
مقدمه1
در هــر ثانیه حــدود Kg 1011×6 هیدروژن، بــا کاهش جرم خالص 
Kg 103×4، در خورشــید به هلیوم تبديل می شود که از طريق رابطه ی 
انیشتین )E=mc2( به J 1020×3/6 انرژی تبديل می گردد. اين انرژی اصوال 
به صورت تشعشــع الکترومغناطیســی در ناحیه فرابنفش تا مادون قرمز 
است ]1[. اگرچه خورشید روزانه 10000 برابر انرژی مورد نیاز ساکنان 
زمین را فراهم می کند]2[، اما امروزه الکتريسیته ی خورشیدی تولیدی، 
تنها حدود 0/1 درصد از میزان مصرف است ]3[. مستقیم ترين راه برای 

تبديل نور خورشــید به الکتريسیته، استفاده از سلول های فوتوولتايیک1 
)PV( اســت. اگر چه اين روش هنوز جزء يکی از گران ترين فناوری های 
تجديدپذير اســت ]4[. ســلول های PV با توجه به اساس فناوری آن ها، 
معموال در وســايل نســل اول، دوم و ســوم دســته بندی می شوند. حد 
ترمودينامیکی بازده تبديل توان الکتريکی يک سلول PVی تک پیوندگاه 
)در نسل اول يا دوم( برابر32/9% است.  اين میزان، حد »شاکلی-کويزر«2 
نامیده می شود. يکی از مهمترين اهداف سلول های خورشیدی نسل سوم 
رســیدن به حد باال تر از »شاکلی-کويزر« است. اين هدف در سلول های 
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  ســلول های خورشــيدی مبتنی بر نقاط كوانتومی یکی از انواع 
نویدبخش سلول های خورشيدی نانو ساختار هستند. در سال های اخير 
این نوع سلول ها تحت تحقيقات گسترده ای قرار گرفته اند. سلول های 
خورشيدی مبتنی بر نقاط كوانتومی به دليل خواص منحصر بفرد ناشی 
از ساختار خود، گزینه  ی مناسبی جهت جایگزینی سلول های سيليکونی 
هستند. در این مقاله به مرور ســاختار سلول های خورشيدی نقطه 

كوانتومی پرداخته شده است. موضوعات اصلی بحث شده در این مقاله 
شامل اســتفاده از نقاط كوانتومی در سلول های خورشيدی شاتکی، 
سلول های خورشيدی پيوند ناهمگن تهی شده، سلول های خورشيدی 
جاذب بسيار نازک، سلول های خورشيدی پيوند ناهمگن توده ای )پليمر( 

و سلول های خورشيدی حساس شده با نقطه ی كوانتومی است.
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خورشیدی نســل ســوم با بهره گیری از اتصاالت چند گانه حاصل شده 
اســت. در حقیقت يکی از مهمترين مزايای سلول های خورشیدی نسل 
ســوم، دستیابی به روش ها و تکنیک های ســاده تر برای ساخت سلول و 
بهره گیری از مواد اولیه و فرايند های ســاخت ارزان قیمت اســت که در 
اين میان سلول های خورشیدی نقطه ی کوانتومی می توانند نقش مهمی 
داشته باشند، زيرا همه ی فرايند های ساخت می تواند بر پايه پرينت باشد 
]4[. نقطه ی کوانتومی، يک نیمرســانای نانو ســاختار است که تحرک 
الکترون های نوار رســانش، حفره های نوار ظرفیت و يا اکسايتون ها را در 
هر ســه جهت فضايی محدود می کنــد ]5[. توانايی تنظیم گاف انرژی، 
خصوصیتی اســت که نقاط کوانتومی را برای اســتفاده در ســلول های 
خورشــیدی مناسب می ســازد. از اين نظر، آن ها شبیه سلول های چند 
اليــه ای گران قیمت هســتند، با اين تفــاوت که هزينــه ی تولید نقاط 
کوانتومی بسیار پايین تر اســت ]6[. در اين مقاله ساختار چند نمونه از 

سلول های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی3 مرور شده است.

