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چکیده
 سلولهای خورشیدی حساس.امروزه توجه به انرژی پاک خورشییدی برای کاهش آیيندگی سوختهای فسیلی رو به افزايش است
 مواد. يکی از اجزا مهم سلول خورشیدی ماده رنگزا است. انرژی خورشیدی را به انرژی الکتريکی تبديل میکنند،شیده به مواد رنگزا
 ماده رنگزای طبیعی بر پايه1  برای اين منظور.رنگزای طبیعی به دلیل قیمت پايین و سییهولت دسییترسییی بسیییار مناسی هسییتند
 وCIELAB  فضارنگهای، برای اولین بار از نمودار انعکاسی.آنتوسییانینها برای کاربرد در سلول خورشیدی انتخاب و استفاده شدند
 مواد رنگزای. برای بررسیی رفتار رنگی مواد رنگزای طبیعی استفاده شد و حمم گاموت رنگی آن مورد ارزيابی قرار گرفتCIELCH
 درنهايت با استفاده از الگوريتم شناخته.طبیعی اعمال شده در ساختار سلول خورشیدی دارای خلوص و روشنايی متفاوتی میباشند
. به دست آمد1/67 ×516  حمم گاموت رنگی برای مواد رنگزای طبیعی بر پايه آنتوسیانین در حدود،شده مرتبط
 سلول های خورشیدی حساس شده به مواد، انرژی سبز، مواد رنگزای آنتوسیانین، مشخصه های رنگی:واژههای کلیدی
.رنگزا
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Abstract
Todays, attention is paid to clean solar energy to reduce fossil fuel pollution. Dye-sensitized solar cells (DSSCs) convert light
energy into electrical energy.One of the important components of DSSCs is the dye. Natural dyes are very convenient because of
their low cost and ease of access. For this end, 9 natural dyes based on anthocyanin were selected and employed in DSSCs structure.
For the first time, the reflection diagrams, CIELAB and CIELCH color spaces were achieved to study the color behavior of natural
dyes applied in DSSCs. According to the results, the natural dyes applied in DSSCs structure have different color and lightness.
Besides, the color gamut volume of anthocyanin based natural dyes applied in DSSCs was computed about 2.67 ×104 using wellknown algorithm.
Keywords: Colorimetric characteristics, Anthocyanin natural dyes, Green energy, Dye-sensitized solar cells.

- 1مقدمه
سیلولهای خورشیدی يا فتوولتايیک ،دستگاهی است که انرژی خورشیدی را بهطور مستقیم به انرژی الکتريکی تبديل میکند].[5
در سیال  5115گراتزل 5و همکارانش برای اولین بار موفق به ارائه سیلولهای خورشییدی حساس شده به مواد رنگزا 1شدند] .[1در
ابتدا در سییاخت سییلولهای خورشیییدی از کمکلکر روتنیوم بهعنوان ماده رنگزا اسییتفاده شیید که اين دسییته از مواد رنگزا معايبی
همچون تهیه و خالصسازی دشوار و قیمت بایيی داشتند] ،[3به همین دلیل پژوهشگران تالش کردند تا مواد رنگزايی را ارائه دهند
که عالوه بر قیمت پايین ،تهیه آنها نیز سییاده و مقرونبهصییرفه باشیید] .[6دراينبین مواد رنگزای طبیعی يک گزينه مناسیی برای
جايگزينی بخش گرانقیمت حسیاس کنندههای سیلولهای خورشییدی شدند .در سالهای اخیر اجزا مختلف گیاهان مانند گلبرگ
گلها ،برگ و پوسیت درختان بهعنوان مواد حسیاس کننده در سیاختار سیلول خورشییدی مورد استفاده و ارزيابی قرار گرفت .مواد
رنگزای طبیعی مورد اسیییتفیاده در سیییلولهیای خورشیییییدی بیه چهیار طبقه کاراتونوئیدها ،فالونوئیدها ،کلروفیلها ،بتایيین3ها و
آنتوسیانینها تقسیم میشوند] .[7-1در اين پژوهش مواد رنگزايی که بهعنوان حساسکننده در سلولهای خورشیدی استفاده شده
است از طبقه آنتوسیانینها است .آنتوسیانینها بیشترين ترکیبات حساس به نور هستند که بهطور طبیعی در میوهها ،گلبرگ گلها،
گلها ،باکتریها ،برگها و پوسیت درختان وجود دارند .گروه کربونیل و هیدورکسیی موجود در ساختار آنتوسیانینها باعث شده که
بهراحتی با س ی

