
Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων ΕρευνητικώνΈργων
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για την ενίσχυσηΜεταδιδακτόρων Ερευνητών Τριών



Ε ιστημονικός Υ εύθυνος Αθανασία Κωστο ούλου

Εκλαϊκευμένος τίτλος Νέα νανοϋλικά για φωτοβολταϊκές διατάξεις υψηλής

α όδοσης

Ε ιστημονική Περιοχή Ε ιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Φορέας Προέλευσης και Χώρα Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
ΙΗΔΛ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ Ελλάδα

Φορέας Υ οδοχής Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ ΙΗΔΛ Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ Ελλάδα

Συνεργαζόμενοι Φορείς Εργαστήριο Νανοχημείας Ιταλικό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Γένοβα Ιταλία

Τομέας Φυσικών Ε ιστημών Πανε ιστήμιο Ε ιστήμης και
Τεχνολογίας Σαουδική Αραβία

Τίτλος Ερευνητικού Έργου

Χαμηλής θερμοκρασίας Ανά τυξη Νανοσυστημάτων
Περοβσκίτη γιαΦωτοβολταϊκές Κυψελίδες Περοβσκίτη

Υψηλής Α όδοσης

Ποσό Χρηματοδότησης ευρώ

Διάρκεια Χρηματοδότησης μήνες

Φορέας Χρηματοδότησης ΕΛ ΙΔ Ε Κ. 



Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Χαμηλής θερμοκρασίας Ανά τυξη Νανοσυστημάτων

Περοβσκίτη γιαΦωτοβολταϊκές Κυψελίδες Περοβσκίτη

Υψηλής Α όδοσης

Τα φωτοβολταϊκά α οτελούν την λέον υ οσχόμενη τεχνολογία μετατρο ής της ηλιακής σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια Η ανάγκη

για αραγωγή υλικών χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τα εμ ορικά διαθέσιμα έχει οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών

διατάξεων Σε λιγότερο α ό έντε χρόνια τα φωτοβολταϊκά εροβσκίτη έχουν θεωρηθεί μια τεχνολογία ολλά υ οσχόμενη λόγω

της ρωτοφανούς αύξησης της α όδοσης μετατρο ής ισχύος ου έχουν εμφανίσει α ό σε η ο οία είναι συγκρίσιμη με

αυτή ου αρατηρήθηκε στις υ όλοι ες φωτοβολταϊκές διατάξεις μετά α ό δεκαετίες εντατικής ερευνητικής ροσ άθειας Το

ενεργό στρώμα σε αυτές τις διατάξεις είναι ένας εροβσκίτης δηλαδή ένα ημιαγωγός με χημικό τύ ο ό ου το Α είναι ένα

κατιόν οργανικό ή ανόργανο Μ ένα βαρύ μέταλλο κατιόν ό ως μόλυβδος ή κασσίτερος και ένα άτομο αλογόνου χλώριο

βρώμιο ιώδιο Παρόλο ου οι υβριδικές φωτοβολταϊκές κυψελίδες εροβσκίτη αρουσιάζουν σχετικά υψηλές α οδόσεις το

ενεργό στρώμα α ορρόφησης υ οβαθμίζεται χημικά όταν εκτίθεται σε θερμότητα και υγρασία ε ηρεάζοντας αρνητικά και τη

διάρκεια ζωής των συσκευών αυτών

Σύμφωνα με τις αρα άνω α αιτήσεις ο κύριος στόχος αυτής της ρότασης είναι η σχεδίαση και η ανά τυξη νέων εναλλακτικών

και σταθερών εροβσκιτών του τύ ου ό ου Χ κά οιο αλογόνο υ ό τη μορφή κολλοειδών διαλυμάτων για φωτοβολταϊκές

κυψελίδες υψηλής α όδοσης Η ραγματο οίηση της ρότασης α αιτεί α ό τη μία κατάλληλες μεθοδολογίες αρασκευής των

νανοϋλικών με χημικές ή φωτο ε αγώμενες μεθόδους και α ό την άλλη α λή και ευέλικτη κατασκευή φωτοβολταϊκών συσκευών

με ελεγχόμενα φυσικά χημικά ο τικά και ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά Αυτές οι μεθοδολογίες ικανο οιούν κά οιες σημαντικές

α αιτήσεις α εύκολες διαδικασίες σε χαμηλές θερμοκρασίες β μη χρήση σύνθετου εξο λισμού γυάλινες γραμμές υψηλού κενού