اصطالحات اساسی در توصيف عملکرد سلول های خورشيدی2
عملکرد يک سلول خورشیدی می تواند توسط منحنی ولتاژ-جريان آن 
ارزيابی شــود. به دلیل تفاوت های موجود در سازوکار سلول خورشیدی، 

در اينجا تنها موارد مربوط به منحنی ولتاژ-جريان معرفی خواهد شد.
 شدت استاندارد نور خورشید AM( 1,5 1,5(: يک توزيع تابش طیفی 

استاندارد در زمین.
 جريــان اتصــال کوتاه )JCS(: جريان شــارش شــده در وســیله ی 
فوتوولتايیک زمانی که مورد تابش قرار می گیرد و الکترودهای آن به هم 

متصل می شوند.
 ولتاژ مدار باز )VOC(: ولتاژ تولید شــده توسط وسیله ی فوتوولتايیک 

مورد تابش وقتی هیچ بار خارجی به آن متصل نیست.
 ضريب انباشــت )FF(: نسبت توان حقیقی که يک سلول خورشیدی 
می تواند تامین کند به بیشــینه ی پیش بینی شــده توسط جريان مدار 

کوتاه و ولتاژ مدار باز آن.
FF=(Jmax×Vmax)/(JCS×VOC)

 بازده ی تبديل توان )η(: نســبت بیشینه ی توان الکتريکی تولید شده 
 .)Pin( به توان اپتیکی فرودی

η=Pout/Pin=(FF×JCS×VOC)/Pin

انواع سلول های خورشيدی نقطه ی كوانتومی 3
سلول های خورشيدی شاتکی34 .1 

 سلول شــاتکی اولین ساختار ســلول خورشــیدی نقطه ی کوانتومی 
کلويیدی بود که به بازده های 1% دســت يافت ]3[. يک ســلول شاتکی 
ساده ترين وســیله ی فوتوولتايیک اســت که می تواند ساخته شود. اين 
ســلول ها به چند دلیــل مورد توجه هســتند. اوالً، آن هــا می توانند با 
اليه نشــانی به روش اســپری و يا پرينت تزريقی از فــاز محلول5، تولید 
شوند. دوما، اليه ی نازکی ) 100~( از نقاط کوانتومی جاذب در سلول 
فوتوولتايیک نیاز اســت ]7[. در اين وسیله يک اکسید رسانای شفاف با 
تابع کار نسبتا بزرگ، نظیر ITO، با يک فیلم نقطه ی کوانتومی کلويیدی 
اتصالی اهمی را تشــکیل می دهد. در پشــت وســیله نیز يک فلز با تابع 
کار کــم، نظیر آلومینیوم يا منیزيم، يک پیوندگاه جداکننده ی بار جهت 
اســتخراج الکترون ها و دفع حفره ها ايجاد می کند ]3[. تفاوت محل تراز 
فرمی در فلز و نیمرسانا، سبب انتقال بار از فلز به نیمرسانای نوع p شده 
و به اين ترتیب اتصال شاتکی شکل می گیرد. شکل )1( ساختار متداول 

سلول شاتکی را نشان می دهد.
 ســلول با خمیدگی نواری در فصل مشترک يک فلز و يک نیمرسانای 
نوع p توصیف می شــود. اين خمیدگی نواری يــک ناحیه ی تهی ايجاد 
می کند که ناشــی از اتصال پذيرنده ی الکترون به فیلم نقاط کوانتومی 
کلوئیدی نوع p اســت. از آنجايی که فلــزات دارای چگالی الکترون آزاد 
بسیار بااليی )cm-3 1022( هستند، اين ناحیه ی تهی به طور ناچیزی در 
سمت فلزی سلول شــاتکی ايجاد می شود ]8و7[. سد شاتکی حاصل به 
استخراج الکترون ها از وسیله کمک می کند]7[. در اين سلول ضخامت 
اليه ی فعال نبايد از حدود 200 نانومتر بیشتر باشد. زيرا در فراتر از اين 
آســتانه، با وجود افزايش جذب، تولید جفت بار بسیار دورتر از پیوندگاه 

