
 



 

آزمایشگاه مرکزی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،با هدف ارائه خدمات 

وهش گران ،اعضای هیئت علمی و فعاالن صنعتی کشور تاسیس شده است .در این به دانشجویان ،پژ

آزمایشگاه انواع خدمات آنالیز ،طیف سنجی و مشخصه یابی به ویژه در حوزه الیه های نازک ،انواع 

شیدی  شده و جزییات سلول های خور ساختار ارائه می گردد .انواع آنالیزهای ارائه  سطوح نانو و 

  ات در این بروشور معرفی شده است .نحوه ارائه خدم

همچنین این مرکز آمادگی دارد ضمن اخذ قراردادهای بلندمدت با مراکز پژوهشی و صنعتی جهت 

 درصد تخفیف ارایه دهد. 50ارایه خدمات آنالیز و تحلیل داده، تعرفه های خدمات خود را با 

 



 

 ( IVولتاژ سلول خورشیدی )-آنالیز جریان

ست .این آنالیز با آنالیز  شیدی ا سلول های خور صه یابی در  شخ شیدی اولین روش م سلول خور جریان ولتاژ 

اندازه گیری جریان سلللول تحت گرللتره ای از ولتاژهای اعمال شللده در شللرایو تابش نور و تاریکی انجا  می 

( AM 1.5تابشی ) شود .شبیه سازی طیف نور طبیعی خورشید توسو شبیه ساز نور خورشید با شدت استاندارد

( Jscانجا  می شود .آنالیز انجا  شده تحت تابش ،مشخصات کلیدی سلول خورشیدی نظیر جریان مدار کوتاه)

همچنین انجا  آنالیز جریان ولتاژ  ( و بازده سلول را مشخص می کند .FF) کارکرد( ،فاکتور Voc،ولتاژ مدار باز)

شتی  سلول را مشخص می کند و بازترکیبدر تاریکی ،اطالعاتی در خصوص جریان های ن .انجا  ترت به  در 

( و اندازه گیری جریان بر حرب زمان نیز در این آنالیز قابل cyclic voltammetryصورت رفت و برگشت)

 ارائه می باشد .

 

 مشخصات دستگاه :

 Sharif Solar Coشرکت سازنده : 

  PGE-18مدل :

 5V/±1V±دامنه ولتاژ کاری : 

 1Aبیشینه جریان : 

 

 تعرفه خدمات :

 هزار تومان 170 یک ساعت اول

 هزار تومان 130بعد هر ساعت ساعت دو  به 



 

 دستگاه :مشخصات 

 Sharif Solar Coشرکت سازنده : 

  PGE-18مدل :

 5V±ولتاژ کاری : 

 1Aبیشینه جریان : 

 مگا هرتز 1 –میلی هرتز  1بازه فرکانری : 

 

 ، تفسیر داده و مدل سازی (EIS)آنالیز امپدانس الکتروشیمیایی 

ست.  مشخصه یابی امپدانس الکتروشیمیایی یک روشآنالیز  برای تعیین مقاومت و  این آنالیزبا کاربرد گرترده ا

رورها،  ظرفیت سن ساختارهای مختلفی مانند الکترودهای الیه های نازک،  شترک در  شیمیایی الیه ها و فصول م

شیدی، سلولهای خور سازهای نوری،  شکار ستفاده از  آ ستفاده قرار می گیرد. با ا دیودهای نورتاب و غیره مورد ا

ترکیب، ضلللریب نفوا حاملین بار، طول این آنالیز می توان خواص الکترونی مانند مقاوت انتقال بار، مقاومت باز

شیمیایی و غیره را بررسی کرد.  به عنوان مثال  مپدانس آ،مشخصه یابی سلول های خورشیدی  درنفوا، ظرفیت 

سینتیک انتقال بار و بازترکیب الکترون حفره و بررسی -الکتروشیمیایی یک ابزار قدرتمند برای مطالعه و بررسی 

این آنالیز با اندازه گیری آمپدانس سلول در فرکانس های مختلف .ها  می باشدکترود لکتروکاتالیزوری الافعالیت 

قابل ارائه صورت می گیرد .انجا  آنالیز تحت تابش نور و بدون تابش ،بدون اعمال ولتاژ و با اعمال ولتاژ بایاس 

 می گردد .است.همچنین خدمات تفریر طیف آمپدانس ،رسم مدارهای معادل  و تحلیل داده ارائه 

 

 دمات :تعرفه خ

  هزار تومان 250یک ساعت اول 

 هزار تومان 200ساعت دو  به بعد هر ساعت 

 هزار تومان 50آنالیز نمونه ای هر نمونه 



 