دیاکس یید تیتانیم پیوند داده و جذب شییوند .آنتوسیییانین دلیل وجود فامهای جذاب قرمز مايل به زرد تا آبی در

گیاهان ،میوهها و برگها میباشییند] .[8در تحقیقات صییورت گرفته در سییال  ،1158پنگ 6و همکارانش مشییخصییات سییلولهای
خورشییدی بر پايه گیاهان طبیعی را مورد بررسیی قرار دادند .بررسییها نشان داد که کلم قرمز بیشترين بازده تبديل انرژی معادل
 16561را داراسیییت] .[1هم چنین در سیییال  ،1155هويژی 1و همکارانش  11ماده رنگزای طبیعی که به عنوان حسیییاسکننده در
سیلولهای خورشییدی کاربرد داشیتند را مورد بررسیی قرار دادند .نتايج نشیان داد که میوه منگوستن دارای بیشترين بازده تبديل،
معادل  5657اسیت] .[51م العات متعددی درحوزه بازده تبديل انرژی حساسکنندههای طبیعی انمام شده است اما تاکنون خواص
رنگی سیلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است .در سال  ،1155اُلوريا 6و همکارانش،
اثر حاللهای مختلف (اتیلن گاليکول 7و اتیلن دی امین )8را بر روی خواص نوری نانو ذرات کادمیم سولفید 1به عنوان نیمههادی در
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سیلولهای خورشییدی م العه کردند .در اين راسیتا مشیخصیات رنگی نانو ذرات کادمیم سیولفید تحت روشینايی استاندارد  D65و
مشیاهدهکننده اسیتاندارد  CIE1964بدسیت آمد .نتايج اين م العه نشیان داد که کادمیم سولفید که در اتیلن دی آمین سنتز شده
دارای رنگ نارنمی و کادمیم سولفید سنتز شده در اتیلن گاليکول رنگ زرد را داراست] .[55در پژوهشی ديگر ،جعفری و همکارانش
ويژگیهای رنگی سیلول های خورشیدی بر پايه بلوبری و تمشک را مورد بررسی و آزمايش قرار دادند .نتايج نشان دادکه میزان بازده
تبديل انرژی بلوبری از تمشیک بیشیتر اسیت .همچنین بررسیی رفتار انعکاسی دو ماده در محدوده آبی طیف متفاوت بوده و میزان
انعکاس بلوبری در طول موج ماکزيمم انعکاس تقريبی  671نانومتر بیشتر میباشد .بررسی مشخصههای رنگی نشان داد که دو نمونه
از فامهای متفاوتی برخوردار هستند و میزان خلوص نمونه بلوبری از نمونه تمشک بسیار بیشتر است].[51
در يک جمعبندی مشیخص شید که تحقیقاتی در زمینه بررسیی گاموت رنگی مواد رنگزای آنتوسییانین مورد استفاده در سلولهای
خورشیدی انمام نشده است .در اين مقاله مشخصات دو بعدی  1مواد رنگزای طبیعی در فضای رنگی  CIELCHو CIELABبررسی
شد .در نهايت برای بدست آوردن مرز و حمم گاموت رنگی از الگوريتم  Convex hullاستفاده شد .به همین دلیل در تحقیق حاضر،
مشیخصیات  1ماده نگزای طبیعی از نوع بتایيین به کار رفته در سیلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا مورد بررسی قرار
گرفیت .در ادامیه حمم گیاموت رنگی نمونیهها نیز تعیین گرديد که پیشبینی میشیییود مبنای م العات بعدی در مقايسیییه حمم
گاموتهای رنگی اشغال شده توسط مواد رنگزای طبیعی قرار گیرد.
 -2بخش تجربی
 -2-1مواد
در اين پژوهش  1ماده رنگزای طبیعی که در طبقه آنتوسیییانینها قرار دارند ،مورد اسییتفاده قرار گرفته اسییت .در اين راسییتا از مواد
رنگزای طبیعی شامل آلبالو ،تمشک ،بلوبری ،انارترش ،چغندر قند ،کلم قرمز ،تربچه ،پوست بادممان و میوهاژدها استفاده شد.
 -2-2آمادهسازی نمونهها
به منظور اسیتخراج مواد رنگزای طبیعی ابتدا منابع گیاهی جمعآوری و تمیز شیده ،سیکر در دمای اتاق تاريک خشک گرديد11 .
گرم از پودر نمونه گیاهی در  511میلیلیتر حالل خالص خیسییانده شییده و به مدت  51سییاعت در محیط تاريک و خنک نگهداری
گرديد .پر از طی زمان مناسی حالل حاوی مواد رنگزای طبیعی از باقیمانده موجود جدا شیده و توسط روتاری تحت خالت تغلی
شید .در نهايت عصیارههای تغلی شده در محیط تاريک با دمای  6 °Cبرای تهیه فوتوالکترود نگهداری شد .برای تهیه فوتوالکترود،
خمیر شیفا نانو کريستال  51( TiO2نانومتر) به روش دکتر بلید بر روی شیشه  FTOاعمال شده و سکر به مدت  31دقیقه در
دمای  611 °Cخشک گرديد .فیلم دیاکسید تیتانیم با محلول آبی  TiCl4و با غلظت  5 mMبه روش حمام شیمیايی یيه نشانی