رخ می دهد و بنابراين بازده ی کوانتومی داخلی کاهش می يابد ]3[.
 بیشتر مطالعات بر روی سلول های خورشیدی شاتکی برپايه ی نانومواد 
جاذب طول موج های فروســرخ نزديک )NIR(، نظیر Si ،CdTe ،PbS و 

PbSe استوار هستند ]7[.
برای بهبود بازده ســلول های شــاتکی، اين نوع سلول ها را با انواع ديگر 
ترکیب می کننــد. يک رهیافت جديد از اين نوع ترکیبات، ســلول های 
خورشــیدی گرافنی مبنی بر پیوند شاتکی است که با اضافه کردن ماده 
آلی همراه اســت. محققــان به يک بازده تبديل تــوان 1/9 درصد برای 
وســايل غیر آاليیده دســت يافتند و پس از آاليیدن ايــن بازده به 8/6 

درصد رسیده است ]14[.
شکل1. نقشه ی سلول شاتکی و نمودار تعادل نواری آن ]7[.
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سلول های خورشيدی پيوند ناهمگون تهی شده36 .2 

در ســال 2010 محققان يک ســاختار موفقیت آمیز را برای سلول های 
خورشــیدی نقطه ی کوانتومی کلويیدی پیشــنهاد دادند که محدوديت 
اصلی سلول های شاتکی، يعنی ولتاژهای داخلی پايین را برطرف می کرد 
]7و3[. شــکل )2( طرح متداول از وســیله ی پیوند ناهمگون تهی شده، 

منحنی ولتاژ-جريان و نمودار نواری آن را نمايش می دهد.
 ســاختار اين سلول به طور کلی شامل يک اليه ی نقاط کوانتومی است 
که بین اليــه ی انتقال دهنده ی الکترون )معمــوال TiO2( و يک الکترود 
فلزی قرار گرفته اســت، به طور کلی اتصال بین نقاط کوانتومی نوع p بر 
 )ZnO( و اکسید روی )TiO2( نظیر اکسید تیتانیوم n روی يک بســتر نوع
 TiO2 تشکیل می شود. در اين ساختار جريان الکترون ها به سمت اليه ی
بیشتر از اتصال فلزی اســت. بنابراين يک قطبش وارونه ايجاد می کنند 
 n به دلیل چگالی بســیار پايیــن حامل های نوع TiO2 3[. همچنیــن[

)cm-3 1016( به طور جزئی تهی شده است ]8[.
مزيت ســلول های خورشیدی پیوند ناهمگون نسبت به نوع شاتکی اين 
است که در نوع شــاتکی نور از طرف نانوذرات کوانتومی به محل اتصال 
تابیده می شود، در نتیجه الکترون و حفره در محل دور از اتصال تشکیل 
می شوند. اين در حالی است که در نوع پیوند ناهمگون نور از طرف ماده ی 
نیمرسانای نوع n با گاف انرژی بزرگ به محل اتصال تابیده می شود، لذا 
ماده ی نوع n با گاف انرژی بزرگ، نور را جذب نکرده و بیشترين چگالی 
الکترون و حفره در بســتر نقاط کوانتومی در محل اتصال تولید می شود، 

در نتیجه جدايش به صورت مؤثری صورت خواهد گرفت ]3و7[.
 اتصال اهمی در پشت سلول دارای نقشی اساسی است و به طور خاص 
وقتی نقاط کوانتومی کلويیدی با گاف نواری بزرگ به کار برده می شوند، 
نیازمنــد اســتفاده از يک الکترود با تابع کار بزرگ نظیر MnO3 اســت؛ 

همچنین اين امر مانع از کاربرد طال می شود.
 اخیرا محققان با بهینه ســازی اين ســاختار، بازده های تبديل توان 6 

درصدی را گزارش کرده اند ]3[.

