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 الضوء على: هذه الدراسة تلقي

 .خفيفة حصاد كمواد المستخدمة والزهور الفاكهة من المستخرجة الطبيعية األصباغ -1

 الطبيعية. للصبغة الحساسة الشمسية للخلية حفرة نقل كمواد يستخدم صلب بوليمر إلكترو ليت طبقة رقيقة من -2

 تم تصنيع صبغة طبيعية منخفضة الكلفة  تستخدم لتحسين الخاليا الشمسية الحساسة. -3

 

 الخالصة:

 الخاليا من الثالث الجيل في( Dye sensitized solar cells-DSSC) للصبغة الحساسة الشمسية الخاليا تصنف

 في. للبيئة صديقةكونها و المنخفضة التصنيع تكلفة مثل السليكونية الشمسية الخاليا من أكثر فوائد لها DSSC. الشمسية

 الفواكه بعض من المستخرجة الطبيعية الصبغة باستخدام للصبغة الحساسة الشمسية الخاليا تصنيع تم ، الحالي البحث

 doctor blade تقنية باستخدام FTO بـ المطلية الزجاجية الركيزة على TiO2 الرقيقة األغشية تحضير تم. حسستكم

 البوليمر إلكتروليت استخدام تم. حسستكم اإليثانول في المستخرجة والنباتات الفاكهة صبغة استخدام تم. ضوئي كأنود

 الرقيقة لألغشية البصرية الخواص دراسة تمت. الطبيعية DSSCs تصنيع وتم البالتين من كهربائي قطب مع القياسي

 الفاكهة صبغات أظهرت. VIS-NIR -البنفسجية فوق األشعة مطيافية باستخدام المستخرجة واألصباغ FTO بـ المغلفة

 الشمسية الخاليا تميزت. الساقط للضوء الموجي الطول من نانومتر 500 إلى يصل امتصاصا   المستخرجة والنباتات

 الدائرة جهد و التعبئة وعامل تيارها تحقيق تم والتي كيثلي مصدر مقياس خالل من الكهربائية للخواص المصنعة

لتجميع  الواعد المصدر تكون أن يمكن DSSCs في المستخدمة والنباتات الفاكهة أصباغ أن النتائج أظهرت. المفتوحة

 .وحصاد الطاقة الضوئية