ή ροή αδρανών αερίων γ γρήγορες οικονομικές δ ε αναλήψιμες ε σύνθεση υλικών υψηλής οιότητας ομοιογένειας και ζ

εύκολος έλεγχος της μορφολογίας και της χημικής σύστασης Γι αυτό το λόγο έχει ε ιλεγεί μια διε ιστημονική ερευνητική ομάδα

ου εριλαμβάνει ε ιστήμονες α ό τομείς της φυσικής της ε ιστήμης υλικών και της μηχανικής



Ο Αντίκτυ ος στην Κοινωνία

Η έρευνα αιχμής ου θα ραγματο οιηθεί στα λαίσια του ρογράμματος εστιάζει στην ενίσχυση της α όδοσης

των φωτοβολταϊκών κυψελίδων μειώνοντας το κόστος αραγωγής Η υψηλή α όδοση μαζί με τα

χαρακτηριστικά των ροτεινόμενων υλικών α οτελούν μια ολλά υ οσχόμενη τεχνολογία ου θα είναι

οικονομικά βιώσιμη για εμ ορευματο οίηση με εμφανή τα εριβαλλοντικά και οικονομικό κοινωνικά οφέλη

Ε ι λέον η ανάγκη για μαζική αραγωγή α αιτεί γρήγορες και φθηνές διαδικασίες σύνθεσης υλικών Αυτή η

ρόταση βασίζεται σε μεθοδολογίες ου δίνουν μεγάλες οσότητες κολλοειδών ροϊόντων μέσω α λών

γρήγορων και φθηνών μεθόδων Με την ολοκλήρωση του ρογράμματος θα είμαστε σε θέση να ροσφέρουμε

καινοτόμες ηλιακές κυψελίδες αλλά και να ανα τύξουμε τη βασική λατφόρμα για νανοϋλικά υψηλής οιότητας

ως ρος τις ο το ηλεκτρονικές τους ιδιότητες ου μ ορούν να χρησιμο οιηθούν και σε άλλες εφαρμογές

Τα α οτελέσματα αυτά σε εθνικό ε ί εδο θα δώσουν ώθηση για έρευνα υψηλής οιότητας στη χώρα μας

κρατώντας τους νέους ερευνητές και συνεισφέροντας στην οικονομική κοινωνική και ε ιστημονική ανά τυξή

της



Έμεινα αγωνίστηκα στη χώρα μου σε μια δύσκολη ερίοδο και δε μετάνιωσα Μέχρι τώρα οι νέοι

ερευνητές ε ιλέγανε να φύγουν στο εξωτερικό Όσοι ε έλεξαν όμως να μείνουν αντιμετώ ισαν

δύσκολες συνθήκες υ ήρξαν φορές ου έμειναν α λήρωτοι ή δέσμιοι σε ένα καθεστώς ανασφάλειας

Εργαστήρια υ ολειτουργούσαν με αντίκτυ ο στην έρευνα αιχμής ου έκαναν Η αξιολόγηση της

έρευνά τους όμως δεν λάμβανε υ όψη αυτή την κατάσταση αλλά την οιότητα της δουλειάς τους και

θα συγκρινόταν με ερευνητές εύρωστων οικονομικά και άρτια εξο λισμένων εργαστηρίων και

στάθηκαν ε άξια α έναντι τους Είναι ολύ σημαντικό ότι μετά α ό τόσα χρόνια

υ οχρηματοδότησης δίνεται η δυνατότητα σε νέους ερευνητές να υ οβάλουν ροτάσεις ου

αξιολογούνται με βάση την αριστεία το ε ιστημονικό και κοινωνικό αντίκτυ ο της δουλειάς τους Η

εργασιακή ασφάλεια ου τους αρέχεται είναι ολύ σημαντική στο να δουλέψουν με ηρεμία

αραγωγικά αλλά και να ανα τύξουν νέες δεξιότητες ό ως χ συνεργασίες οικονομική ε ιστημονική

διαχειριστική ικανότηταως ε ιστημονικά υ εύθυνοι λέον των ρογραμμάτων

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Αθανασία Κωστοπούλου

Η χρηματοδότηση του ΕΛ ΙΔ Ε Κ
σημαίνει



Λ Συγγρού Σάρδεων
Τ Κ Νέα Σμύρνη Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