سلول های خورشيدی جاذب بسيار نازک37 .3
 )ETA( در دو دهه ی اخیر سلول های خورشــیدی جاذب بسیار نازک 
مورد مطالعات گســترده ای قرار گرفته اند. برپايه ی روش رســوب گذاری 
اليه ی جــاذب، تنوع بســیار زيــادی در روش های تولید ســلول های 
خورشــیدی ETA وجود دارد. متداول ترين روش ها برای جذب عبارتند 
از: جذب و واکنش متوالــی اليه-يونیSILAR( 8(، واکنش گازی اليه ی 
يونیILGAR( 9(، رسوب گذاری الکتريکی10، رسوب گذاری اليه ی اتمی11 
)ALD( و نهايتا رســوب بخار شــیمیايی به کمک پالسما12 است. شکل 
)3( نمودار يک ســلول خورشــیدی ETA متداول با هندسه ی متخلخل 

را نشان می دهد.
 اين سلول شامل يک اليه ی نازک ذاتی )نوع i( است که بین دو اليه ی 
انتقال دهنده )نوع n و نوع p( جاسازی شده است. اليه  های انتقال دهنده 
برای جابجايی حامل های تولید شــده توسط فوتون ها از اليه ی جاذب به 

اتصاالت بکار می رود.
 CuI ،CuSCN به طور سنتی ترکیبات غیرآلی رسانای حفره ی مس نظیر
و CuAlO2 در ســلول های خورشــیدی ETA به کار برده شــده اند. يک 
نمونه از اين سلول ها ساختار ZnO/CdSe/CuSCN بر پايه ی نانوسیم های 
ZnOی نوع n و مواد رسانای حفره ی CuSCNی نوع p است. از نظر گاف 
نواری، دو نیمرســانای شفاف نوع n و نوع p يک میدان الکتريکی بزرگ 
را در فصل مشترکشــان ايجاد می کنند. به همین دلیل ضخامت اليه ی 
CdSe به شــدت بر روی جنبش های الکترون های تولید شــده توســط 

فوتون-ها در فصل مشترک ZnO اثر می گذارد.
عالوه بر نانوســیم ها، زيراليه ی نیمه متخلخل TiO2 نیز ممکن است به 
عنوان يک ماده ی ايده آل برای نقاط کوانتومی در نظر گرفته شود. به اين 

شکل2. طرح سلول ناهمگن تهی شــده، نمودار نواری سلول 
فوتوولتایيک و منحنی ولتاژ - جریان سلول ]7[.

شکل3. طرح سلول خورشــيدی ETA و ساختار نواری سلول 
ETA كه نشــان دهنده ی ترازهای شــبه فرمی EF,n و EF,p در 
رســانای الکترون و حفره اســت. تفاوت بين این دو تراز ولتاژ 
فوتونی V را تعيين می كند. جابجایی نوار رسانش و نوار ظرفيت 
EC و EV بين رساناهای الکترون و حفره باید از مرتبه ی 0/2 تا 0/3 

الکترون ولت باشد ]7[.
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منظور، ســلول های خورشیدی ETA ساخته شده از اليه ی جاذب نازک 
نقاط کوانتومی Sb2S3 بر روی TiO2ی نیمه متخلخل با اليه ی رســانای 
 CdSe ،Sb2S3 مورد مطالعه قرار گرفته اســت. همانند CuSCN حفره ی
نیز با گاف نــواری 1/7 الکترون ولت يک ماده ی جــاذب ايده آل نور در 
ناحیه ی مرئی بیناب الکترومغناطیســی اســت. اگرچه برخی تالش های 
تجربی در اين حوزه در حال انجام اســت، هنوز بازده ی تبديل توان اين 
نوع از سلول ها زير 4% باقی مانده است. محاسبات مدلسازی شده بازده ی 
15 درصدی را برای ســلول های CdTe ETA قابل دسترس می دانند. اگر 
بازده بهبوديافته از اين مرتبه بدست آيد، ETA می تواند گزينه ی مناسبی 
برای سلول های خورشیدی ارزان قیمت باشد ]7[. برای اين نوع سلول ها 
که يک نیمرسانای نیمه متخلخل شفاف برای نور به وسیله رسوب گذاری 
يک جاذب غیرآلی حســاس شــده بازده تبديل انرژی حدود 1/2 درصد 

به دست آمده است ]13[.

