ویژگياساسي این نقاط این است که با کنترل اندازه مي

ت و چنین ساختوان به پایین بودن بازده کوانتومي این نقاط اشاره کرد و همازجمله معایت این نقاط مي

                                                
1 Coropeceanu and Bawendi 
2Maggioni  
3Buffa  
4Moudam  
5Rowan 
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آیند و هستند که سمي به شمار مياست. این مواد نورزا از جمله موادی  تولید این نقاط نیز نسبتا دشوار

گیرد ها باید احتیاط کرد. از جمله نقاط کوانتومي که بسیار مورد استفاده قرار ميهنگام استفاده از آن

فردی نسبت به سایر نقاط  به اشاره کرد که ویژگي نوری و الکتریکي منحصر 1توان به سلنیدکادمیوممي

 کوانتومي دارد.

به عنوان مواد نورزا، گزینه دیگری در زمینه بکارگیری در متمرکزکننده های  رنگینه های آلي      

های متمرکزکننده را توانند در انواع پلیمرهای آلي ح  شده و ورقهباشند. چرا که ميخورشیدی مي

 های گسیلنده، در ناحیه مرئي دارای بازده کوانتومي باالیي هستند و اینتشکی  دهند. بسیاری از رنگینه

، 5)سیبولد و واگنبالست ها باشند LSCها، گزینه مناسبي برای استفاده در شود که این رنگینهباعث مي

های ای، طول موج گسی  رنگینهبرای به حداکثر رساني بازده یک متمرکزکننده نورزای رنگینه (.1686

های خ طیفي سلولباشد. یعني جایي که پاس NIRمورد استفاده باید به صورت ایده ال در محدوده 

. اما افزایش طول موج (5999، 3)ریچاردز و میکنتوش خورشیدی سیلیکوني در باالترین حد قرار دارد

گسی  رنگینه با کاهش بازده کوانتومي همراه خواهد بود. این کاهش ناشي از افزایش احتمال انتقاالت 

و همکاران،  5)زاستراپ باشدمي غیرتابشي در طول موج های بلندتر و کاهش احتمال انتقاالت تابشي

های های آلي به عنوان مواد نورزا در متمرکزکننده. عاملي که موجت محدودیت بکارگیری رنگینه(1689

ها خورشیدی شده است، محدود بودن دامنه جذب و نیز همپوشاني طیف گسی  و جذب در این رنگینه

درنتیجه افزایش احتمال اتالپ فوتون به صورت است. همین امر موجت افزایش اتالپ ناشي از بازجذب و 

دهند مطالعات مختلف نشان مي (.2،1689)ساه و باور انتقال غیرتابشي در مولکول های رنگینه مي گردد

ها با دامنه جذب مختلف را در یک ورقه با هم ترکیت کرد تا دامنه کلي جذب افزایش توان رنگینهکه مي

یابد و یک ای جذب و سپس با طول موج بلندتری گسی  ميتوسو رنگینهها یابد. بدین صورت که فوتون

                                                
1 CdSe 
2Seybold and Wagenblast 
3Richards and Mcintosh 
4Zastrow 
5 Sah and Baur 
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ها عبور کرده و توسو کنند که در آن هر فوتون جذب شده، از زنجیره رنگینهروند آبشاری ایجاد مي

 ای که بلندترین طول موج جذب را دارد، بدون توجه به طول موج اولیه آن، گسی  مي یابدرنگینه

 .(5913 ،1)منصور

اگرچه ترکیبات خاکي نادر دارای بهره کوانتومي باالیي هستند، در مقاب  دارای ضریت جذب پاییني       

توان مشک  ضریت جذب پایین را به کمک افزایش غلظت و ضخامت بهبود باشند. با اینکه مينیز مي

ها ر متمرکزکنندهبخشید، عام  مهمي که موجت محدودیت بکارگیری این ترکیبات به عنوان ماده نورزا د

دارای 5شده است، بازه جذب باریک این ترکیبات مي باشد. به طوری که بسیاری از ترکیبات النتانیدی

باشند. گسترش بازه جذب یکي از موانع اصلي در زمینه این ترکیبات مي جذب در ناحیه فرابنفش مي

 .(5911و همکاران،  3)کاتساگونوس باشد

های نورزا، انتخاب و از چالش های اصلي پیش روی متمرکز کننده توان نتیجه گرفت که یکيمي

درمورد باشد. تا کنون هیچ گزارشي های ذکر شده ميبکارگیری یک ماده نورزای مناست با حداق  اتالپ

وجود  های نورزای حجیممعدني به عنوان ماده نورتاب در متمرکزکننده -های آلي 5پروسکایتبکارگیری 

معدني با داشتن همزمان مزایای بخش آلي و بخش معدني و  -آلي ن ترکیبات هیبریدینداشته است. ای

 های نورزای حجیم باشند.توانند نوید بخش بهبود کارایي متمرکزکنندهبا غلبه بر محدودیت هریک، مي

الزم به ذکر است که در تحقیقات انجام شده در این پایان نامه، برای نخستین بار، روش جدیدی 

  (X=Cl, Br, I)معدني -های نورزای حجیم بر مبنای پروسکایت آليساخت متمرکز کننده برای

CH3NH3PbX3 معرفي گردیده است . 

