
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 ی پراکننده نور   ایجاد الیه با شده با رنگهای خورشیدی حساسسازی عملکرد سلولبهینه

 
   2و1؛ کارگر، نعیمه 2و1فاطمه ،جعفری ندوشن ؛2و1عباس، بهجت ؛2و1فاطمه، حسینیدوست

 
 گروه اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد 1

 دانشگاه یزدگروه پژوهشی فوتونیک مرکز تحقیقات مهندسی،  2
 

 چکیده
دانه طبیعی موجود در آب انار شده با الف( رنگهای خورشیدی حساسعنوان کاتالیزور برای ساخت سلول به PEDOT:PSSدر این تحقیق از پلیمر رسانای 

نتایج  شد. در پشت الکترود مقابل استفاده ،نور  گر پراکنندهالیه  عنوان به انومتر ن 400 اندازه با TiO2  ها از الیهدر این سلول استفاده شد. 917Nدانه صنعتی ب(رنگ

 توان آن را به برگشت نور به داخل سلول از طرف الکترود مقابل نسبت داد.دهد که میها نشان میدست آمده افزایشی را در بازدهی این سلول به
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Abstract 
In this paper poly(3,4-Ethylendioxythiophene)-poly(StyreneSulfonate)(PEDOT:PSS) was coated  on conductive 

glass substrate by spin coating method. A scattering layer based on 400 nm titanium dioxide (TiO2) 

nanoparticles created on the back of the counter electrode in a) natural dye b) N719 dye sensitized solar cells. 
The energy conversion efficiency is significantly improved after producing scattering layer at the back of 

counter electrode.     

PACS No. 30,42,68  
 قدمهم

لیل رشد سریع جمعیت و توسعه د هافزایش مصرف انرژی ب     

در حال  چراکهدنبال دارد ه کنولوژی، افزایش قیمت انرژی را بت

مین اهای فسیلی تطور عمده از سوخت بهحاضر انرژی مورد نیاز 

 گردد.ها میگونه سوختاینکاهش ذخایر و منجر به  شود،می

آن ای نزدیک، انرژی چالش مهمی است که بشر با ین در آیندهابنابر

توسعه  ،ترین گزینه برای حل این چالشروبرو خواهد شد. مناسب

های پذیر و پاک است. یکی از انرژیو کاربرد منابع انرژی تجدید

پذیر و پاک که به فراوانی در دسترس است انرژی تجدید

فوتوولتاییک برای های هاست که سلولخورشیدی است و سال

های رود. سلولیته بکار میتبدیل مستقیم نور خورشید به الکتریس

های فوتوولتاییک نسل دانه، از سلولشده با رنگخورشیدی حساس

علت سهولت ساخت  های اخیر بهآیند که در سالشمار میسوم به

. ]2و1[اندو کارایی مناسب، بسیار مورد توجه قرار گرفته

ها از یک نوع نیمرسانای نانوساختار فوتوالکترود این سلول

اکسید تیتانیوم( که با یک الیه رنگ )مانند نانوذرات دی متخلخل

-به دانه طبیعی است. رنگجاذب نور پوشیده شده، تشکیل شده

کننده، جایگزین عنوان حساس علت ارزان بودن و منابع فراوان به
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از قیمت است اما بازده ناشیدانه صنعتی گرانمناسبی برای رنگ

 .]3[دانه صنعتی استاز رنگتر ها بسیار پایینکاربرد آن

 به 917Nدانه صنعتی رنگآب انار ب(در این تحقیق از الف( 

ای دانهرشیدی رنگهای خوکننده در ساخت سلولعنوان حساس

باشد که دانه آنتوسیانین می. آب انار دارای رنگشدگرفتهبهره 

خوبی با   و پیوند نسبتاً (1)نمودار جاذب نور در ناحیه مریی است

2 TiO 917 کند و برقرار میN روتنیوم  فلز پایهای بردانهرنگ

 .]5و4[است

  
  دانه حاصل از انارطیف جذبی رنگنمودار : 1 نمودار           

        