سلول های خورشيدی پيوند ناهمگن توده ای )پليمر(313 .4
 ســلول های ناهمگن تــوده ای، مرکب از پلیمرهــای درهم آمیخته ی 
دهنده ی الکترون و فولرين های گیرنده ی الکترون هستند. عقیده بر اين 
است که مجتمع سازی نانوذرات نیمرسانا در اين سلول ها، افزايش بازده را 
 TiO2 ،ZrTiO4/ Bi2O3 به همراه دارد. تاکنون مواد نیمرسانای متنوعی نظیر
ZnO ،ZnS ،CdS ،CdSe ،PbSe و Si در اين نوع ســلول ها مورد استفاده 
قرار گرفته انــد. تحقیق بر روی نقاط کوانتومی در ســلول های ناهمگن 
توده ای بر دو جنبه متمرکز شــده است. اوالً، استفاده از نقاط کوانتومی 
در حضور فولرين های حامل الکترون و پلیمرهای رســانای حفره است. 
در اين مورد، نقاط کوانتومی به عنوان موادی با قابلیت جمع آوری نور به 
ترکیب فولرين/پلیمر افزوده می شود. دوماً، استفاده از نقاط کوانتومی در 
اين سلول ها به عنوان جمع آوری کننده ی نور و همزمان به عنوان ماده ی 
حامل الکترون است. در پیکربندی اخیر، فولرين ها به عنوان فاز رسانای 
الکترون حذف شــده اند. شکل)4( يک طرح از ســلول ناهمگن توده ای 

معمولی با نانومیله های CdSe و پلیمر رســانای حفره ی PCPDTBT را 
نشان می دهد.

در اينجــا نانومیله های CdSe به عنوان ماده ی پذيرنده ی الکترون مورد 
اســتفاده قرار می گیرند در حالی که PCPDTBT بــه عنوان فاز دهنده 
استفاده می شود. برخالف ســلول های ناهمگن توده ای پلیمر/فولرين که 
در آن فولرين در پاســخ طیفی مشارکت بســیار کمی دارد، سلول های 
خورشــیدی پلیمری بر پايه ی نقاط کوانتومی، مزيتی را در جذب مؤثر 

نور ايجاد می کنند.
 نشان داده شده است که بازده های تبديل فوتونی سلول های خورشیدی 
پلیمری بر پايه ی نقاط کوانتومی، به شــکل نانوکريستال ها وابسته است. 
به عنوان مثال وسايل تشــکیل شده از نانو ذرات میله ای شکل، بازده ی 
بهتری نســبت به نانوذرات با هندســه ی کروی را نشان می دهند ]7[. 
جــدول1. موفق ترين ســلول های ناهمگن برپايه ی نانــوذرات CdSe و 

پلیمرهای رسانای حفره ی متفاوت را نشان می دهد.
 )P3HT( عملکرد فوتوولتايیک ســلول های خورشیدی پلیمری مبنی بر

شکل4. طرح یک ســلول ناهمگن توده ای و نمودار انرژی یک 
سلول متداول ]7[.

جدول. بازده های تبدیل ســلول های ناهمگن توده ای تشــکيل شده از 
نانوكریستال های CdSe و پليمرهای رسانای حفره ی متفاوت ]7[.

