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بررسي محاسباتي سلول هاي خورشدي حساس شده به رنگ با استفاده از 
  2883كومارين  دانهرنگ

  
  3، مرتضي مقيمي واسكسي 2، سيد مجيد هاشميان زاده1ام البنين مستجابي سرهنگي

  آزمايشگاه شبيه سازي -دانشكده شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -نارمك –تهران  –ايران 
m.moghimi.w@gmail.com 

  
  

  چكيده
عنوان پذيرنده در سل هاي خورشيدي حساس  به CNبا دوگروه  NKX-2883هندسه ، ساختار الكتروني رنگ كومارين 

-TDطيف جذبي الكتروني بوسيله روش  .ه استسي قرار گرفتربرمورد مطالعه وتوسط روش هاي محاسباتي  شده به رنگ

DFT  يج نتا .ه استبررسي شد هاي مختلف مجموعه پايهباTD-DFT   نشان داد كه مجموعه پايه هايPBE1PBE   و
MPW1PW91   مناسب تر ازB3LYP و تطابق بيشتري با نتايج تجربي  .براي محاسبه طيف جذبي الكتروني مي باشند

از آنجايي كه حالل روي هندسه ساختار الكتروني وديگر خصوصيات مولكول اثر ميگذارد براي فهم اين  .حاصل شده است
براي بررسي ترازهاي انرژي هومو و لومو در محيط . مورد بررسي قرار گرفته است CPCMع اثرات حالل با روش موضو

 .بكار گرفته شده است   NBOهاي گازي و حالل آناليز 

  
شده به رنگ، محاسبات تابع دانسيته چگالي، محاسبات تابع چگال وابسته به هاي خورشيدي حساسسل :كليدي كلمات
 .كومارين ،رنگزمان

  
    مقدمه- 1

استفاده از  ر اين اساسب .، كمبود سوختهاي فسيلي و آلودگي هاي ناشي از آن مي باشد يكي از بزرگترين مشكالت امروزه بشر
اين كه استفاده از انرژي  جه قرار گرفته است و مهمترمورد تو، انرژي خورشيدي بدليل دسترسي آسان و نامحدود بودن آن

  .بوجود نمي آوردآلودگي براي محيط زيست خورشيد هيچ گونه 
فتوولتائيك در انحصار  بازار% 85حاضر به طور غالب حدود هاي فتوولتائيك بود و در حال سيليكان كانديداي اوليه براي سلول

عليرغم قيمت ن حال با اي. استكننده هزينه توليد باال رو به رو با عامل محدوداستفاده از آن باشد اما بلورهاي سيليكان مي
  .بدليل بازدهي بااليشان استفاده از آنها براي كاربردهاي خاص داراي اهميت است قابل توجه آن

كننده نوري با يك اكسيد هاي فوتوالكتروشيميايي هستند كه در آنها از يك حساسهاي خورشيدي حساس به رنگ سلسل
 Micheal هاي خورشيدي بوسيله مايكل گراتزلاين نوع از سل .، استفاده شده است نيمه هادي كه داراي گپ انرژي پهن است

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ١
 دانشيار دانشگاه علم و صنعت ٢
 ارشد دانشگاه علم و صنعت دانشجوي كارشناسي ٣
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gratzel)(  هاي بازده تبديل نور براي سل .]1[را نشان داده است% 10زدهي باالي گسترش يافت و با 1991و همكارانش در سال
هاي خورشيدي حساس به اميد است سل ي سيليكوني نيست،خورشيدي حساس به رنگ هنوز به اندازه سل هاي خورشيد

شود، بتواند جايگزين مناسبي اي كه در ساخت آنها استفاده ميهاي سادهرنگ به دليل استفاده از مواد ارزان قيمت و دستگاه
  .شمايي از يك سل خورشيدي حساس به رنگ مي باشدزير  شكل .هاي خورشيدي سيليكوني باشدبراي سل

