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بیــن ســالهای  ۲۰۱۴تــا  ۲۰۲۰اتحادیــه اروپــا طرحــی تحقیقاتــی را موســوم بــه چشــمانداز  1۲۰۲۰اجــرا کــرد ه اســت .طبق تحلیــل صورت
گرفته توســط شــبکه انرژی خورشــیدی نانو به نشــانی  ،https://solar.nanoindustry.irدر این طرح  ۱۷۲پروژه پژوهشــی در حوزه
ســلولهای خورشــیدی و بــا بودجــهای در حــدود  ۳۴۳میلیــون یــورو تعریــف شــدهاند .توســعه فنــاوری و کاربردهای ســلولهای
خورشیدی سیلیکونی ،پروسکایتی ،رنگدانهای ،آلی ،معدنی ،زیستی ،نقاط کوانتومی و حالت جامد ،الیههاینازک گالیومآرسناید،
مسایندیومگالیومسلناید ( ،)CIGSسیلیکون آمورف و سهاتصاله و همچنین سنتز ،مشخصهیابی و توسعه مواد مورد استفاده
در ســلولهای خورشــیدی مانند شیشــههای هادی ،مواد فوتونیک ،نانوکریســتالها ،کامپوزیتهای با قابلیت جذب نور و مواد
خودتمیزشــونده از مهمتریــن موضوعــات در حــال پژوهــش در ایــن طــرح هســتند .بهعالوه تعــدادی پــروژه تحقیقاتــی در زمینه
سیستمهای مدیریتی سلولهای خورشیدی در حوزههای سرمایهگذاری و بازیافت سلولها بعد از پایان عمر کاری نیز در دست
انجــام هســتند ۱۳۳ .گروه تحقیقاتی از  ۲۵کشــور اروپایی بهعنوان هماهنگکننــده ( )coordinatorاین پروژهها فعالیت میکنند.
اســپانیا ،انگلســتان ،آلمان و ایتالیا بیشــترین فعالیــت را در میان کشــورهای اروپایی دارند و بخش عمــدهای از بودجه تخصیص
یافتــه بــه حــوزه ســلولهای خورشــیدی را دریافت میکننــد .در حوزه توســعه محصــول ،تمرکز اتحادیــه اروپا تولید الکتریســیته از
طریق سلولهای سیلیکونی است ولی در حوزه توسعه فناوری بهدنبال سرمایهگذاری روی سلولهای خورشیدی نوظهور بر پایه
پروسکایتها و CIGSها برای جایگزینی با سیلیکون است.
 .1حوزههای پژوهشی و بودجه تخصیص یافته
اتحادیــه اروپــا از ســال  ۲۰۱۴طرحــی موســوم بــه چشــمانداز ۲۰۲۰
( )Horizon 2020را بهعنــوان بزرگتریــن برنامــه تحقیقاتــی و
نــوآوری خــود بــا بودجهای بالغ بــر  ۸۰میلیارد یورو و بــا هدف جذب
ســرمایهگذاران خصوصــی و دولتــی و توســعه ایدههــای کارآمــد
آزمایشــگاهی آغــاز کرده اســت .از بیــن  ۱۳۶۴۳پروژه مــورد حمایت
اتحادیــه اروپــا در ایــن چشــمانداز ۱۷۲ ،پــروژه در حــوزه ســلولهای
خورشــیدی قــرار دارنــد ۸۳ .پروژه تا ابتــدای ســال  ۲۰۱۹میالدی به
اتمام رســیده و مابقی هنوز در درســت انجام هســتند .از کل بودجه
درنظــر گرفته شــده بــرای این طرح تاکنــون در حــدود  ۳۴۳میلیون
یــورو بــرای پروژههــای مرتبط با ســلولهای خورشــیدی اختصاص
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یافته اســت .با آنکه در چند ســال اخیر نســلهای جدید سلولهای
خورشــیدی شــامل الیههای نازک و ایدههای نو در طراحی و ساخت
بســیار مــورد توجه گروههــای تحقیقاتی و شــرکتهای دانشبنیان
قــرار گرفتهانــد اما کماکان بیشــترین ســهم پروژههای تعریف شــده
و همچنیــن بودجــه تخصیــص یافتــه در چشــمانداز  ۲۰۲۰مربــوط
به ســلولهای خورشــیدی نســل اول اســت .در نمودار  ۱مقایسهای
بین ســهم انواع نســل ســلولهای خورشــیدی مورد حمایت در این
چشــمانداز نشــان میدهد کــه بالغ بــر  ۴۹درصد آنها بــا بودجهای
در حدود  ۱۸۶میلیون یورو در حوزه ســلولهای سیلیکونی هستند.
 ۴۵درصد پروژههای در حال انجام مربوط به سلولهای نسل سوم
(پروســکایتی ،رنگدانــهای ،آلــی ،معدنی ،زیســتی ،نقــاط کوانتومی
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( ،)CIGSزیستی ،معدنی و سهاتصاله است .همچنین توسعه مواد
مرتبــط با ســلولهای خورشــیدی ،سیســتمهای مدیریت انــرژی و
شبیهسازی نیز از دیگر زمینههایی هستند که در این برنامه در حال
تحقیق و توسعه هستند.
 ۴۴پــروژه مــورد حمایــت در ایــن چشــمانداز بــا بودجــه حــدود ۱۰۲
میلیــون یــورو در زمینــه تحقیقوتوســعه ســلولهای خورشــیدی
ســیلیکونی تککریســتال و پلیکریســتال تعریف شــدهاند که هدف

