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  چکیده
های مبتنی بر جاذب پروسکایت بدلیل قابلیت ساخت آنها بر پایه های نانوساختار سلولبین سلولدر 

های نانو ساختار دارند در این مقاله انواع سلول مواد محلول و همچنین بازده باالتری که نسبت به سایر 
های پروسکایتی لمورد بحث قرار گرفته و روش ساخت آن تشریح شده است. پایداری بلند مدت در سلو

های خورشیدی شده است. در جهت رفع این یکی از مشکالتی است که مانع تولید انبوه این نوع از سلول
یکی از این موارد استفاده از کربن در ساخت اتصال پشتی  .های متفاوتی مطرح شده استمشکل ایده

له ترکیبی از کربن و اکسید در جهت بهبود پایداری بلند مدت الیه نشانی اتصال پشتی بوسی است.
کلروبنزن انجام شد. خاصیت آبگریزی کربن از طریق جلوگیری از نفوذ آب در زیرکونیوم در حالل 

 .شودباعث افزایش طول عمر سلول میساختار پروسکایت 
 پروسکایت، فتوولتاییک، پایداری،کربن کلیدی: هایواژه

  مقدمه -1
های خورشیدی و افزایش بازده این ی نانو باعث کاهش هزینه ساخت سلولپیشرفت تکنولوژی و دستیابی به فناور

های ها شده است که نتیجه آن افزایش سرعت پیشرفت و همچنین افزایش عالقه دانشمندان به مطالعه سلولسلول
 بوده است.فتوولتاییک نانوساختار 

یک  Xنماینده آنیون فلزی و  Bنماینده کاتیون آلی،  Aباشد. می 3ABXپروسکایت دارای ساختار کلی 
باشند و بدلیل خورشیدی پروسکایتی در مقابل نفوذ آب بسیار حساس می هایسلول. [2[, ]1]هالوژن است

مولکول قطبی آب به سرعت با بخش قطبی پروسکایت بعدی خاصی که الیه پروسکایت دارد ختار سه سا
 .[3]کندشود و عملکرد پروسکایت که قلب سلول خورشیدی است را تخریب میجانشین می

شود و به عنوان اتصال جلویی استفاده می FTOدر ساخت سلول خورشیدی بر پایه پروسکایت از شیشه 
گردد. الیه پروسکایت که وظیفه الیه سدکننده و الیه متخلخل از طریق الیه نشانی دورانی الیه نشانی می

-نشانی میالیهبر عهده دارد نیز از طریق الیه نشانی دورانی بر روی الیه متخلخل  ها به الکترون راتبدیل فتون
 .[4]گرددنشانی میگردد. اتصال پشتی به روش دکتر بلید الیه

. در رودبگریزی که دارد انتخاب مناسبی برای افزایش پایداری سلول به شمار میآکربن بدلیل خاصیت 
های ساخت سلول .[5]ادامه روند ساخت سلول با توضیحات مربوط به هر الیه به صورت مجزا بیان گردیده است
تواند راهگشای بحران خورشیدی نانوساختار بر پایه پروسکایت و اتصال پشتی از جنس ترکیبات کربن دار می

-انرژی در جهان باشد. باتوجه به مراحل ساخت ساخت ساده و پایداری نسبی باالتر نسبت به دیگر انواع سلول
 های خورشیدی توجیه پذیر است.ن نسل از سلولگذاری در جهت بهبود عملکرد ایهای پروسکایتی سرمایه

 الیه سد کننده -2
 نشانی الیه سد کنندهالیه -2-1

 شیشه رسانای اکسید از بخشی باید روبرویی اتصال و پشتی اتصال شدن کوتاه اتصال از جلوگیری برای
FTO می ترتیباین  به و داریم نیاز روی و موالر 2 کلریدریک اسید محلول به کار این برای. [6]کنیم پاک را-
پوشانیم سپس روی میابتدا بخشی از زیر الیه که قرار است زدوده شود با پودر  .دهیم انجام را کار این توانیم

