دستگاه اندازه گیری بازدهی کوانتومی
سلول خورشیدی
IPCE
دســتگاه انــدازه گیــری بازدهــی کوانتومــی خارجــی (EQE
یــا ) IPCEجهــت بررســی پاســخ طیفــی ســلول هــای
خورشــیدی و آنالیــز مکمــل مشــخصه یابــی  I-Vمحســوب

مــی شــود.
بازدهــی کوانتومــی خارجــی در هــر بــازه ی طــول موجــی
برابــر بــا نســبت حامــل هــای بــار تولیــد شــده بــه تعــداد
فوتــون هــای برخــوردی بــه ســلول در همــان بــازه ی
طــول موجــی اســت .انــدازه گیــری ایــن پارامتــر در حــوزه
ی سنســورهای نــوری و طراحــی ســلول هــای خورشــیدی
دارای اهمیــت اســت و نشــان مــی دهــد کــه در کــدام نواحــی طیفــی ،ســلول از نظــر اپتیکــی ضعیــف عمــل مــی کنــد و امــکان بهینــه ســازی دارد
عملکــرد دســتگاه  IPCE-020بــر اســاس تابــش LEDهایــی بــا طــول مــوج هــای مختلــف در بــازه ی  nm 940-370اســت کــه بــه وســیله ی نــرم افــزار
کنتــرل مــی شــود و کالیبراســیون بــه وســیله ی یــک ســلول مرجــع نصــب شــده روی دســتگاه و عملیــات انــدازه گیــری و محاســبه ی  IPCEبــه وســیله
ی ســخت افــزار و نــرم افــزار دســتگاه انجــام مــی شــود ســه حالــت کنتــرل ( Automatic Control، Manual Controlو  )Instrument Checkدر نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه در حالــت اول انــدازه گیــری در کل بــازه ی nm 940-370انجــام مــی شــود و گــراف  IPCEو  Integrated Current densityبــر حســب طــول مــوج
در نــرم افــزار نمایــش داده مــی شــود .در حالــت  Manualامــکان انــدازه گیــری  IPCEدر تــک طــول مــوج انتخــاب شــده توســط کاربــر وجــود دارد و حالــت
 Instrument checkبــرای ارزیابــی عملکــرد دســتگاه اســت .از جملــه مزایــای ایــن سیســتم نســبت بــه دســتگاه هایــی کــه از مونوکروماتــور اســتفاده مــی کننــد
ایــن اســت کــه شــدت نــور برخــوردی بــه ســلول بیشــتر اســت .شــدت بیشــتر نــور برخــوردی ،امــکان انــدازه گیــری دقیــق تــری را بــرای ســلول هایــی کــه
عملکــرد آنهــا در شــدت هــای کــم نــور ضعیــف اســت فراهــم مــی کنــد.

IPCE of a typical perovskite solar cell

Specifications
IPCE-020

Model

LED

Source

370-940 nm in 19 wavelengths, discontinuous using
LED sources

Wavelength range

calibrated silicon cell

Calibration cell

Basic software provides incident power (λ) , Jsc (λ) and
)IPCE (λ

Software

220 VAC, 50 Hz

Input power
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