عمده آنها توســعه فناوری ،بهبود بازدهــی در تبدیل انرژی نورانی
به الکتریکــی ،افزایش پایداری در شــرایط محیطی ،ایجاد مقاومت
در برابر تغییرات آبوهوایی ،مدیریت جذب و انعکاس نور و کاهش
وزن ماژول است .حدود  ۵۶میلیون یورو نیز صرف  ۳۳پروژه مرتبط
بــه کاربــرد ســلولهای خورشــیدی ســیلیکونی در حوزههایــی چون
ساختوســاز ،خودروســازی ،نورپــردازی ،انــرژی گرمایــی ،بویلــر و
تصویربرداری شده است.
120.0

توسعه سلولهای خورشیدی سیلیکونی38 -

100.0

60.0

کاربردهای سلولهای
خورشیدی سیلیکونی31 -

سیستمهای مدیریتی۷ -

سلولهای خورشیدی
پروسکایتی18 -
18

16

16

14

15

13

12

40.0

سلولهای خورشیدی
نقاط کوانتومی4 -
10

11

8
9
تعداد کشور

7

6

5

3

4

2

بودجه (میلیون یورو)

توسعه مواد34 -

80.0

1

0

20.0
0.0

4.0
سلولهای خورشیدی معدنی2 -
سلولهای خورشیدی
سیلیکون آمورف3 -

سلولهای خورشیدی
حالت جامد1 -

سلولهای خورشیدی رنگدانهای2 -

سلولهای
خورشیدی
سهاتصاله1 -

سلولهای خورشیدی
3 -GaAs
5

4

3

تعداد کشور

2.0

1.0

شبیهسازی1 -
2

1

بودجه (میلیون یورو)