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  شماتيك سل هاي خورشيدي حساس به رنگ -1شكل

  
ابتدا فوتون خورشيد توسط مولكول رنگ جذب و يك الكترون را از حالت پايه كه  باشدها بدين صورت ميكار اين سل مكانيسم

شود و مولكول رنگ به حالت تزريق مي TiO2به باند هدايت  شده الكترون برانگيخته .بردمي S* به حالت برانگيخته   Sرنگ 
)(آيداكسيد شده در مي S.  الكترون برانگيخته به داخل ساختار نانو كريستالTiO2 كند و از طريق اليه اكسيد هادي نفوذ مي
 )الكترود مثبت، كاتد(ارجي به الكترود شمارشگر منتقل و سرانجام از طريق مدار خ) الكترود منفي، آند(اي به زير اليه شيشه

دهد در الكتروليت به يدين محصول تبديل و سيكل به الكترود شمارشگر الكترون را به تري يديد انتقال مي .يابدانتقال مي
  .]2[رسديان ميوسيله كاهش رنگ اكسايش يافته به وسيله يدين در الكتروليت به پا

*ShS                                                                                   جذب نور                                         
)( 2

* TiOeSS    تزريق الكترون                                                                                              
  3232 ISIS    توليد دوباره                                                        

  IPteI 3)(23          

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

ي آل بايد داراي خصوصياتدارد يك رنگ ايده شده با رنگ نقش مهمي در افزايش بازدهيهاي خورشيدي حساسرنگ در سل
 روي سطح نيمه هاديجذب خوب و  پايداري گرمايي باال ،ضريب جذب باال ،توانايي جذب طيف وسيعي از نور خورشيد چون
هاي خورشيدي حساس هاي روتنيم كشف شده بودند كه به عنوان رنگ در سلدرآزمايشگاه گراتزل يك سري كمپلكس .باشد

 توسط گروه )Black (بلك و رنگ ٧١٩Nو  ٣Nهاي رنگ 2004و  2003 ،1993هايدر سال .رنگ استفاده شده بودند به
هاي شامل كنندهحساساز آنجايي كه . بودند %04/11و % 85/10، %5/10دهي ترتيب داراي باز گراتزل كشف شد كه به

 و باشند،از طيف وسيعي ازخورشيد نميده قادر به استفا و دهاي روتنيم در منطقه قرمز ونزديك به قرمز  جذب ندارنكمپلكس
 هايرنگ فلز يا فاقدهاي جديد رنگ دارند از محققان در مطالعات خود تمايل، باشداين كه روتنيم يك فلز كمياب مي ديگر

  .استفاده نمايندافزايش بازدهي  ها وساخت سل براي را شامل فلزات ارزان
شده به رنگ  هاي خورشيدي حساسكننده در سلولبه عنوان حساس بدليل مزاياي فراوانشان هاي اخيرهاي آلي در سالرنگ

هاي توان به ضريب جذب مولي باال ، تنوع ساختار كه امكان طراحي رنگايا مياند از جمله اين مزبسيار مورد توجه قرار گرفته
اما بازدهي ثبت شده  . هاي روتنيم محدوديت منابع ندارندكنندههايي مثل حساسديگر اينكه اين مانند رنگ دهد وجديد را مي

  .باشدآنها ميها در جهت افزايش بازدهي تمام تالش باشد وبسيار كم مي هاي آليرنگ براي
هايي است كه بتوانند طيف وسيعي ازنورخورشيد راجذب هاي خورشيدي طراحي رنگيكي از راههاي افزايش بازدهي در سلول

براي تزريق  تر از پتانسيل ردوكس يدين باشد وها  تراز هومو بايد مثبتالكترون در اين نوع از سلول براي انتقال .نمايند
خصوصيات مختلف ترازهاي انرژي هومو و لومو آناليز بدليل اهميت  .باشد TiO2تر ازباند هدايت د منفيتراز لومو باي ،الكترون
NBO  ه منظور كشف ارتباط ميان كارايي ، ها بدر اين راستا بررسي تئوري خصوصيات فيزيكي حساس كننده .انجام شده است