شیده و به مدت  31دقیقه در دمای  611 °Cخشیک گرديد .سیکر فیلم خشیک شیده تا دمای  511 °Cسرد شد .الکترود آند به
مدت  6سییاعت در عصییاره ماده رنگزای طبیعی مورد نظر غوطهور شییده و سییکر به مدت  51دقیقه در اتانل قرار داده شیید تا ماده
رنگزای جذب نشده برطر گردد [.]53-57
 -2-2-2اندازهگیری طیف انعکاسی و محاسبه ويژگیهای رنگی
جهت اندازهگیری انعکاس طیفی فوتوآندهای سیاخته شیده بر پايه مواد رنگزای طبیعی از دسیتگاه اسککتروفتومتر  sp- 66محصول
شییرکت  X-Riteاسییتفاده شیید .اندازهگیریهای در محدوده طیف مرئی از  611تا  711نانومتر و با گامهای  51نانومتری انمام شیید.
هندسیه اندازهگیری دسیتگاه ) (d/8بوده و انعکاس آيینهای لحاظ شده ،شايان ذکر است که تاثیر نور غیرمرئی در اندازگیری نمونهها
حذ شید .در گام بعدی با اسیتفاده از طیف انعکاسی اندازهگیری شده ،مقادير محرکههای سهگانه نمونهها تحت استاندارد روشنايی
 D65و مشیاهده کننده اسیتاندارد  CIE1964محاسبه گرديد .به اين ترتی  ،پارامترهای رنگی نمونهها در فضارنگهای  CIELABو
 CIELCHمحاسبه شد.
 -2-2-3تعیین گاموت رنگی
مشخصات رنگی نمونهها اغل در فضاهای سه بعدی نظیر  CIELAB ،CIEXYZو  CIELCHتوصیف میگردند .در واقع سیستمهای
رنگی سیه بعدی ويژگیهای رنگی را درسیه محور شرح میدهند .فضارنگ  CIELABبیانگر مشخصات رنگی نمونهها در سه بعد*، b

