
 

 راندمان  برابری 2افزایش امکان با چاپ سه بعدی سلول های خورشید 

T3DP ی سه بعدچاپ  در زمینه سبز یو تکنولوژ نیچک در بال شهیو توسعه با ر قیتحق یپژوهشپروژه  کی

 ندیفرآ کیاستفاده از  پروژه تحقیقاتی این کالرک آغاز شده است. هدف لیتوسط دن 2013است که در سال 

 یدر تالش برا  T3DPاست. یدیخورش یپانل هاانرژی  لیبازده تبد یدو برابر به منظور افزایش یچاپ سه بعد

 .استبا دوام باال مقرون به صرفه و  ول خورشیدیسل کی جادیا

است. سوئد Sustainable Mobility  مسابقه دربرنده شدن  یبراتالش پروژه در حال  نیحال حاضر، ا در

این . سه برنده گرفته اندقرار  بررسیتحت کرده و در حال حاضر شرکت  در این چالشوران از سراسر جهان آنو

 سه گروه برنده تقسیم می گردد. دالری بین این 150000جایزه  خواهد شد ودر تابستان امسال اعالم مسابقه 

 یامکان راه انداز ،یسوئد یآژانس انرژ توسط یدالر ونیلیم 1.5 بودجه کیبه لطف  این برندگان برای هم چنین

 .شود یم ایجاد بازاردر عرضه  یخود برا مدل های

ی تالش سه بعدبا استفاده از تکنولوژی پرینت  یدیسلول خورش کی از شرکت ها برای ساخت یاریگذشته بس در

 دواریام  T3DPگروه تحقیقاتی حال، نیبوده است. با احاصل شده  توسط این شرکت ها یکم تی. اما موفقکرده اند

روش این گروه تحقیقاتی در استفاده از تکنولوژی پرینت سه دهد. اما  رییرا تغمسئله  نیا ها آن کردیاست که رو

 بعدی برای ساخت سلول های خورشیدی چیست؟

https://mobility.challengefrom.se/


 

 

 

  یدیخورش یسلول ها سه بعدی چاپ یبرا T3DP روش

تهیه کرد. مطالعه انجام شده توسط محققان استنفورد  کیگزارشی از  Electrek آنالین اتگذشته، انتشار سال

را  یدیخورش یسلول ها ساخت یبرا(  perovskite) پروسکایت ییایمیش ترکیبات استفاده از کار آنها مطالعه

 .شامل می شد

 و اندالهام گرفته  یدیسلول خورش کی جادیا یبرا مگس چشم یک دهیچیپاز هندسه  گروه تحقیقاتیاین 

ه لطف بماده  نی. ااندساخته  ضلعیشکل شش  به داربست به صورت یک تیاپروسک از جنس ییسلول هاکرویم

می  ممحکبا ثبات و  محافظت می کند، بودن و ناکارآمدستن شکننده را از شککه پروسکایت  داربستوجود این 

 .باشد

 یورالنه زنب کی همانند"داد:  حی، توضاین پژوهشارشد  سندهیو نو ی، استاد علوم مواد و مهندسارتداوسک نولدیر

ا شکننده است، ام اری. هر بخش بسافتادکار خواهد به  گرید بخش، صدها هیداز دست درا بخش  کیاگر شما  بایز

 " .شده است ظتحصار در اطراف آن محاف واریدیک با 



 
 نیاستاندارد همسان بود. با ا یدیخورش یسلول ها یانرژ لیتبد ییبا کارا این گروه آور، کار شگفتبه صورت 

 .باشدمی  یکونیلیس یها نهیگز ی نسبت به سایرارزان تربهتر و انتخاب  سکایتحال، پرو

 کالرکاست.  دیتول های ندیدر فرآ یچاپ سه بعد ادغام تکنولوژیمطالعه  اساسبر  T3DP پروژه گروه تحقیقاتی

 .شود انرژِی لیبازده تبد یبرا یتواند منجر به رکورد جهان یم نیدهد که ا یم حیتوض

درخواست بودجه  به این منظوردهد و  توسعهاست تا کسب و کارش را  دواریحال، کالرک در حال حاضر ام نیا با

 است.  کرده
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