کاتالیزور عنوان  طور معمول از پالتین به در الکترود مقابل به

شود، پالتین با وجود رسانندگی باال و خاصیت استفاده می

همین علت در این  قیمت است، بهاتالیزوری خوب بسیار گرانک

که یک پلیمر رساناست و خاصیت  PEDOT:PSSاز  تحقیق

کاتالیزوری خوب و رسانندگی نسبتاً باالیی دارد و در مقایسه با 

 وان کاتالیزور در الکترود مقابلعنباشد بهتر میپالتین بسیار ارزان

طرف از  ،که این نوع سلولجایی از آن ].9و6[اده شداستف

نور ای از  بخش عمده، گیردنور قرار می تحت تابش والکترودفوت

شود. خارج می لول نهایتاً از طرف الکترود مقابلپس از عبور از س

صدد یافتن راهی هستیم که تا حدی از خروج در این تحقیق ما در

  دنور از سلول جلوگیری شود و نور به داخل سلول برگردانده شو

 . بنابرینتواند در بهبود کارایی سلول مؤثر باشد می زیرا این کار

در پشت   nm400  اندازهبا  TiO 2ای از  الیهاضافه کردن  تأثیر

 عملکرد سلولبر نور   عنوان الیه پراکنندهالکترود مقابل به 

  بررسی گردید. ای دانه خورشیدی رنگ

 

 روش و مواد آزمایش
فلورین آالییده شده با قلع با مقاومت  باشده نشانی شیشه الیه  

عنوان زیرالیه در فوتو الکترود و الکترود مقابل،  ( بهFTO) اهم15

عنوان  هنانومتر ب 20هایبا اندازه تیتانیوماکسید خمیر نانوذرات دی

کننده نور، عنوان پراکنده نانومتر به 400دهنده الکترون و انتقال

به  917Nدانه تجاری  و رنگاز آب انار  شدهدانه طبیعی تهیهرنگ

(و استونیتریل برای I2(، ید)KIپتاسیم یدید) عنوان حساس کننده،

-Poly(3,4-Ethylendioxythiophene)تهیه الکترولیت 

Poly(Styrene Sulfonate) (PEDOT:PSS)  به عنوان

  کاتالیزور در الکترود مقابل.

 ها وساخت سلولسازی محلولآماده
 HClدانه به آب انار چند قطره سازی رنگنظور آمادهم به   

دست  استفاده از کاغذ صافی محلول یکنواختی بهشد و بااضافه

های دانهحساس کنندگی رنگ HClهایی مانند استفاده از اسید آمد.

دهد. همچنین محیط ای افزایش میطبیعی را به طور قابل مالحظه

تاثیر دارد، چنانکه  TiO 2سانش دانه روی تراز راسیدی شامل رنگ

با پایین آوردن تراز رسانش، تزریق الکترون که به فاصله بین تراز 

-دانه بستگی دارد، بهبود میرنگ LUMOو تراز  TiO 2رسانش 

این تاثیرات باعث افزایش  . بنابرین همه]8[شودیابد و سریع تر می

JSC نشانی یهفوتوآند از شیشه البرای ساخت شود. در سلول می

 به (FTOاهم )15شده با قلع با مقاومت شده با فلورین آالییده

های آب در محلول هاFTOالیه استفاده شد، سپس عنوان زیر

دقیقه در  15مدت کدام بهدوبار تقطیر، استون و اتانول به ترتیب هر

-الیهزیرشدن و پس از خشک شددستگاه آلتراسونیک شستشو داده

تیتانیوم اکسیددرجه، روی آن با خمیر دی 80با دمای ها در کوره 

nm20 120نشانی شد و در کوره با دمای با روش دکتر بلید الیه 

-سپس خمیر دی .]7[شددرجه به مدت یک ساعت پخت داده

با همین روش  گرعنوان پراکنده روی آن به nm400تیتانیوم اکسید

درجه به  500ر دمای نشانی شد و در کوره الکتریکی افقی دالیه

ها تا شدن نمونهمدت نیم ساعت بازپخت داده شد، پس از سرد

دانه انار و نیمی دیگر در ها در رنگنیمی از آن درجه 80دمای 

قرار گرفت. برای تهیه   ساعت 15به مدت  917Nدانه رنگ

۱۵۴۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ها )طرفی که رسانا  FTOنیمی از  ابتدا پشت الکترود مقابل،

به عنوان الیه  با روش دکتر بلید nm400  اندازهبا  TiO 2 نیست(،

نشانی شد و در کوره الکتریکی به مدت نیم بازتاب کننده نور الیه

 و پشت نیمی دیگر شد درجه پخت داده 500ساعت در دمای 

 PEDOT:PSSمحلول سپس  نشانی درنظر گرفته شد.بدون الیه

لول گرفت تا محساعت روی همزن مغناطیسی قرار  10 به مدت

 نشانی چرخشی بر، محلول حاصل با الیهآمدنسبتاً یکنواختی بدست

  نشانی شد.( الیه)طرف رسانای آن FTOالیه روی زیر

 M 0.5پتاسیم یدید و  M 0.05محلول  برای تهیه الکترولیت از

منظور مجتمع کردن  یدید در استونیتریل استفاده شد. سپس به

وسیله دو گیره  کترود مقابل بهسلول خورشیدی، فوتوالکترود و ال

 .(1)شکلبه داخل آن تزریق شد به یکدیگر متصل و الکترولیت

 

