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  سبك تر از حبابلول هاي خورشيدي س

 

توانند بر روي يك حباب صابون قرار گرفته بسيار باريك و سبكي ساخته اند كه مي خورشيديسلول هاي  MITمحققان دانشگاه 

  بدون اين كه موجب تركاندن آن شوند.

كه مي توانند  هايي به قدري سبك سلول دانشمندان موفق به ساخت باريك ترين و سبك ترين سلول هاي خورشيدي شده اند،

تركاندن آن شوند. محققان اعالم كرده اند كه اين سلول هاي خورشيدي  باعثبر روي يك حباب قرار بگيرند بدون اين كه 

  قرار بگيرند.   -كاغذ، شيشه، پارچه  –توانند تقريبا بر روي هر سطحي مي

كنند. شناخته مي شوند، انرژي نور را مستقيما به الكتريسيته تبديل ميسلول هاي خورشيدي، كه با نام سلول هاي فوتوولتائيك 

براي مقايسه كافي است در نظر داشته باشيدكه به طور ميانگين  ، ميكرون ضخامت دارند ۱,۳اين سلولهاي خورشيدي جديد تنها 

شديدا بسيار سبك وزن ميكرون ضخامت دارد. اين سلول هاي خورشيدي جديد همچنين  ۱۰۰يك تار موي انسان حدود 

  برابر بيشتر از اين مقدار وزن دارند. ۲۰گرم بر متر مربع، در حالي كه كاغذهاي اداري حدود  ۳,۶هستند، معادل 

اين ايده كه سلول هاي جوئل جين، رهبر اين تيم تحقيقاتي و مهندس برق بنياد تكنولوژي ماساچوست، در اين باره افزود :"

اين سلول ها تا چه  يمنشان ده دقيقا به مردم مايل بوديمبه اين منظور انجام شد كه  دهيمصابون قرار خورشيدي را بر روي حباب 

ميكرون را متوجه نمي شود. همكار من، پيتر پاتريك براون،  ۱ون و ميكر ۱۰چشم انسان تفاوت بين  زيراميزان سبك هستند 

  ني بر روي حباب صابون بگذاريم."پيشنهاد داد كه اين سلول ها را براي نشان دادن تفاوت وز

است. به گفته جين، " عجيب  معمولبه گفته محققان، كارايي اين سلول هاي خورشيدي جديد هم اندازه سلول هاي شيشه اي 

است كه سلول هاي انعطاف پذير مذكور به اندازه سلول هاي شيشه اي مستحكم كارايي دارند." عالوه بر اين، نسبت توان به وزن 

الترين نسبت به دست آمده در بين سلول هاي خورشيدي است. اين مسئله در پروژه هايي كه در آنها با ،دستگاه هاي جديداين 

    بسيار كاربردي است.  -مانند سفينه ها يا بالون هاي تحقيقاتي ارتفاع زياد  –وزن اهميت بسياري دارد 
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 ۲۷۲۰وات در كيلوگرم است، در حالي كه اين مسئله براي سلول هاي جديد حدود  ۱۵توان سلول هاي سيليكوني معمول حدود 

والديمير بولويچ هم در اين باره مي گويد: " اين سلول ها به قدري سبك هستند كه برابر) است.   ۴۰۰وات در كيلوگرم (حدود 

اپ خود حس نخواهيد كرد. اين سلول ها مي توانند افزونه اي براي ساختارهاي فعلي شما وجود آن ها را روي پيراهن يا لپ ت

  باشند."

به عنوان مواد اصلي خود براي جذب نور استفاده مي كنند. اين  BDPسلول هاي فوق الذكر از يك تركيب ارگانيك به نام 

ن به صرفه كه به طور گسترده در مدارها و تجهيزات پالستيكي انعطاف پذير، شفاف و مقرو -سلول ها بين ورقه هايي از پريلين

قرار مي گيرند. بنا بر گفته دانشمندان، سلول هاي  –بيوپزشكي براي محافظت از آسيب هاي محيط زيست استفاده مي شود 

مي شوند.  خورشيدي و اليه هاي پريلين روي آن ها در يك اتاق خال، در دماي اتاق و بدون استفاده از هيچ نوع حاللي ساخته

عكس اين موضوع در مورد سلول هاي خورشيدي معمول صادق است كه براي توليد نياز به دماي باال و مواد شيميايي خاصي 

دانشمندان مركز تحقيقاتي ماساچوست معتقدند كه اين سلول ها باريكتر از آن هستند كه كاربرد عملي داشته با اين وجود، دارند. 

  تكان دهد. بازدم ساده مي تواند اين سلول ها را باشند زيرا حتي يك دم و 

هنوز مشخص نيست كه اين سلول ها چه زمان از لحاظ تجاري و در مقياس گسترده قادر به توليد شدن هستند ولي به گفته اين 

چالش هاي مهم  محققان به طور كلي يك دهه زمان مي برد تا يك طرح بتواند خود را از فاز تحقيقاتي به بازار برساند. يكي از

در راه عرضه تجاري اين محصول يافتن فرصت هايي است كه يك سلول خورشيدي فوق سبك و انعطاف پذير بتواند ارزش 

  خاصي را به مصرف كننده برساند.

  مترجم : فرزام ابريشمي
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