* L* ،aاسیت که پارامتر * Lنشیاندهنده روشینايی و پارامتر * aنشیاندهنده ويژگی قرمز -سیبزی و پارامتر * bنشاندهنده میزان
زرد -آبی بودن نمونهها اسییت] .[58-11از طر ديگر فضییارنگ  CIELCHبه عنوان يک فضییای ق بی در سیییسییتم رنگی دکارتی
 CIELABتوصییف میشیود که مشیخصیات نمونهها را با پارامترهای * C*،Lو  h°بیان میکند .در حالی که پارامتر * Cنشاندهنده
خلوص و پارامتر  h°نشییاندهنده زاويه فام اسییت] .[51-15يکی از مهمترين ويژگیهای هر دسییتگاه توصیییف کننده رنگ (چاپگر،
نمايشییگر و )...گاموت رنگی آن اسییت .گاموت رنگی هر دسییتگاه به عنوان زيرممموعهای از رنگهای مشییخص اسییت که توسییط آن
دسییتگاه قابل حصییول میباشیید .عموما دسییتگاههای مختلف گاموت رنگی متفاوتی دارند .برای يک تصییوير گاموت رنگی به صییورت
ممموعیهای از رنیگهیای قابل تولید تعريف میشیییود .برای دسیییتگاه های مختلف مانند نمايشیییگرها و چاپگرها نیز گاموت رنگی
ممموعهای از رنگهای اسیت که دسیتگاه میتواند ارائه دهد .به طور کلی گاموت رنگی هر دسیتگاه به عنوان يک مشیخصه مهم در
خروجی آن دسیتگاه در نظر گرفته میشیود که وابسیته به عوامل متعددی است] .[11به عنوان مثال در چاپگرها زمانی که دستگاه،
کاغذ ،شرايط چاپ و شرايط مشاهده کننده تغییر میکند ،گاموت رنگی نیز تغییر میکند].[11،13
برای تشیییري مرزهای گاموت الگوريتمهای مختلفی وجود دارد که از مشیییهورترين آنها می توان به الگوريتمهای ،Convex hull

 Alpha shapeو  Segment maximaاشییاره کرد .اين الگوريتمها را میتوان برای تعیین مرز گاموت در تصییاوير يا دسییتگاه يا هر دو
آنها اسیتفاده کرد .عموما گاموترنگی نمونهها در فضیاهای دو بعدی يا سه بعدی از فضارنگهای متداول تعريف میشوند .همچنین
به کمک الگوريتمهای معرفی شده امکان محاسبه حمم گاموت رنگی اشغال شده توسط نمونهها وجود دارد] .[16در پژوهش حاضر
از الگوريتم  Convex hullبه منظور تعیین محدوده رنگی اشیغال شده توسط فوتوآندهای مبتنی بر مواد رنگزای آنتوسیانین استفاده
شید .در روش  Convex hullبعد از تعريف مختصات نقاط در فضای رنگی (مثال فضای رنگی  )CIELABنق های که کوچکترين  xرا
دارد انتخاب میشود ،سکر نق های که نسبت به آن کمترين زاويه را دارد مکانيابی شده و اين کار به تداوم ادامه میيابد].[16،11
يکی از مهمترين مزيتهای الگوريتم  Convex hullاين است که اين روش شامل ممموعه از داده های ورودی است؛ بنابراين میتوان
برای تخمین حمم گاموت رنگی نیز از آن اسییتفاده کرد .در اين راسییتا و به منظور تعیین حمم گاموت رنگی اشییغال شییده توسییط
فوتوآندهای حسییاس شییده به مواد رنگزای آنتوسیییانین از روش مثلثبندی 51اسییتفاده شیید .مثلثبندی در حقیقت روشییی برای
تقسییمبندی فضا از يک ممموعه نقاط نمونه است .مثلثبندی دلونی 55در سال  5136توسط بی .دلونی پیشنهاد شد به اين ترتی
که با ماکزيمم کردن زاويهها از تولید مثلثهای باريک جلوگیری میشیییود .قانون اصیییلی برای ايماد مثلثبندی دلونی قانون دايره
اسییت .مثلثبندی دلونی ،نوعی مثلثبندی اسییت که در آن دايره محی ی هر مثلث شییامل هیس راسییی از رئوس مثلثهای ديگر
نباشد] .[51برای تعیین و محاسبه گاموت رنگی مواد رنگزای آنتوسیانین مورد استفاده در سلولهای خورشیدی ،الگوريتم
 hullبا اسییتفاده از روش مثلثبندی دلونی اسییتفاده شیید .در به کارگیری توابع مورد اسییتفاده نیز از نرم افزار

