
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۹۰/۱۱/۱۹۱۱                    دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 (flexible)انعطاف پذیرسطح روی  یفتابآسلول 
 گردندمی مؤثریت نایل  ریکارد جدیدِ به  «اِمپا -محققین»

 

 ; نویسنده: رومان بولیگر۹۰/۹۰/۱۹۱۱مؤرخٔه  ،چاپ زوریخ (سـِت سـِتاِن )روز نامٔه 
  

بازار فروش می یابند. این امکان که سلول کم  آفتابی لین(جامد)کریستسلول  به مشکل در برابر آفتابی سلول کم ضخامت

 می کند.پیدا   جدیدخواهد بود که مارکیت تکنولوژیی  ،دنبریده شو در روی یک سطح انعطاف پذیر )نازک( ضخامت

 

 
 این لحاظ  انعطافپذیر اند و از "Flexcell"سلول آفتابی کمپنی

 روی بامهای غیرهموار نیز نصب شده می توانند

 

یک عبارت است ولت }فوتو" می باشند. Photovoltaikیک ولت کار "فوتوقدرت کریستلین)جامد(  سلول آفتابی از زلیسیومِ 

به انرژی برق. همچنان رشته ای از تخنیک سوالر است که استفادٔه  ،ذریعٔه سلول آفتابی ،از تبدیلی مستقیم انرژی نور

با  -۱۹۲الی بیش از  ۱۱ـمؤثریت  این سلول  بلندنسبی درجٔه { .بیشتر تخنیکی را از انرژی آفتاب در بر می گیرد

بازار فروش  در حاکمموقعیت از سالها به این سو که می باشند  یاسبابِ  ،تکنولوژي تجربه شده و همچنان کمیت زیاد تولید

 ،میکرومتر ۱۹۹ضخامت ورقٔه زلیسیوم با  یک نقص آن اینست که در این سلولداشته می توانند. به هرصورت  را ادعا

تا آمده است بوده و در قیمت تمام شد آن تأثیر انداز است. از این نگاه در سالهای اخیر تحقیق دوامدار به عمل نسبتاً زیاد 

تاً با عالو نیز نور زیاد قید گردد." ر جریان برقی(بمقاومت کمتر در برابا ) مواد "نیمه هادی برق ترِ با ورقه های نازک

و انحنی  شوند تا سلول کم وزنفراهم می  آن امکاناتِ  ،پذیر انتقال دهندٔه انعطافمیدیای روی کش کردن آن روی یک 

" امکانات بیشتر خلق یکولت "فوتواستفاده ازاین روش قیمت تمام شد را مساعد ساخته و باید هم برای  د.تولید گرد پذیر

 گردد.

 

 سؤال چاره سازی مواد

 -مس»و  "«)غیر متشکل(مـُرفا  "زلیسیوم »د: ندر حال دو ماده به نظر می رس «سوالرپذیر انعطاف سلول»برای 

 کدمیوم"د که ننیز در انکشاف قرار دار ،قابل انحناآفتابی نها سلول پهلوی ای. در «(CIGS)دیزیلینید -گلیوم -ایندیوم

به  (انرژی نور را به انرژی برق تبدیل می کندنیز  که رنگ سلول سوالر) گریتسل -یا مانند سلول "پالستیک" ،"لوریدتِ 

 ،اهمیت قایل است "،مـُرفزیلیسیوم ا  "یکی از کمپنی های که به  د.نبه کار برده می شو ،حیث مادٔه  جذب کنندٔه نور

Flexcell از یمی باشد. این کمپنی Yverdon، آلمان(را که الیسنس آن به مؤسسٔه میکروتکنولوژی در نوینبورگ تخنیکی( 

بسیار بلند تحریک  )احتزازات(گاز که با فریکوینس ،. با این تخنیکمورد استفاده قرار می دهد ،می گیرد تعلق

زیلیسیوم  .شود روی کش می زیلیسیوم روی مواد مصنوعی ،درجٔه سیلزیوس ۱۹۹در حرارت  ،است شده "یونیزی"

گرچه درجٔه مؤثریت  ارتقاء می بخشد. مـُرف ترکیبات زیاد هایدروژن در خود دارد که ظرفیت جذب کردن راا  

قیمت  ،از لحاظ کمی مصرف مواد خام و انرژی ،الکن در عوض ،زیاد نیست ۲٪تغییرشعاع آفتاب به جریان برق با 

ریگ در فراوانی زیرا زیلیسیوم مانند  ،دادمشکلی وجود ننازل است. در اختیار قرار داشتن مواد خام  ،تمام شد تولید

 به دسترس می باشد. ،دریا

 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ،مـُرفتابی زیلیسیوم ا  سلول آف ،المون )سویٍس(یک در ولت ات" فوتون" از "مرکز آزمایشبه اساس گفتٔه "توماس فریزِ 

درجٔه در خاصتاً  ،و حتی حرارت بلندبوده لیل آن در حرارت بلند به صورت نسبی قاین منفعت را دارند که ضایعات 

زلیسیوم ا مـُرف را  ،یونایتید سوالر ،تأثیر انداز است. همچنان تولید کنندٔه بزرگ امریکائی ،به صورت مثبتمؤثریت 

به دست می آید و  ۲٪،۰الی  درجٔه مؤثریتِ  ،پذیر به کار می برد. با ترکیب الیه های متفاوت انعطافبرای تولید سلول 