 (IPCEآنالیز اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی )

ربت به فوتون  شده ن سنجش بازدهی جریان ایجاد  شیدی معیاری برای  سلول خور اندازه گیری بازده کوانتومی 

ساس جهت اندازه گیری این  ست .بر همین ا شیدی ا سلول خور شده در  با  LED،نور تکفا   پارامترهای جذب 

رتره طیفی  شخص درگ شده و جری 940-370طول موج های م سلول تابیده  ان خروجی اندازه گیری نانومتر به 

می شلللود .در این آنالیز جهت اندازه گیری بازده طیفی ،جریان سللللول در هر طول موج با جریان یک فتودیود 

 مرجع مقایره می شود و بازده طیفی محاسبه می شود .

 

 مشخصات دستگاه :

 Sharif Solar Coشرکت سازنده : 

  IPCE-020مدل :

 نانومتر 940- 370طول موج :

 silicone NP photodiodeسلول مرجع : 

 

 تعرفه خدمات :

 هزار تومان 250یک ساعت اول 

 هزار تومان 200ساعت دو  به بعد هر ساعت 

 آنالیز نمونه ای:

 هزار  تومان  60 به ازای هر نمونه نمونه و بیشتر 3، برای هزار تومان 140دو نمونه  ،هزار تومان 90یک نمونه 

 



 

 (DRS-DTSماوراءبنفش )-آنالیز طیف سنجی بازتابی/عبوری مرئی

ف این آنالیز جهت بررسلللی میزان جذب ،عبور و بازتاب نور از نمونه مورد نظر انجا  می شلللود .در این طی

سنجی نور فرودی در گرتره مرئی و ماوراءبنفش به سطح نمونه تابیده می شود و میزان جذب ،عبور یا بازتاب 

ست آمده با نمونه مرجع ،میزان عبور ،جذب یا بازتاب نور  شدت های بد ره  شود .با مقای نور اندازه گیری می 

نالیز تایی این آ یل ن با تحل توان میزان پراکندگی نور در نمونه را مورد  می در هر طول موج تعیین می شلللود . 

ارزیابی قرار داد .همچنین نتایی این آنالیز در تعیین طول موج های جذب و پراکندگی نمونه ، مورد استفاده قرار 

در گرللتره طول موج  نمونه های مایعو برای نمونه های جامد  بی.طیف سللنجی جذب ،عبور و بازتا می گیرد

 ارائه می گردد . به همراه نمودار انجا  می شود و نتایی به صورت فایل عددی نانومتر 900تا  300

 

 :مشخصات دستگاه 

 سازنده : پویش تدبیر کرانه)فیزتک( شرکت

 UVS-2500مدل دستگاه : 

 نانومتر  900- 190طول موج :

 CCD3648مشخصات سنسور : 

 تعرفه خدمات :

  هزار تومان 70آنالیز یک نمونه 

 هزار تومان 120آنالیز دونمونه 

  هزار تومان 50برای هر نمونه  ،نمونه و بیشتر 3آنالیز  

 



 

 (CAآنالیز اندازه گیری زاویه تماس) 

آنالیز اندازه گیری زاویه تماس متداول ترین شللیوه جهت بررسللی انرژی سللطحی و ویژگی های ترشللوندگی 

سطح ست .دراین آنالیز یک قطره مایع با حجم معین بر روی  نمونه قرار می گیرد و زاویه تماس قطره  سطوح ا

کنترل می  سیرتم قطره انداز به صورت اتوماتیک و سطح به صورت استاتیک و دینامیک اندازه گیری می شود .

میکرولیتر قابل تغییر اسللت .اندازه گیری زاویه تماس در دمای  50میکرولیتر تا  0.5شللود و حجم قطره در بازه 

 وجی به صورت فایل تصویری از هر نمونه ارائه می شود .اتاق انجا  می شود و خر

 

 مشخصات دستگاه :

 Sharif Solar Coشرکت سازنده: 

  CA-500Aمدل :

 static sessile dropمتد اندازه گیری :

 مشخصات دوربین :

high performance CMOS sensor ,1.3 

megapixel & 140x magnification 

,video 30 frame per second 

 

 تعرفه خدمات :

 هزار تومان 70آنالیز یک نمونه 

 هزار تومان 120آنالیز دونمونه  

  هزار تومان 50برای هر نمونه نمونه و بیشتر،  3آنالیز  

 



 

راه های از طریق ،پس از تکمیل فرم پیوست جهت درخواست خدمات و پذیرش نمونه ،

 .ارتباطی زیر اقدام فرمایید 
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