هاي جديد با بازدهي كنندهحساس سنتز  واند براي طراحي وتهمچنين مي و ،باشدها خيلي مهم ميخصوصيات رنگ ساختار و
  .باال مفيد باشد

هاي خورشيدي در اين تحقيق مورد توجه قرار ها براي افزايش بازدهي در سلهاي آلي كومارين به عنوان يكي از كانديدارنگ 
نيلين كه آهاي آلي شامل گروه دارند اين رنگ نانومتر جذب اندكي 700هاي باالتر از هاي كومارين در طول موجرنگ .اندگرفته

اين دو گروه  و .باشندمي به عنوان الكترون پذيرنده كه يك گروه سيانو اكريليك ود نكندهنده عمل ميبه عنوان الكترون
مشتقات كومارين به عنوان كانديداهاي نويدبخش  NKX-2XXXسري . ]3[شوندمزدوج به هم متصل مي بوسيله واحدهاي

سي قرار رركه در اين تحقيق مورد ب  NKX-2883 براي رنگ .اندهاي خورشيدي حساس شده به رنگ گزارش شدهبراي سل
ثبت شده بازدهي  . شده به رنگ بكار گرفته شده استهاي خورشيدي حساستوسط گروه وانگ سنتز و در سل گرفته است،

قدرت پذيرندگي در  ورزونانس هاي بلندتر در اين رنگ ه طول موجبه منظور افزايش پاسخ نوري بو  .باشدمي 3/7براي اين رنگ
(  چگالتئوري تابع  ساختار الكتروني اين رنگ بوسيله روش هندسه و. ]4[اندافزايش داده CNبا افزايش دو گروه را  آن

Density Functional Theory (وابسته به زمان  ري چگالتئوتابع  و طيف جذبي الكتروني بوسيله روش(Time  Dependent 

Density Funtional Theory)  خاطر نشان مي شود كه تمامي  . مورد مطالعه قرار گرفتبا مجموعه پايه ها و روش هاي مختلف
 از آنجايي كه حالل روي. استفاده شده است  NBO.5و همچنين برنامه  G03 گوسيناين محاسبات با استفاده از نرم افزار

مورد بررسي  CPCMهندسه ساختار الكتروني وديگر خصوصيات مولكول اثر ميگذارد براي فهم اين موضوع اثرات حالل با روش 
و   G21-3 ،G31-6با مجموعه پايه هاي مجموعه پايه هاي  DFTابتدا مولكول با استفاده از روش  .قرار گرفته است

G(d)311-6 5[الل استفاده شدز براي بهينه سازي در فاز حتار بهينه شده در فاز گادر فاز گاز بهينه گرديد و از اين ساخ[.  
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  NKX-2883براي رنگ دانه  TD-DFTآناليز - 2
maxλ بـه   ،الكترون ولت است84/1و گپ بدست آمده  باشدنانومتر مي 552شده براي اين رنگ در طول موج  تجربي مشاهده

و  B3LYP  ،PBE1PBEوحـالل بـا مجموعـه پايـه هـاي       در فازهـاي گـاز   TD-DFTاسـبات  انتقاالت الكتروني محمنظور فهم 
MPW1PW91 كه مجموعه پايه هاي شده است و مشاهدات حاكي از آن است م انجاPBE1PBE  وMPW1PW91  ازB3LYP   

طيف  از .باشندبيشتري با تجربه مي انطباق  داراي و باشندمناسبتر مي NKX-2883براي محاسبات طيف جذبي الكتروني رنگ 
UV-VIS با مجموعه پايه  بدست آمده از محاسباتB3LYP 290 هآشكار است كه يك پيك در گستر 2883انه مربوط به رنگد 