نانوكریستال هاپليمرهاη%مرجع

Olson et al )2010( 1/8P3HTCdSe QDs

Zhou et al )2010( 2P3HTCdSe QDs

 Sun and Greenham
)2006(2/6P3HTCdSe QDs

Wang et al )2006( 2/4APFO�3
CdSeهای 
چهارغالفی

Dayal et al )2010( 3/1PCPDTBT
CdSeهای 
چهارغالفی
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به عنوان دهنده و )IC70BA( به عنوان پذيرنده با باالترين بازده تبديل توان 
 11/35 mA/cm2 0/87 و جريان مدار کوتاه v 7/4 درصــد و ولتاژ مدار باز

بهینه شده است]15[.

سلول های خورشيدی نقطه ی كوانتومی حساس شده314 .5
 فیلم های نیمرسانای نانوساختار با گاف نواری پهن، سطح میکروسکوپی 
را فراهم می کند که چندين مرتبه بزرگتر از ســطح هندســی است. اين 
سطح می تواند با يک اليه ی نازک جاذب با جذب کنندگی پايین حساس 
شــود. می توان از نانومیله ها، نانوســیم ها، نانولوله ها، نانوصفحات و نظاير 

آن ها به عنوان نانوساختار استفاده کرد ]4[.
 سلول های خورشیدی نقطه ی کوانتومی حساس شده )QDSSC( توجه 
قابل مالحظه ای را به عنوان وسايل فوتوولتايیک نسل سوم به خود جذب 

کرده اند ]9[. اين دسته از ســلول ها، نوع نوينی از سلول های خورشیدی 
حســاس شــده ی رنگی )DSSC( هســتند. تفاوت میــان QDSSCها 
و DSSCها ناشــی از حساس کننده ی مورد اســتفاده برای دريافت نور 
خورشید است. در DSSCها، حساس کننده يک مولکول رنگ آلی يا يک 
ترکیب فلز-آلی است؛ در حالی که در QDSSCها، حساس کننده ی نقاط 
کوانتومی يک ماده ی نیمرسانای غیرآلی است ]7[. در QDSSCها، سطح 
بزرگ میکروســکوپی با يک تک اليه  از نقاط کوانتومی حســاس می شود 
و يــک الکترولیت احیاگر فضای خالی اطراف نانو ســاختار را پر می کند 

)شکل 5(.
 عملکــرد QDSSCها به اين طريق اســت: به محــض در معرض تابش 
قرار گرفتن ســلول فوتوولتايیک، حســاس کننده های نقطه ی کوانتومی 
کــه به اليه ی TiO2 چســبیده اند، نور را جذب می کننــد. اين امر باعث 
برانگیخته شــدن يک الکترون در نقاط کوانتومــی از نوار ظرفیت به نوار 
رســانش می شود. به اين طريق، الکترون برانگیخته يک حفره ی مثبت را 
در پشــت سر خود باقی می گذارد. پیوند الکترواستاتیکی جفت الکترون-
 TiO2 حفره که اکســايتون نامیده می شود، در مرز بین نقاط کوانتومی و

شــکل6. فرآیند توليد جریان در سلول خورشيدی نقطه ی كوانتومی 
حساس شده ]6[.

شکل5. طرح سلول خورشيدی نقطه ی كوانتومی حساس شده و 
نمودار نواری انرژی سلول ]7[.
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پینوشتها:
1. Photovoltaic (PV)
2. Shockley � Quesser limit
3.Quantum Dots (QDs)
4.Schottky solar cells
5.Inject printing from solution 

phase
6. Depleted heterojunction solar 

cells
7. Extremely thin absorber (ETA) 

solar cells
8. Successive ion�layer adsorption 

and reaction (SILAR)
9. Ion layer gas reaction (ILGAR)
10 .Electrodeposition
11. Atomic layer deposition 

(ALD)
12. Plasma�assisted chemical 

vapor deposition
13. Bulk heterojunction (polymer) 

solar cells
14. Quantum dot sensitized solar 

cells (QDSSCs)

