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 نامه:چکیده پایان-ب

 یلهاباالست. سلو اریآنها بس دیتول نهیهز یرا به خود اختصاص داده اند ول یدیخورش یسهم عمده بازار سلولها یکونیلیس یدیخورش یسلولها

 نیگزیدر ابعاد بزرگ هستند، جا دیساده و ارزان قابل تول یها کینازک که ماده جاذب آن ارزان تر و سبکتر هستند و با تکن هیال یدیخورش

 CdTeتوان به صورت فلز/ماده جاذب ینازک را م هیال یدیسلول خورش کی یباشند. ساختار کل یم یکونیلیس یدیخورش یسلولها یبرا یمناسب

روش  TCO، اتصاالت فلز و CSSروش CdTe، ماده جاذب CBDروش  CdSساخت  جینشان داد. روش را CdS / TCO/ glassیماده پنجره ا /

 باشد. یمPVD   یها

هستند.  ییایمیو الکترو ش ییایمیش یبه روش ها دینازک قابل تول هیال یدیسلول خورش کی یها هیال ینامه نشان داده شد که تمام انیپا نیا در

 ،ییایمیبروش حمام ش TCOبعنوان  AZOو  ZnO ینشان هیبه روش الکترولس، ال Agو نقره   Cuمس یشده شامل اتصاالت فلز دیتول یها هیال

زباله  دیهر بار منجر به تول CBDباشند. روش  یم شنیبروش الکترودپوز CdTe دیتلورا ومیو ماده جاذب کادم CdS یماده پنجره ا یشانن هیال

در روش  کهیدر حال ردیگ یروز مورد استفاده قرار م 9تا  1شده فقط  هیدارد و محلول ته یرا در پ یادیز نهیبوده و هز ومیکادم یحاو یسم

مستلزم صرف  PVDو  CSS یماه مورد استفاده قرار داد. روشها 4توان به مدت  یرا م ینشان هیال یمورد استفاده برا تیشن، الکترولیالکترودپوز

اند و سرعت انجامشان  متیارائه شده در کار حاضر ارزان ق ییایمیش یروش ها کهیدارد در حال متیبه ابزار گرانق ازیاست و ن ادیو وقت ز نهیهز

درصد  3تا  2 نیشده حداکثر ب دیتول یدیخورش یسلول ها ییباالتر است. کارا ،نیانجام شده توسط محقق یبرابر نسبت به کارها 20-200تاحدود 

 انیجر یچگال glass/FTO/CdS/CdTe/Cu-Agبا ساختار  یروز از ساخت، از سلول 10. پس از گذشت افتندیبوده و با گذشت زمان کاهش 

 . ولت بدست آمد یلیم 1/1متر مربع و ولتاژ مدار باز  یآمپر بر سانت یلیم1/0
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