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  المشروع لخصم

) بكيفية ناجعة و محافضة على 2H ( للهدروجين  هوإنتاج المشروع هذا من الهدف
 الصغيرة الجزر مثل( النائية المناطق في ومتوسط صغير نطاق على لالستخدامالبئة 

مواد  على القائمة الشمسية الخاليا باستخدام) إليها الوصول يتعذر التي القرى أو
 غطيي أن يمكن الذي النظيف الوقود هو )الهدروجين  2H(و. جديدةالبيروفسكيت ال

. و يمكن تخزينه بسهولة نضرا لتقدم البحوث في هذا المجال الطاقة احتياجات غالبية
 يجب ولكنالغير مكلفة   الكهربائية الطاقة إنتاج الشمسية للخاليا يمكن أخرى ناحية من
 بالنسبة أما. ناجع وغير مكلف البطاريات في التخزين ألن الفور على تستهلك أن

 2H ك الزائدة الطاقة تخزين فإن الطاقة، بشبكات المرتبطة غير الصغيرة للمجتمعات
 الحل سيكون) الطاقة من أخرى احتياجات أو الكهرباء إلنتاج( الحقا الستخدامها

 .األمثل
نظرا لبعض عيوب  مواد البروفسكيت التي تتمثل في سميتها و في  تردي مردودها 

هذه العيوب   على القضاء في نأمل مع مرور الوقت وتعرضها لإلشعاع لوقت طويل
 ،Sn مثل( أخرى معادنعلى بيروفسكيت خالية من الرصاص  و تعويضه ب بالبحث 

Sb، ( األبعاد ثنائية  بيروفسكيت أنظمة واستخدام) الخD 2( المثال سبيل على. 
 4SnBr2)3NH19H9(C تجربتنا على بيروفسكيتمواد ال تصميم في  ستندن وسوف 

 نسباأل بيروفسكيتساختيار ال سيتماإلختبار  و. النظرية الدراسات وعلى السابقة
 .الشمسية الخاليا لتطوير

 تصنيعو  المستخدمة الموادطبيعة  مثل جوانبعدة   تقييم سيتم ذلك، إلى وباإلضافة
 من الستخدامها البيئية مةئوالمال المثلى الخصائص تحقيق أجل من مردود ها واختبار

 )وغيرها والفنادق المنازل( مستقلة صغيرة وحدات قبل
 وتطوير بناء فيو عالوة على الهدف  الرئيسي للمشروع هناك  أهداف أخرى تتمثل  

 القوي التعاون وتشجيع متوسطيةالو األوروبية البحثية المؤسسات بين البحث أنشطة
 .والنظيفة المتجددة الطاقة توليدفي مجال 
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