 

 

 

 

 
 شده با رنگسلول خورشیدی حساس یک : طرح کلی از1شکل         
 هایدانه و الکترودشده با دو نوع رنگنوع سلول ساخته چهار 

ساز شبیه و Keithley 2400مختلف با استفاده از دستگاه   مقابل

mW/Cm خورشیدی 
یابی شدند مشخصه AM 1.5 G با 2100

طیف همچنین  .(3و2)نمودار  ها رسم گردیدآن I/Vو نمودار 

 400 )ییمر هیدر ناحه، دشبکار برده  دو نوع الکترود مقابل عبوری

 .(5و4)نمودار  تهیه و بررسی شد ( نانومتر  900تا 

 است: شرح زیربه شدهسلول ساختهنوع چهار  

 الف(

  PEDOT:PSSو کاتد  انار آب دانهبا رنگشده حساس سلول

  (D1) گر بدون الیه پراکننده

با   PEDOT:PSSو کاتد  انار آب دانهبا رنگشده حساس سلول

 nm400 (D2)  اندازهبا  TiO 2گر الیه پراکننده

 

 
 D2و  D1های ولتاژ سلول-: نمودار جریان2نمودار       

 

های  یش و بازدهیباز، جریان اتصال کوتاه، فاکتور گنجااژ مدار: ولت1جدول

   دانه انار با رنگ شده های حساسبدست آمده از سلول

Eff    FF     JSC(mA) VOC(V)  

32/0 39/0 3/2 39/0 D1      

38/0 37/0 6/2 38/0 D2       

 ب(

  PEDOT:PSSو کاتد    917N دانه با رنگ شدهحساس سلول

  (D3) گر ون الیه پراکنندهبد

با   PEDOT:PSSو کاتد  917N دانه با رنگشده حساس سلول

 nm400 (D4) با سایز  TiO 2 گر الیه پراکننده

 

 
 

 D4و  D3های ولتاژ سلول-: نمودار جریان3نمودار             

 

های  یش و بازدهیباز، جریان اتصال کوتاه، فاکتور گنجا: ولتاژ مدار2جدول

         917Nه دانبا رنگهای حساس شده ست آمده از  سلولبد

Eff    FF     JSC(mA) VOC(V)  

38/2 25/0 64/13 69/0 D3      

43/3 39/0 25/14 66/0 D4       

ITO 

PEDOT:PSS 

I
-

/I
-

3
 

ITO 

TiO
2
 

scatter 

 

 dye 
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با شده  نشانیهیالنمودار طیف عبوری الکترود مقابل : 4نمودار        

PEDOT:PSS نور گر بدون الیه پراکننده 

 
با  شده نشانیهیالمودار طیف عبوری الکترود مقابل ن: 5نمودار        

PEDOT:PSS نور گر با الیه پراکننده  

  گیرینتیجهبحث و 

بل، نشان های طیف عبوری مربوط به دو الکترود مقابررسی نمودار 

از الکترود مقابلی که تنها با پلیمر رسانای  نور عبورکه  دهدمی

PEDOT:PSS ایجاد  گر نی شده و پشت آن الیه پراکنندهنشاالیه

عنی اکثر نوری که از طرف درصد است، ی 95نشده بیش از 

وارد سلول شده نهایتاً از طرف الکترود مقابل خارج فوتوالکترود 

نشانی شده و الیه PEDOT:PSSشود اما الکترود مقابلی که با می

 گر ن الیه پراکنندهعنوا به نانومتر 400 اندازهبا  TiO 2پشت آن الیه 

-به نظر می .باشددرصد می 1دارای عبور کمتر از نور ایجاد شده 

بخشی  که این الیه از خروج نور جلوگیری کرده و در نتیجه رسد

باعث  همین امر برگشت داده شده است و نور به داخل سلول از

نمونه ساخته در هر دو  و بازده سلول را بهبود عملکرد سلول شده

   میزان قابل توجهی افزایش داده است.به  شده

 
 نورگر بدون الیه پراکنندهالکترود مقابل  : طرح کلی از2شکل 

 

 
 نور گر با الیه پراکنندهالکترود مقابل  طرح کلی از: 3شکل     
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