 می رسد. ۱۱۲کریستلین" درجٔه مؤثریت در البراتوار به  -نانو -با "تکنولوژي

 

 -گلیوم –ایندیوم  -مس" ،زیلیسیوم در تفاوت باهنوز هم درجٔه بلندتر مؤثریت را نشان می دهند. CIGS -آفتابی سلول

یار مین لحاظ می توان با الیه های بسجذب می کند. از همستقبماً " یک "نیمه هادی" می باشد که نور آفتاب را دیزلنید

  نیز درجٔه بلند مؤثریت را حاصل نمود. به این صورت یک گروپ دولتی سویس برای  ،میکرومتر ۱الی  ۱از  ،نازک

به  "فلیسوم"به تازگی در همکاری با کمپنی  A. N. Tiwari" تحت آمریت  (Empa)بنام  ،یقو تحق -آزمایش موادمؤسسٔه "

 "پذیر سلول آفتابی انعطاف"نایل گردید و ریکارد جدید البراتواری را در مؤثریت برای  ۲٪،۱۰یک درجٔه مؤثریت به 

سلول آفتابی" از نظر  –از یک شاخص مهم سخن می گوید زیرا به این صورت "الیه های نازک  "اریتیو"قایم کرد. 

کریستلین" در یک سطح قرار گرفته و ضمناً منافع اقتصادی را در تولید و نصب آفتابی پولی"سلول درجٔه مؤثریت با 

می توانند پذیر ی )مواد انحن ل به رول"رو"تولید طریق ( در بر دارند. به این طور در پهلوی دیگر مسایل به مونتاژ)

منجر می  ،قیمت تمام شد نازل سیستم های سوالر به روی رولها یا چرخها پیچانیده شوند تا عملیٔه کار ساده تر گردد(

 گردد.

 

  درجٔه سلزیوس  ۹٪۰که در کمتر از  ")تشکیل یک الیه در حرارت کم عملیٔه ترشح"این امکان توسط انکشاف یک 

اجازه می دهد تا عملیٔه برش "مواد نیمه هادی" نه تنها روی شیشه  وبه وجود آمد  ،کردرا تشکیل CIGS با کیفیت بلند الیه ای 

به با الیه های متفاوت  "نیمه هادی"قدرت جذب مواد  عالوتاً اجرأ گردد.  بلکه روی ورقٔه مواد مصنوعی قابل انحنا نیز

 رسانیده می شود. اش حد نهائی

 

 غیر همواربرای بامهای  سوالر سلول

به طور مثال ادغام سلول  .یر می گرددذپ ولتیک امکان پذیری سلول آفتابی طرز جدید به کار بردن فوتو با انعطاف

 ،آفتابگیر کلکین ها از به حیث جزءیا آفتابی درالیٔه پوش عمارت به حیث منبع برقی که به سادگی قابل ترانسپوت است 

آفتابی ما  سلول» ،توضیح می دهد (او فلیکسلسی تی )از کمپنی  "دی. فیشر" بکس های دستی یا پارچه های نساجی.

میرمن ا. «. مدغم گردند ،عماراتمحفظٔه حرارت برای در و می توانند خاصتاً روی بامهای گنبد مانند و هموار 

 ،وعالوه میکند ،یک منفعت دیگر در وزن می باشد»  ،می گوید ،کنولوژی سوالرادغام ت برای بودنهاگن آمر بازاریابی

عوامل ستاتیک)انجینری ساختمان( باید از آن صرف نظر می نظر به ولتیک که تاحال  ها را برای فوتوبام ،وزن کم

 «.مساعد می سازد ،گردید

 

در عملیٔه کار  ،عوض تخته های یکهیا از چرخ به چرخ  "رول به رول"سلول آفتابی انحناپذیر این مفاد را دارند که از 

مورد استفاده قرار می گیرند. حتی فکر شده می تواند که از مساعد بودن انحناپذیری صرف در عملیٔه تولید استفاده به 

    صص ثبات بخشید. به اساس نظر متخ ،در تحت آن به وسیلٔه یک الیٔه شیشهسلول آفتابی را بعد از آن و  ،عمل آید

زیرالیه در قیمت شیشه به حیث  ،مرکز انرژی آفتاب و تحقیق هایدروژن در ایالت بادن ُورتمبرگ آلمان از "ف. کسلر"

 مثال ندارد. ،و ثبات در برابر اوضاع جوی

 

با  ،"اورس مونتویولر" ،از فاکولتٔه تخصصی برن)سویس( "ولتیک فوتو -تخنیک"آمر البراتوار تحقیق برای سیستم 

 سلول"آینده دهه های  در نظر من این است که» محافظه کاری را از دست نمی دهد:  ،جدیدترین پیشرفت های حاصله

 ،فروش . سلول الیٔه نازک باید در به دست آوردن گوشه های مارکیتدارد کریستلین" باز هم دست باال زلیسیوم آفتابی

 «مشکل خواهد بود.این که  ،مبارزه کنند

جدیداً نرخ ها قویاً تنزیل کرده اند. نتایج جدید تحقیقات بازهم قدم  ;ستبه بهبود اروهمیشه سلول کریستلین  در واقعیت هم

 های مهم اند تا فوتو ولتیک ساحات جدید بکار برد را اختیار کند و استفاده از انرژی سوالر را مؤثر تر سازد.

 

 پایان

 

  

 