                                                
1Mansour 
2 Lanthanide 
3Katsagounos 
4 Perovskite 
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 معدنی -پروسکایت هیبریدی آلی -2-3

باشد که اولین بار  ( ميCaTiO3نام پروسکایت برگرفته از نام نوعي کاني به نام تیتانات کلسیم )

این ماده کشف شد. او در معادن روسیه  1836ر سال د 1رزه نام گوستاو معدن شناس آلماني ب یک توسو

 نامید.  تیپروسکا  ،5پروسکيبه نام  لئو آلکسویچ وان  معدن شناس روسي، یکافتخار به  معدني را

 معدنی  -ساختارهای سه بعدی آلی  -2-3-1

معدني و  ،به صورت آليتوانند مي ها نآ یيایمیش باتیبا توجه به ترکزا به طور کلي مواد نور

شوند که این باعث مي هاتیپروسکاپذیری  تطبیق. تنوع و شوند بندی دستهمعدني -هیبریدی آلي

های مختلف و ساختارها بتوانند ساختارهای چند بعدی با فرمول شیمیایي مختلف و با استفاده از ترکیت

که در هستند،   AMX3ای فرمول کلي، داريروسکایتبعدی پ از اجزای متفاوت بسازند. ساختارهای سه 

 Mو یا کاتیون آمیني آلي با اندازه مناست و   Li, Na, K, Rb, Csکاتیون تک ظرفیتي و عموما  Aا ه آن

Cuبیانگر فلزات دو ظرفیتي جدول تناوبي مانند )
2+، Ni

2+، Co
2+، Fe

2+، Mn
2+، Pd

2+، Cd
2+، Ge

2+،Sn
2+ 

،Pb
2+

, Eu
ساختار شماتیک  1-5در شک  (. 5991)میتزی و همکاران،  باشد از عناصر هالوزني مي Xو  (+2

زیادی  تاثیر ،A دار، اندازه کاتیون هالیدی سرب های پروسکایتدر این هیبریدها نشان داده شده است. 

طوری  همان دارد.ها و ابعاد آن و خصوصیات اپتوالکترونیک آن  ساختار پروسکایتثبات و استحکام روی 

 کند. را پر مي  ل فضای بین اکتاهدرا ، Aکاتیونشود  ده ميدی 1-5که در شک  

  

                                                
1 Gustav Rose 
2 Lev Alekseevich Von Peroski 
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ها )زیانگ چنگ و جان  ساختار اساسي پروسکایت سه بعدی و توسعه ساختار شبکه با اتصال اکتاهدرال در گوشه 1-5شک  

 .(5915 ،1لین

 

 Aازه کاتیون تاثیر اند ،که اولین آن عام  باشدین تواند نتیجه چند انحراپ از تقارن مکعبي، مي

باشد و  Å3/5برای ایجاد ساختار پروسکایتي سه بعدی پایدار باید کمتر از  Aشعاع مجاز کاتیون  است.

ای که اگر مساوی یا بیشتر از این مقدار باشد ساختار دو بعدی و یک بعدی خواهد شد. معادله ساده

یک راهبرد برای  ،دشعریف ، طبق رابطه زیر ت1657در سال  ،اشمیت گلد براساس شعاع اتمي توسو

 ي است.تقارن مکعبتنظیم اندازه شعاع مربوط به 

 

    5-1 (RA + RX)=t√2(RM + RX)                                                        

و X و Aهای  شعاع یوني متناظر با یون RMو  RXو  RAو 5فاکتور دامنه مجازهمان  tدر این رابطه 

M مقدار است .RA  +RX  وRX  +RM  را تقریبا با فاصلهA –X  وM –X 1اگرشوند.  برابر گرفته ميt = 

     اگرو  دارند لتمای  به اکتاهدرا هاباشد، ساختار  > 1tاگرمکعبي خواهد بود.  پروسکایت باشد، ساختار

1t > ،تمای  به تتراگونال دارند. ها ساختار باشد 

                                                
.1 Ziyong Cheng & Jun Lin 

2 Tolerance factor 
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 ،شود در نظر گرفته مي1 ،کام  ساختار مکعبي های پروسکایت برای ،به صورت تئوری tاگرچه مقدار 