Convex

MATLAB R2018b

استفاده شد.
-3نتايج و بحث
يکی از مواردی که در سلولهای خورشیدی نسل سوم دارای اهمیت زيادی میباشد ،گستره جذب نور خورشید توسط عامل حساس
کننده می باشیید .اهمیت اين موضییوع از آنما اسییت که هرچه ماده رنگزا دارای طیف جذبی بزرگتری باشیید ،امکان تهییج و تولید
الکترون تهییج يافته تسیهیل میشود .اندازهگیری رنگ و مشخص کردن حوزه جذبی مواد رنگزا میتواند در پیشبینی عملکرد ماده
رنگزا در افزاره اپتوالکترونیک کمک کننده باشیید [ .]16البته زمان بهینه برای یيهنشییانی مواد رنگزا بر روی سیی

نیمه هادی به

منظور کس غلظت بهینه دارای اهمیت زيادی است .زيرا بیشترين جذب در کوتاهترين زمان ،عالوه بر صرفهجويی در زمان و هزينه،
سییب ارائه بازده حداکثری در افزاره اپتوالکترونیک میگردد .در اين پژوهش ،زمان  51سییاعت برای کسیی بیشییینه جذب انتخاب
گرديد .شیکل  5انعکاس طیفی  1ماده رنگزای طبیعی مورد اسیتفاده در سیلولهای خورشیدی را در محدوه طول موجهای مرئی از
Triangulation
Delaunay triangulation

10
11

 611تا  711نانومتر نشان میدهد.

شکل  -1منحنی انعکاسی  1فوتوآند حساس شده با مواد رنگزای طبیعی در محدوده طول موج مرئی.

شکل  5بیانگر آن است که بیشترين میزان انعکاس اين دسته از مواد رنگزای طبیعی در محدوده طولموج  611تا  711نانومتر و در
محدوده رنگهای قرمز مايل به زرد تا آبی اسیییت .بهمنظور شیییناخت بهتر رفتار رنگی ،توزيع نمونهها در دياگرام * a*bو* C*Lاز
فضیارنگهای  CIELABو  CIELCHبه ترتی در شیکلهای  1و  3نشیان داده شدهاند .همچنین جدول  ،5بازده تبديل انرژی مواد
رنگزای طبیعی آنتوسییانین و مشیخصیههای رنگی نمونهها را در فضارنگهای  CIELCH ،CIELABنشان میدهد .م ابق جدول ،5
عمده مواد رنگزای طبیعی بهکاررفته در سلولهای خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای طبیعی در طبقه آنتوسیانینها قرار دارند.
همانطور که قبالً گفته شید ،مواد رنگزای آنتوسییانین فام قرمز کم رنگ تا آبی را شامل میشوند و به دلیل داشتن گروه کربونیل و
هیدروکسیی موجود در سیاختارشیان بهراحتی با سی