  بـا قـدرت نوسـان      LUMOبه تراز HOMO نانومتر دارد كه ماكزيمم جذب در اثر انتقاالت الكترون  اوربيتال مولكولي  650تا 
f=1/5631  ز ديگـر  ا .باشـد الكترون ولت مي 59/2گپ اين رنگدانه در فاز گاز  و شودنانومتر حاصل مي 89/477در طول موج

نانومتر اشاره  44/312 در طول موج   LUMO+1به  HOMO-1  از  و LUMOبه  HOMO-3توان به انتقاالت انتقاالت مهم مي
  .باشدميf=0/2169 كرد كه داراي قدرت نوسان 

  

  
  

  در فاز گاز 2883رنگدانه    UV-VISطيف - 2شكل
  

كشيده شده است ماكزيمم نانومتر  700تا 288از گستره  گشته و ترنسبت به فاز گاز پهن اتانول حالل رنگدانه در پيك اين
قدرت   شود كهنسبت داده مي LUMOبه  HOMOمشاهده شده است كه به انتقال از نانومتر 511/87جذب در طول موج 

ايسه با فاز كه در مقالكترون ولت مي باشد 2.42 ن گپ انرژي اين رنگدانه در فازحاللهچني.استf=1/7796 نوسان اين انتقال 
 318/07پيك مهم ديگري در طول موج  .كه ناشي از برهمكنش بين حالل و مولكول رنگ مي باشد گاز كوچكتر گشته است

قدرت نوسان  و داراي  LUMO+1به   HOMO-1و از LUMOبه   HOMO-3نانومتر مشاهده است كه حاصل انتقاالت از  
f=0/2260  باشدمي.  
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  در فاز حالل  2883گدانه  رن  UV-VISطيف -3شكل   
  

در   MPW1PW91و   PBE1PBEهـاي  حالل با استفاده از مجموعـه پايـه   پيك بدست آمده براي اين رنگدانه در فازهاي گاز و
اختالف چنداني مشاهده  MPW1PW91 و   PBE1PBE، همانطور كه مشاهده مي شود بين نتايج  جدول زير آورده شده است

اخـتالف    TD-DFTبـين تجربـه و محاسـبات    اين حـال   با  . نتايج بهبود زيادي يافته اند    B3LYPا د اما در قياس ب نمي شو
  .]6[و اثر حالل نسبت داده شود  DFT روش وجود دارد كه ممكن به

  
  DFTبدست آمده از روش هاي مختلف مقايسه طيفي  -1جدول 

  
TD-

DFT(MPW1PW91) 

  
TD-DFT(PBE1PBE) 

  
TD-DFT(B3LYP) 

  
NKX-2883  

  
461.95  

  
461.93 

                
477.89  

 

  
GAS 

  
  

495.6  
 

  
495.68 

  
511.8  

  
SOLVENT  

 

  
    

  در فاز گاز NKX-2883براي رنگ NBOآناليز - 3
بـاالترين اوربيتـال    160 هاي اشغال شده مي باشند و اوربيتال شمارهاوربيتال 160تا  1هاياوربيتال NKX -2883در مولكول

زوج مربـوط بـه   باشـد كـه   واحد اتمـي مـي   -19725/0اشغال شده يا همان هومو اين رنگ است كه انرژي اين اوربيتال برابر با 
 161هاي اوربيتال .مي باشد 80253/1دگي و داراي اشغال ش باشدمي P هيبريد اين اوربيتال و مي باشد O68دوم  الكترون تنها

  .باشندهاي اشغال نشده مياوربيتال 883تا 
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  NKX- 2883شماتيك رنگدانه - 4شكل 

  
اوربيتال طبيعي  سهواحد اتمي است و اين اوربيتال تركيب خطي از  – 092725/0باشد كه داراي انرژي لومو مي 161اوربيتال 