آید. درحالت  بدست مي نیز t < 8/9 >6/9مکعبي هایساختاربرای بیشتر  ،ولي مقدار آن به صورت تجربي

 یها تیپروسکا برای t < 86/9 >1ي ساختار مکعببا  ی اکسیدیها تیپروسکاعموما برای  ،عادی

ناشي از پیوند یوني  ،ي مطلوبکیالکترون های ویژگي ،يتقارن مکعب د.باش مي t < 86/9 >11/1یدیهال

آل خارج کرده و به سمت  ها را از حالت ایده آن ،ها دهد. ناکاملي اجزای کریستال درجه باال را ارائه مي

 و    M =Pbاگر ،تاثیر بگذارد. برای مثال ،يکیلکترونهای ا تواند روی ویژگي چرخاند که مي اکتاهدرال مي

X =I و شعاع یونيRpb =1.19Å  وRI =2.20Å  1باt = مقدار  ،باشدRA از مقدار تقریبيÅ 9/5  بیشتر

های خیلي  فقو مولکول ،هستند Å 5/1ی که از مرتبه C-Nو   C-Cنخواهد بود. با توجه به طول پیوند

قرار  ها پروسکایت توانند در داخ  ساختارمي ،ها( شام  دو یا سه اتم )به استثنای هیدروزن ،کوچک آلي

ساختار سه بعدی دارند که دارای یک اتم کربن و یک  CH3NH3PbX3 های هالیدی  گیرند. پروسکایت

 عبارتند از: ساختارمکعبي، یدیهال یها تیپروسکا برای ،اتم نیتروزن در کاتیون آلي هستند. ثابت شبکه

 

a =5.657Å  (X =Cl) , a =5.901Å  (X =Br) , a =6.328Å  (X =I) 

 

ثابت شبکه نیز  ،ها ثابت شبکه نیز تغییر کرده و با افزایش شعاع هالوزن ،ها ازکلر تا ید با تغییر هالوزن

 (.1687 ،1یابد )پوگلیچ و وبر افزایش مي

ي به طورکل .ندسته یشبکه سه بعد کدارای ی ، CH3NH3PbX3های تیپروسکال مثا یراب

ها  ت از یون متی  آمینیوم ساخته شده است و در گوشهو مرکز مکع دندار يساختار مکعب ها تیپروسکا

  CH3NH3PbX3واحد در ساختار ل های هالوزن متص  شده است. حجم ک  سلو سرب قراردارد که به یون

انگستروم است. حجم ک   95/556برابر   X =Iو با  57/597 برابر X =Brو با  52/183 برابر X =Clبرای 

ترین حجم سلول برای  و کم  Iترین حجم سلول برای زن بستگي دارد )بزرگهای هالو مکعت به اندازه یون

Cl) .مکان اشغال دار دیگر یکسان هستند. های هالیدی سربساختار های دیگر برای زیرا تمام اتمA ،  به

Cs یها ونیکات لهیوس
CH3NH3 و +

 . بنابراین در وردآ يبوجود م یچارچوب سه بعد کی  HC(NH2)2و +

                                                
1 Poglitsch & Weber. 
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Abstract:

Recently, Organic–inorganic hybrid perovskite compounds are at the forefront of research, 

due to their unique and exciting optical properties, besides the potential applications in 

photovoltaic systems. Possessing broad absorption spectrum, excellent photoluminescence 

quantum yields, large Stokes shifts between their absorption and emission bands and thus 

low self-absorption loss, high stability under illumination and oxygen exposure and tunable 

emission spectra, through halogen substitution, are advantages of organic–inorganic hybrid 

perovskites as active media in luminescent solar concentrators (LSCs). In this thesis, 

Methylammonium Lead Halide Perovskites (CH3NH3PbX3, X=Cl, Br and I), are 

investigated as the active medium in planar and bulk form of LSCs. Using spectroscopic 

and photovoltaic measurements, variation of optical properties and device performance, 

with different halogen sources in the perovskite based LSC precursors, are monitored. 

Their superior performance is attributed to the high quantum yield of the Halide 

Perovskites. The obtained results reveal that to find a suitable condition for effective LSC, 

it is necessary to investigate the appropriate halogen atom in the synthesized perovskite, as 

well as the concentration of halide perovskite in LSC. It was found that CH3NH3PbCl3 

perovskite, with 2.0 wt% perovskite concentration in Polyvinyl Alcohol (PVA), leads to 

the highest efficiency, with the least dissipative effect in LSC. The efficiency of coated Si 

PV cell is increased about 90% more, compared to an uncoated cell.
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