دیاکسید تیتانیم پیوند داده و جذب میشوند .با توجه به جدول  5و نتايج

بهدسیتآمده از بازده تبديل انرژی در مقایت مرتبط ،بررسییها نشیان داد که مواد رنگزای آنتوسیانین بازده تبديل انرژی بایتری را
دارند .بنابراين مقايسیه نتايج بازده تبديل انرژی و گروه شییمیايی ماده رنگزا نشیان داد که مواد رنگزای آنتوسیانین به جز کلم قرمز
بازده تبديل انرژی بایتری در مقايسییه با سییاير مواد رنگزای طبیعی دارند .با توجه به اينکه بازدهی حسییاس کننده براسییاس مواد
رنگزای طبیعی مورد اسیتفاده در سیلولهای خورشییدی کم اسیت اما در عوض استفاده از مواد رنگزای طبیعی بهجای مواد رنگزای
مصنوعی از مزايای در دسترس بودن ،زيست سازگاری و همچنین روش تهیه آسان برخوردار است.
شیکل  ،1رفتار رنگی نمونهها را در دياگرام * ،a*bاز فضیارنگ  CIELABنشان میدهد .محور * aاز مقادير مثبت تا منفی به ترتی
بیانگر میزان قرمز بودن تا سیبز بودن نمونههاست و محور * bنیز از مقادير مثبت و منفی بیانگر زرد تا آبی بودن نمونههاست .م ابق

شیکل  1و با بررسیی توزيع نمونهها که در ناحیه اول ،سیوم و چهارم فام واقع شیده اند مشخص میشود که نمونهها از فامهای قرمز
مايل به زرد تا آبی برخوردارند .شیکل  ،3توزيع نمونهها را در دياگرام * C* Lاز فضیارنگ  CIELCHنشان میدهد .به نحويکه مقدار
* Cبییانگر میزان خلوص نمونهها بوده و پارامتر * Lنیز میزان روشییینايی نمونهها را نشیییان میدهد .م ابق شیییکل  3و جدول ،5
بیشییترين مقدار روشیینايی مربوط به نمونه انار ترش ( )L*= 85/18و کمترين مقدار روشیینايی مربوط به نمونه آلبالو ()L*=16/15
میباشیید .از طرفی مقايسییه خلوص نمونهها بیانگر آن اسییت که مقادير خلوص در محدوده ( )C*= 5/1-61/56اسییت که به ترتی
مربوط به نمونههای پوست بادممان و میوه اژدها است.
جدول  -1مشخصات رنگی  1ماده رنگزای طبیعی مورد استفاده در سلولهای خورشیدی بر پايه آنتوسیانین.
بازده تبديل انرژی

ho

*C

*b

*a

*L

z

y

x

نمونهها

1/66

61/78

5/1

1/86

1/86

37/1

1/31

1/33

1/31

پوست بادمجان

1/58

35/51

67/61

16/66

61/76

16/15

1/51

1/33

1/17

آلبالو

1/66

56/86

57/76

1/51

56/18

76/18

1/31

1/33

1/31

کلم قرمز

5/67

51/13

67/65

51/65

66/76

68/66

1/11

1/31

1/63

تربچه

1/18

3/51

31/18

5/77

31/13

11/51

1/35

1/31

1/31

چغندرقند

1/87

116/11

65/31

-11/1

-18/61

31/77

1/11

1/11

1/56

بلوبری

1/61

355/65

1/76

-7/3

6/68

66/81

1/31

1/3

1/35

تمشک

1/71

313/18

15/51

-1/11

15/17

85/18

1/31

1/35

1/36

انار ترش

1/11

61/16

61/56

31/61

61/66

66/31

1/11

1/36

1/11

میوه اژدها

شکل  - 1توزيع نمونهها در دياگرام * a*bاز فضارنگ .CIELAB

شکل  -3توزيع نمونهها در دياگرام * C *Lاز فضارنگ.CIELCH

ب

وريکه که اشیاره شید از الگوريتم  Convex hullبرای تعیین مرز گاموت رنگی اشیغال شیده توسط نمونهها در فضارنگ CIELAB

