
 

 انوالنقاط الكمية .. سحر تقنية الن

تعتبر النقاط الكمية إحدى أشكال المواد النانوية األكثر شهرة، وسميت بهذا االسم ألن اإللكترونات فيها تكون محصورة 

في ثالثة أبعاد )الطول والعرض واالرتفاع(، أي أن النقاط الكمية هي مواد نانوية متناهية الصغر )مئات من الذرات 

محاطة بمواد لها طاقة فجوة أعلى )ونعني هنا بطاقة الفجوة الطاقة التي يحتاجها اإللكترون لكي يتحرر عن  فقط(

الذرة(، هذا الحصر الكمي لإللكترونات في األبعاد الثالث يكسب هذه النقاط الكمية خاصية فريدة في التعامل مع الضوء 

الشمسية. والصورة أدناه صورة مجهرية للنقاط الكمية وتظهر الذرات بفاعلية ما يجعلها مرشحاً مثالياً لتكوين الخاليا 

 منتشرة على جانبي النقاط الكمية.

 

إن الخاليا الشمسية عبارة عن أجهزة تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية عن طريق االستفادة من تفاعل 

خيرة الفوتونات وتستفيد من هذه الطاقة في التحرر من الفوتونات )الكمات الضوئية( مع اإللكترونات، حيث تمتص األ

الذرة واالنتقال من مستوى التوصيل إلى مستوى التكافؤ، هذا التحرر في اإللكترونات يتسبب في سريان سيل من 

هزة اإللكترونات أو ما نسميه التيار الكهربائي، إن هذا تماماً ما يحصل في اآلالت الحاسبة والساعات وغيرها من األج

 التي تحوي ألواحاً أو خاليا شمسية.

وحين حدث االنفجار التقني في ما يعرف بالتقنية المتناهية الصغر أو تقنية النانو، وجد العلماء أن المواد النانوية بما 

 هفي ذلك النقاط الكمية تمتلك كفاءة عالية في تحويل الضوء إلى كهرباء بسبب الحصر الكمي لإللكترونات والمشار إلي

سابقاً ، ما يعني أن فوتوناً واحداً قد يتسبب في تحرير أكثر من إلكترون وبالتالي يعطي كفاءة أعلى للخلية الشمسية 

 والشكل أدناه يمثل ما يحدث في الخاليا الشمسية المحتوية على نقاط كمية كما شرحناه آنفاً.



 

 : ولعلي ألخص فيما يلي أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال

 إنتاج مواد جديدة لتصنيع النقاط الكمية.          -

 تطوير آليات تصنيع أكثر كفاءة ودقة للنقاط الكمية والخاليا الشمسية على حد سواء.          -

 التوصيف الدقيق لخصائص النقاط الكمية.          -

 دراسة السلوكيات الكمية للنقاط الكمية.          -
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