
 

  
  

  چكيده
  
  

  اي نانو ساختارهاي خورشيدي رنگدانهسلولي افزايش بهره

  
  توسط

  
  رضا همت زاده

  
  

هاي سلول شود.ميي زيادي را شامل هزينهرايج،  يديخورش يتوسط سلول ها يديخورش يانرژ ليتبد
اي نانو هاي خورشيدي رنگدانهاند، به طوري كه سلولهاي اخير رشد خوبي داشتهخورشيدي كم هزينه در سال

چه در حال حاضر ين اگر  اند.اي را به خود معطوف ساختهها، توجه گستردهساختار به عنوان يكي از اين گزينه
ها از لحاظ ي اين سلولهاي متعددي به منظور افزايش بهرهش، ولي روي كمي دارندها، بهرهدسته از سلول

هاي طبيعي، اي نانو ساختار با استفاده از رنگدانههاي خورشيدي رنگدانهسلول اپتيكي و الكتريكي وجود دارد.
 كنند، بهره و جريانهاي روتينيوم استفاده مياي كه از رنگدانههاي خورشيدي رنگدانهدر مقايسه با سلول

هاي طبيعي استخراج شده از چغندر گيري رنگدانهكاردر اين پژوهش ما با به الكتريكي بسيار كمتري دارند.
اي و هاي خورشيدي رنگدانهقرمز، هويج محلي، كلروفيل، كلم قرمز، بادمجان، زغال اخته و پياز قرمز، در سلول

عملكرد بهينه پرداختيم. هم چنين به منظور N  ٧١٩ي ها و رنگدانهي عملكرد اين رنگدانهبررسي و مقايسه
اي، هاي خورشيدي رنگدانهگيري در سلولكاري رنگدانه از منابع طبيعي، جهت بهها، و استخراج بيشينهرنگدانه

هاي صورت ه با استفاده از روشكهايي بهينه ابداع و پيشنهاد كرديم. به طوري ها روشبراي هر كدام از آن
ي و توانستيم بهره اي مشاهده شدهاي خورشيدي رنگدانهچشمگير در بهره و عملكرد سلولگرفته، افزايشي 

هاي استفاده . در بين رنگدانهافزايش دهيم ٢مقاديري بيشتر از به  ١حدود ها رابه طور ميانگين از اين سلول
نشان  دوشترين عملكرد را از خبي، ٣ در حدوداي هاي بتالين استخراج شده از چغندر قرمز، با بهرهشده، رنگدانه

- اي در حالت پايا، مدلي بر اساس روشهاي خورشيدي رنگدانهدادند. هم چنين به منظور بررسي عملكرد سلول

ي هاي متعددي در بهرههاي اجزاي محدود مورد استفاده قرار گرفت. در اين مدل، نشان داديم كه پارامتر
 هاي خورشيديي بدست آمده از سلولير گذارند. اگر چه بهرهاي تاثهاي خورشيدي رنگدانهتبديل سلول

- به منظور استفاده از اين سلولرا نسبت به قبل افزايش داديم، ولي  هاي طبيعياي با استفاده از رنگدانهرنگدانه

اي ي كمي دارند. نتايج حاكي از آن است كه با مطالعات بيشتر و در آيندهها در مقياس بزرگ، هنوز بهره
  يابد.هاي خورشيدي افزايش ميي اين دسته از سلولنزديك، بهره