زیر الیه 1شکل        . در ا فرایند خورندگی تکمیل گرددریزیم تبر روی زیر الیه میچند قطره اسیدکلریدریک 
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 الیه نشانی الیه جهتدهیم و پس از الیه برداری زیر الیه را شستشو می نشانی نشان داده شده است.آماده الیه

 نخورد هم حال در که 1 شماره محلول به قطره قطره ، 2 شماره محلول و شده ساخته زیر محلول دوسدکننده 
 .شود می اضافه است، استیرر روی بر
(1                                          )TTIP( 369 μl ) + Ethanol (2.53 ml) 

(2                                )              HCl (35 μl) + Ethanol (2.53 ml) 

 
 :زیر الیه آماده زدایش1شکل        

 نشانیالیه متفاوت شرایط در بالک الیه سطح و ضخامت بررسی-2-2

 برای که باشدمی سدکننده الیه به مربوط شودمی نشانی الیه پروسکایتی سلول در که ایالیه اولین
 حالت  3 در مقاله این در .[7]تاس ضروری تابش از ناشی شده تولید حفره و الکترون بازترکیب از جلوگیری

 باید .شدتر بود انتخاب نشانی یکی از مواردی که مناسبو از بین این سه الیه گردید انجام نشانی الیه متفاوت

 سرعت در بالک الیهنشانی الیه. [5]باشد نانومتر 04 تا 44 محدوده در باید الیه این ضخامت که نمود توجه
 .است شده انجام ثانیه 34 مدت در و دقیقه بر دور 2444

سد کننده نشانی برای ایجاد الیهبه سرعت و مدت زمان الیه بالک با توجهسل لیترمیلی4,25 نشانیالیه
 ضخامت 3شکل  در و است گردیده یجادا یکنواختی سطح است مشخص 2شکل  در که همانطورمناسب است. 

 شیشه ابعاد با سلول ساخت برای و بوده مناسب ضخامت این .باشدمی نامنومتر 44 حدود در الیه
 .است شده نشانی الیه کستینگ اسپین روش به محلول لیترمیلی 4,25 مقدار سانتیمتر1,5*1,5

 
 بالکسل لیترمیلی 5220 با شده نشانی الیه سلول سطح :2شکل 
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 بالکسل لیتر میلی 5220 با الیه ضخامت :3شکل 

 الیه متخلخل -3
 الیه نشانی الیه متخلخل -3-1

 با خمیر باید شود. ابتدامیانجام  spin coat الیه نشانی به روش 2TiO نانومتری 24 ازخمیر استفاده با
ثانیه با اسپین کوتر انجام  34دور  5444نشانی درسرعت رقیق شود سپس الیه 3,5.1وزنی  نسبت به اتانول
در  .شود پاک اتانولی کنپاکگوش مقابل سمتی که اچ شده برای گرفتن اتصال با FTOبخشی از شیشه گردد.

برش عرضی مربوط به ضخامت خمیر اکسید تیتانیم  4شکل  در .دقیقه 34 درجه 544 دهی.حرارتنهایت 
 مشخص است.

 
 :برش عرضی الیه متخلخل4شکل      

 متخلخل الیه سطح و ضخامت برسی-3-2
 تشکیل در که باشدمی متخلخل الیه به مربوط شودمی نشانیالیه پروسکایتی سلول در که ایالیه دومین

 که گردید انجام ثانیه 34 مدت در 4444 سرعت در متخلخل ساختار نشانی الیه .است موثر ایتپروسک ساختار
 لومینیمآ اکسید یا تیتانیم اکسید با تواندمی الیه این. [5]آمد بدست نانومتر 254 محدوده در الیه این ضخامت

 دقت با نیست نیازی بنابراین نمود حذف را الیه این ایصفحه ساختار در توانمی حتی و گردد نشانیالیه
-می اکتفا یهثان 34 مدت در و 4444 سرعت در نشانی الیه از حاصل الیه به و کرد بررسی را الیه این باالیی
 .است شده داده نشان الیه این سطح 6شکل  در و الیه این ضخامت 5شکل  در .کنیم

 
 :ضخامت الیه متخلخل0شکل 
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 متخلخل:سطح الیه 6شکل 