اسیتفاده شید .شکل  ،6مرز گاموت  1ماده رنگزای طبیعی مورد استفاده در سلولهای خورشیدی را در فضای دو بعدی * a*bنشان
میدهد .بهمنظور ترسییییم شیییکل  ،6مثلث دلونی برای دادهای رنگی دوبعدی )* (a*, bبه دسیییت آمد .در گام نخسیییت الگوريتم
 Convex hullبرای ممموعه نقاط دوبعدی توسیط مثلث دلونی به کار برده شد .برای اينکه بتوان  Convex hullسهبعدی از ممموعه
دادههای رنگی در فضیارنگ  CIELABبه دسیت آورد ،در ابتدا بايد مثلث دلونی اين ممموعه نقاط )* (L*,a*,bساخته شود .در گام
بعدی حمم گاموت رنگی به کمک الگوريتم  Convex hullتعیین و محاسیبه شد .شکل  1گاموت رنگی  1ماده رنگزای طبیعی مورد
اسیتفاده در سلولهای خورشیدی را در فضارنگ  CIELABنشان میدهد .س

 51حمم گاموت به دست آمده در شکل  1بهصورت

کلی و شماتیک نشان داده شده است.

Surface

51

شکل  -4مرز گاموت رنگی  1ماده رنگزای طبیعی در دياگرام دوبعدی *a*b

شکل  -5حمم گاموت رنگی  1ماده رنگزای طبیعی در فضارنگ CIELAB

نتايج نشیان داد که حمم گاموتی که توسط الگوريتم  Convex hullدر مختصات رنگی سهبعدی در فضارنگ  CIELABبه دست آمد
برابر  1/67 ×516اسییت .ب وريکه قبال اشییاره شیید تحقیقات اندکی در خصییوص رفتار رنگی مواد رنگزای طبیعی مورد اسییتفاده در
حساسکنندههای سلولهای خورشیدی انمام شده است .عمده تحقیقات در اين خصوص مربوط به بررسی میزان بازدهی سلولهای
خورشییدی ح ساس شده به مواد رنگزای طبیعی بوده است .در اين پژوهش گاموت رنگی مواد رنگزای آنتوسیانین مستخرج از منابع
طبیعی گیاهی مورد بررسی قرار گرفته و تالش برای بررسی مرز گاموت رنگی و حمم گاموت انمام گرفت که بهعنوان مرجعی جهت
ادامه تحقیقات و بررسی و مقايسه گاموت رنگی ساير مواد رنگزای طبیعی بهکاررفته در سلولهای خورشیدی میتواند مورد استفاده

.قرار گیرد
 نتیجهگیری-4
تحقیقات زيادی در خصیوص میزان بازده تبديل انرژی مواد رنگزای طبیعی مورد اسیتفاده در سیلولهای خورشیییدی صورت گرفته
 عصاره ماده رنگزای1 ، در تحقیق حاضیر.اسیت اما پژوهشیی در خصیوص محدوده رنگی قابلتولید توسیط آنها انمام نشیده اسیت
 پوست بادممان و میوه اژدها مبتنی بر آنتوسیانین استخراج و، تربچه، کلم قرمز، چغندرقند، انار ترش، بلوبری، تمشک،طبیعی آلبالو
 وCIELCH  سییکر مشییخصییات رنگی آنها در فضییارنگهای.بهعنوان حسییاسکننده در سییلولهای خورشیییدی به کار برده شیید
 با استفاده از مثلث دلونی برای به دست آوردن مرزها و حمم گاموتConvex hull  الگوريتم، در مرحله بعد. به دست آمدCIELAB
 نتايج نشان داد که نمونهها در ناحیه اول و چهارم فام واقعشده. به دست آمدCIELAB رنگی اشغالشده توسط نمونهها در فضارنگ
 حمم گاموت رنگی بهConvex hull  از طر ديگر با استفاده از الگوريتم.و از ته رنگهای قرمز مايل به زرد تا آبی برخوردار هسیتند
 نتايج تحقیق حاضر میتواند بهعنوان تحقیقات مقدماتی در مورد محاسبه. است1/67 ×516 دسیت آمده نیز محاسبه شد که برابر با
.گاموت رنگی مواد رنگزای طبیعی که بهعنوان حساسکننده در سلولهای خورشیدی سبز به کار برده میشوند در نظر گرفته شود
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