3.0

0

0.0

نمودار  -۳حوزههای تحقیقاتی ســلول خورشــیدی در چشــمانداز  ۲۰۲۰برحســب تعداد کشــور هماهنگکننده و بودجه تخصیصیافته (قطر کره نشــاندهنده
تعداد سازمان هماهنگکننده فعال در آن حوزه است).
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سلولهای خورشیدی در طرح چشمانداز  ۲۰۲۰اتحادیه اروپا
ســلولهای خورشــیدی پروســکایتی بــا  ۲۷پــروژه و  ۲۳میلیــون
یورو بودجه در رده بعدی بیشترین سهم پروژههای مورد حمایت
اتحادیــه اروپــا قــرار دارند .عمــده ایــن پروژهها بر بهبــود کیفیت و
پایداری ماده پروســکایتی هالید آلی-معدنــی بهعنوان جاذب نور
و منبع الکترون متمرکز هستند تا به این وسیله بازدهی و پایداری
سلولهای خورشــیدی را افزایش دهند .مقایسه تعداد پروژههای
ســلولهای پروســکایتی و بودجه تخصیص داده شــده به آنها با
ســایر حوزههای نســل ســوم مانند نقــاط کوانتومی ،آلی ،زیســتی،
رنگدانــهای ،معدنی ،حالت جامد و ســهاتصاله نشــان میدهد که
رونــد تحقیقات در فناوریهای نوین سلولخورشــیدی به ســمت
مواد پروسکایتی رفته است .تعداد کم پروژههای مرتبط با رنگدانه
در کنار بودجه اندک تخصیص یافته به آنها ( ۱/7میلیون یورو)
نیز حاکی از آن اســت که این دســته از ســلولهای خورشــیدی که
در سالهای گذشته امیدواری زیادی بر تولید صنعتی آنها وجود
داشــت ،در حــال حاضر از گردونــه رقابت خارج شــدهاند .بهعالوه
ســرمایهگذاری  5/۷میلیون یورویی در حوزه سلولهای خورشیدی
زیســتی کــه بیشــتر از میــزان بودجــه اختصــاص داده شــده بــرای
ســلولهای نقاطکوانتومــی ،رنگدانــهای ،گالیومآرســناید و حتــی
سلولهای سیلیکونی آمورف است ،حکایت از آن دارد که در آینده
تولید انرژی ارزانقیمت از طریق فتوسنتز امکانپذیر است.
شــاید مهمتریــن پروژههــای نســل دوم ســلولهای خورشــیدی
مربــوط بــه  ۳پروژه الیهنــازک  CIGSبا بودجه تقریبــی  ۱۳میلیون
یورو اســت که امید اســت تا انتهای ســال  ۲۰۲۰بازدهی آنها را تا
 ۲۵درصــد افزایــش دهنــد و گام مهمــی در راســتای تولیــد صنعتی
این دســته از ســلولهای خورشــیدی ارزانقیمت برداشــته شــود.
همچنیــن  ۳پــروژه با بودجه حــدود  ۰.6میلیون یــورو و  ۳پروژه با
بودجه  ۲.4میلیون یورو به ترتیب در زمینه سلولهای خورشیدی
بــر پایــه الیههای نازک گالیمآرســناید و ســیلیکون آمــورف در حال
انجام هستند.
در چشــمانداز  ۲۰۲۰تعــداد  ۳۴پــروژه بــا بودجــه حــدود  ۹۱میلیون
یورو در حوزه ســنتز ،مشــخصهیابی و توســعه مواد مورد اســتفاده در
ســلولهای خورشیدی تعریف شــدهاند که  ۵۶درصد از آنها مربوط
به ســلولهای نسل ســوم ۳۸ ،درصد در حوزه نســل اول و  ۱۵درصد
مرتبــط با نســل دوم کاربرد دارند .بهبود خواص شیشــههای هادی
( ،)TCOمواد فوتونیک ،نانوکریســتالها ،کامپوزیتهای با قابلیت
جــذب نــور و مــواد خودتمیزشــونده از مهمترین موضوعــات در حال
پژوهــش در ایــن پروژههــا هســتند ۷ .پــروژه بــه ارزش کلــی ۲۸/6
میلیون یورو در زمینه سیستمهای مدیریتی سلولهای خورشیدی
در حوزههای سرمایهگذاری و بازیافت سلولها بعد از پایان عمر کاری