 2PbIنشانی الیه -4
 نشانی الیه چرخشی روش به را یدید سرب باید ابتدا ایمرحله دو روش به پروسکایت نشانیالیه در
 الیه و نماییم حل فرمامیدمتیلدی مانند مناسب حالل یک در را 2PbI باید نشانیالیه روش این در .نماییم

 .دهیم انجام ثانیه 5 مدت به دقیقه در دور 6544 سرعت در را نشانی

461 mg in 1 ml DMF (or 940 mg DMF) 
 سپس .تا یکنواخت گردد گیرد قرار چرخش تحت درجه 74 دمای در دقیقه 44محلول بدست آمده باید 

 .شودمی فیلتر نانومتر، 454 فیلتر با
 

 Methylammonium Iodideنشانی الیه -0
 محلول که ترتیب این به شودمی استفاده ورسازیغوطه روش از (MAI) یدیدآمونیممتیل نشانی الیه برای

MAI  شود.می داده قرار محلول درون ثانیه 24 مدت به سلول و هگردید تهیه ایزوپروپانول در 
 

 هر کربنجونشانی الیه-0
 دهاستفا chlorobenzene حالل و  carbon pasteو 2ZrO از ترکیبی باید پشتی اتصال نشانی الیه برای      

 درون ساعت 12 مدت به را کربن خمیر باید شوند تبخیر carbon paste در موجود هایحالل آنکه برای مود.ن
-محلول با پروسکایت احتمالی اواکنش از تا میشود انجام علت بدین مرحله این.داد قرار درجه 74 دمای با کوره
 که شودمی استفاده تریپنئول از نکرب خمیر درون که چرا شود جلوگیری cabon paste در موجود های

 ایجاد کربن جوهر با میکرومتر 24 ضخامت به الیه بتوان آنکه برای .ببرد بین از را پروسکایت سرعت به میتواند
 خشک پیش از کربن خمیر گرم 5 کربن جوهر تهیه برای .میشود استفاده میکرونی 34 معمولی چسب از نمود
 آسیاب ساعت 2 مدت به نموده ترکیب کلروبنزن لیتر میلی 15 و نانو کونیومزیر اکسید پودر گرم 4 با را شده
 7شکل شود. در  نشانی الیه بلید دکتر روش به آمده بدست جوهر. باید گردد یکنواخت کامال تا کنیممی

 ضخامت الیه جوهر کربن نشان داده شده است.

 
  :ضخامت الیه کربن7شکل 
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 تست سلول -7

ساز نور خورشید موجود در دانشگاه صنعتی شریف سلول ساخته شده را تست با استفاده از دستگاه شبیه
آمپر بر سانتیمترمربع بدست آمد. در میلی 4,53ولت و چگالی جریان اتصال کوتاه 4,75گردید و ولتاژ مدار باز

منحنی  0شکل اکتور پرکنندگی و بازده و چگالی جریان و ولتاژ مدار باز نشان داده شده است. در ف 1جدول 
 جریان سلول نشان داده شده است.-ولتاژ

 :مشخصات سلول ساخته شده1جدول 
 ocV scJ FF 

1,47 v4,75 2mA/cm4,53 4,31 
 

 
 منحنی ولتاژ جریان سلول ساخته شده:8شکل 

 گیرینتیجه -8
نانومتر، خمیر کربن استاندارد خشک شده و  15-14خمیرکربن با ترکیب اکسید زیرکونیوم با ابعاد      

ه نقره و طال موجب افزایش پایداری و کاهش هزیناستفاده از این ترکیب در مقایسه با  کلروبنزن تهیه گردید.
زایش مقدار اولیه قرار داشت که بیانگر اف %07در  ساعت پس از ساخت سلول بازده سلول 654گردد. ساخت می

 پایداری بلند مدت سلول است.
چراکه ن ساخته شده متمرکز گردد تواند بر روی افزایش میزان رسانندگی خمیر کربمطالعات بیشتر می

 ید.ز کربن موجب کاهش چگالی جریان گرداستفاده ا
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