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چکیده

کمبود و آلودگی سووت اواف فلویوی و گور     
گیز شدن کره زمین یکی از موضوعات چالش بران

در جهان امروز اسو و دانشومندان را متعاعود    
کرده اس کو  منوابا انورپف  واپ و  ایودار را      

ول فناورف حامی محیط زیلو بو  سوو   . بیابند
ااف تورشویدف ییو  نوازپ بوا کمتورین ا ور       
سمی ب  عنوان منبوا انورپف دیدیود  وویر و    

ت دانشومندان دحعیعوا  .  ایدار دوج  زیادف دارد
اواف تورشویدف   زیادف را براف سات سووول 

[. 1و2]اندارزان و  ربازده انیا  داده
د ااف فتوولتاییک عباردنو چهار نوع اصوی سوول

اوواف کریلووتالپ سوووولکریلووتالپ  ووویدووک: از
اوواف نووانو فتوولتاییووک کوو   آمووورو و سوووول

جدیددرین سوول تورشیدف معرفی شوده موی  
اوواف تورشوویدف ااووو  از  سوووول[. 3]باشووند

( CdS)پ کادمیم سوولیید (Cu)پ مس(Si)سیویکون
شوووند کوو  دولیوود مووی( AsGa)و آرسوونید گووالیم

سیویکون بو  دلیوخ توواو نوورف از مو عیو     
[.4]بهترف در بین ایون موواد برتووردار اسو    

دوانود گزینو  تووبی    می( In2S3)سولیید ایندیم 
در یی  براف جایگیزینی کادمیو  سولیید سمی

اوواف در ایوون دحعیوولپ سوووول[.5]بووافر باشوود
ف ف جوب کننوده تورشیدف یی  نازپ با یی 

صرف ا تیکی متشکخ از نیم  رساناااف چهار عن
با ( S)و سولیید( Ga)پ گالیم(In)پ ایندیم(Cu)مس

 ورار  یی  بافر سولیید ایندیو  را موورد بررسوی  
ااف تورشیدف یی  نازپ بور  دایم و سوولمی
نمودارااف را شبی  سازف نموده و CIGS/In2S3 ای 

.بازده کوانتومی آن اا را رسم تواایم کرد
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