در ايـن مولكـول    .مي باشـد  0/00617و داراي اشغال شدگي  مي باشد SP99.99d12.45بيتال هيبريد اين اور و باشدپيوندي مي
عـدم   .پايدار كـرده اسـت   04/33.مولكول را  C20-O22پيوند    *BDبه دومين O20انتقال الكترون از دومين جفت الكترون تنها 

كيلو كـالري   34/31مولكول  C65-O68پيوند  *BD  ينبه اول O67ن تنها استقرار ناشي از انتقال الكترون از دومين جفت الكترو
پيونـد     *BDبـه اولـين  O22 بيشترين پايداري حاصل انتقال الكترون از دومين جفت الكترون تنهـا   . بر مول پايدار گشته است

C20-O21 تنهـا   در ضمن انتقال الكترون از دومين جفت الكتـرون . كيلو كالري بر مول است 04/38كه برابر با  باشدميO68   بـه
  .كيلو كالري بر مول پايدار گشته است 10/33مولكول  C65-O67پيوند   *BDدومين 

-باشد همچنين انرژي اين اوربيتال در فاز حـالل  مي  Pو هيبريد  1/ 801181هومو اين رنگ در فاز حالل داراي اشغال شدگي

 واحد اتمـي و اشـغال شـدگي     0/09506–ل داراي انرژي لومو اين تركيب در فاز حال. باشدواحد اتمي را دارا مي 0/19543

 C10-C11پيوند  *BDبه دومين   C5-C12پيوند   BDانتقال الكترون از دومين .گشته است SP99/99d17/51با هيبريد  0/00594
ين جفـت  حاصـل انتقـال الكتـرون از دومـ     30/35بيشـترين پايـداري   .كيلو كالري بر مول پايدار نموده است 02/31مولكول را 

مول پايداري نتيجه انتقال الكتـرون از دومـين   كالري بركيلو 43/30 .مي باشد C20-O21پيوند   *BDبه اولين  O22الكترون تنها
باشد، عدم ا ستقرار حاصل از انتقال الكترون از دومين جفت الكترون مي C65-O68پيوند  *BD به اولينO67  جفت الكترون تنها

آناليز بار اين رنگدانه نشان . كيلو كالري بر مول پايدار نموده است 12/32مولكول را  C65-O67پيوند    *BDبه دومين O68تنها 
كريليـك اسـيد بـه عنـوان     به عنوان الكترون دهنده، وگـروه آ نيلين وگروه آ باشدمي A  D-π-داد كه اين رنگدانه داراي سيستم

  .كنندبه عنوان پل عمل ميالكترون پذيرنده و حلقه هاي تيوفن و واحدهاي متين 
  
  گيرينتيجه-4

بـا مجموعـه     DFTبـا روش   NKX-2883 رنـگ  ساختار الكتروني  هندسه و ،هاي محاسباتيدر اين تحقيق با استفاده از روش
و  B3LYP  ،PBE1PBEهـاي  با مجموعـه پايـه    TD-DFTاين رنگ بوسيله روش   UV-VISطيف  .مطالعه شد  B3LYPپايه 

MPW1PW91 د حالل باعث شـيفت طيـف مولكـول    ش همان طور كه مشاهده .ازهاي گاز و حالل مورد بررسي قرار گرفتدر ف
لومـو و ميـزان    به منظور بررسي ترازهـاي انـرژي هومـو و    NBOآناليز محاسبات  .هاي بلندتر گرديدرنگدانه به سمت طول موج
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توانايي الكترون  و افزايش CN ه شد كه با افزايش يك گروههددر اين رنگدانه مشا .شده استانجام  هاشدگي اين اوربيتالاشغال
در  π پـل مـزدوج   افـزايش طـول    و  CNدو گـروه   با دارا بودناين رنگدانه  .توان باعث شيفت قرمز شدها ميكشندگي پذيرنده

و گپ هومو و لومو  هآوردسطح تراز انرژي لومو را پايين   CNگروه  .ش پاسخ نوري به منطقه قرمز موفقيت آميز بوده استگستر
  .را كاهش داد
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