و یک پروژه با بودجه حدود  ۰/2میلیون یورو نیز در حوزه شبیهسازی
آنها مورد حمایت اتحادیه اروپا قرار گرفته است [ ۱و .]۲
 -۲کشورها و گروههای تحقیقاتی پیشرو
 ۱۷۲پــروژه حــوزه ســلول خورشــیدی در برنامــه چشــمانداز ۲۰۲۰
بــه  ۱۳۳گــروه تحقیقاتــی هماهنگکننــده ( )coordinatorواگذار
شدهاند که در  ۲۵کشور اروپایی واقع هستند .اسپانیا ،انگلستان،
آلمــان و ایتالیــا بیشــترین تعداد پــروژه را در میان کشــورهای فعال
دارنــد .ایــن در حالی اســت کــه آلمان ،اســپانیا ،ایتالیا ،ســوئیس و
انگلســتان بیشــترین ســهم را از بودجــه تخصیص یافتــه به حوزه
ســلولهای خورشــیدی دریافــت میکننــد .مطابق شــکل  ۳تمرکز
بیشــتر کشــورهای فعال در چشــمانداز  ۲۰۲۰روی توســعه و کاربرد
ســلولهای خورشــیدی ســیلیکونی ،توســعه مــواد و همچنیــن
ســلولهای خورشــیدی پروســکایتی اســت بهطوری که به ترتیب
 ۱۳ ،۲۰و  ۱۱کشــور مختلــف را درگیر کردهانــد و بالغ بر  ۲۷۱میلیون
یورو از کل بودجه حوزه سلول خورشیدی صرف این پروژهها شده
است ۱۴ .کشور نیز درحال انجام پروژه تحقیقاتی روی سایر انواع
سلولهای خورشیدی الیهنازک هستند.
از فعالترین گروههای تحقیقاتی هماهنگکننده به لحاظ تعداد
پروژه در دست اقدام میتوان به گروههای زیر اشاره کرد.
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANN,
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG, INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM,THE
CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE
UNIVERSITY OF OXFORD, FUNDACIO INSTITUT DE
CIENCIES FOTONIQUES
توجه شــود که بســیاری از ایــن گروهها در حال انجــام پروژههای
خــود با همکاری ســازمانهای داخلــی و خارجی مانند شــرکتها،
دانشگاهها و پژوهشگاهها هستند (شکل  ۱[ )۴و .]۲
 -3نتیجهگیری
بررســی طــرح چشــمانداز  ۲۰۲۰و پروژههــای تعریــف شــده در آن
نشــان میدهــد بــا آن کــه در ســالهای اخیــر فنــاوری نانــو تحــول
گســتردهای در تولید ســلولهای خورشــیدی الیههای نــازک ایجاد
کــرده اســت ،اما هنوز عمده ســرمایهگذاری پژوهشــی اتحادیه اروپا
در حوزه بهبود عملکرد و توسعه کاربردهای سلولهای خورشیدی
نسل اول (ویفرهای سیلیکونی تککریستال و پلیکریستال) است.
ً
تقریبا تمامی کشــورهای اروپایی پیشرو در حوزه سلول خورشیدی
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تعداد حوزههای پژوهشی
نمودار  -۴پراکندگی کشورها بر حسب بودجه دریافتی و تعداد حوزههای پژوهشی در دست اقدام.

ماننــد ســوئیس ،آلمــان ،انگلســتان ،ایتالیــا ،ســوئد و اســپانیا در
حــال انجــام پــروژهای در حوزه این ســلولها هســتند .ســلولهای
نانوســاختار و الیهنــازک نیــز در برخــی از کشــورها در حــال تحقیق و
توســعه هستند که به نسبت سلولهای نســل اول ،میزان سرمایه
تخصیــص یافتــه و گروههــای تحقیقاتــی فعــال کمتــری دارند .در
میان ســلولهای خورشــیدی نسل جدید ،ســلولهای پروسکایتی
ً
بیشترین تعداد گروه تحقیقاتی را مشغول خود کردهاند که احتماال
به علت رشد سریع بازدهی آنها در چندین سال گذشته بوده است
کــه توجه بســیاری از محققــان را به خــود جلب کردهانــد .پژوهش
روی محصوالت جانبی ســلولهای خورشــیدی مانند شیشــههای

هادی ،کامپوزیتهای با قابلیت جذب نور و مواد خودتمیزشــونده
نیــز بــه لحــاظ ســرمایه مالــی و انســانی درنظــر گرفته شــده جایگاه
ویــژهای در تحقیقــات روز اتحادیــه اروپــا دارد .در مجمــوع بهنظــر
میرسد که در حال حاضر در حیطه توسعه محصول هدف اتحادیه
اروپا تهیه برق ارزانقیمت از طریق ســلولهای ســیلیکونی است و
در کنــار آن در حــوزه توســعه فنــاوری بهدنبال کمــک به تحقیقات
ســلولهای خورشــیدی نوظهــور ماننــد پروســکایتها و CIGSهــا
بــرای جایگزینــی با ســیلیکونی در ســالهای نهچندان دور اســت.
اطالعات بیشــتر در ســایت شــبکه انرژی خورشــیدی نانو به نشانی
 https://solar.nanoindustry.irمنتشر شده است.
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