جداسازی می شــود. الکترون های برانگیخته به الکترود 
نانومتخلخل TiO2 تزريق می شــوند. الکترون های تزريق 
شده به TiO2 به واسطه ی بار خارجی به الکترود شمارنده 
انتقال می يابند. همچنین نقاط کوانتومی اکســید شده، 
الکترون هــا را از میانجی احیا شــده می پذيرند و حالت 
پايــه ی نقطه ی کوانتومــی حســاس کننده را باز تولید 
می کنند. الکترود تهی شــده از الکتــرون نیز به همین 
ترتیب الکترون ها را از الکترود شمارنده دريافت می کند و 
به اين ترتیب يک چرخه کامل می شود ]7و6[. شکل)6( 

فرآيند تولید جريان در اين سلول را نمايش می دهد.
 QDSC ،DSSC  ضخامــت جــاذب در ســلول های 
و همچنیــن ETA بر خالف ســلول های خورشــیدی 
پیوندگاهی p-n، جهت گســترش نواحی بار فضايی که 
يک میدان الکترواســتاتیک داخلــی را برای جدايی بار 
فراهم می کند، بســیار کوچک اســت. برای DSSCهای 
برپايه ی فیلم های TiO2ی نیمه متخلخل در تماس با يک 
I�/I3، نشان داده شده 

الکترولیت آلی شامل جفت احیاگر �
که جابجايی لبه ی نوار TiO2 بر اثر تابش ناچیز اســت و 
پتانسیل الکترواستاتیک تنها در مجاورت فصل مشترک 
TiO2/ TCO تغییر می کند. تزريق تحريک شــده با نور، 
تمرکز الکترون در فیلــم نیمه متخلخل TiO2 را افزايش 
می دهد و منجر به يک انتقال رو به باالی الکترون سطح 

شبه فرمی EFn به لبه ی نوار رسانش می شود ]4[.
 سطح بسیار بزرگ شبکه ی متخلخل TiO2 نقش زيادی 
در افزايــش بازده ی ســلول دارد. ايــن ويژگی می تواند 
بازده ی جمع آوری فوتون را افزايش و فاصله ی تونل زنی 
حامل های تولید شده توسط فوتون ها را کاهش دهد که 
اين امر منجر به بازدهی باال می شــود. اکسیدهای فلزی 
نظیر TiO2 و ZnO پايداری شیمیايی خوبی تحت تابش 

خورشید دارند و تولید آنها ارزان است.
 سلول های خورشــیدی نقطه ی کوانتومی حساس شده 
به دلیل اثر يونیزاســیون برخوردی قادر به تولید جريان 
فوتونی بسیار بااليی هستند که منجر به بهره ی کوانتومی 
باالتر از يک خواهد شــد. در حال حاضر بازده ی تبديل 
اين سلول ها بسیار پايین است و بهره ی کوانتومی بسیار 
کمتر از يک اســت. بازده ی تبديل پايین اين ســلول ها 
بیشــتر به دلیل دشــواری های موجود در ساخت نقاط 
کوانتومی کامل است، و اعتقاد بر اين است که اين مسأله 
در آينده ی نزديک حل خواهد شــد ]10[. اخیرا از نقاط 
کوانتومی کلويیدی اثرناپذير هیبريد برای ســاخت اين 
سلول ها استفاده شده که بازده ی 7 درصد را نتیجه داده 

است]16[.

نتيجه گيــری4
 در اين مقاله پیشــرفت های حاصل شده در استفاده از 
نقاط کوانتومی در ســلول های خورشیدی مرور شد. در 
حــال حاضر بازده ی اين نوع از ســلول ها هنوز پايین تر 
از 10% اســت. با نزديک شدن بازده به 10% و استفاده 
از تکنیک های ســاخت ســلول بــه روش چند اليه ای 
می توان به بازده های باالتــر از 15% امیدوار بود. جهت 
دست يافتن به اين هدف، اســتفاده از مواد نانوساختار 
با کیفیت باال الزامی به نظر می رســد. تحقیقات در اين 
زمینه نیازمند يک نقشــه ی راه به منظور دست يابی به 

سلول های پربازده است.
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