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 چکیده 

سه به  CdSe, CdS, CdTeکوانتومی نقطه سهدر این مقاله ما اثرات دمایی بر روی نرخ انتقال الکترون از 

در یک  3O2Alو  ZnS ،ZnO ،2TiOالیه سدکننده چهار حضور در  SnO2, SnO2TiO ,2اکسیدفلز 

تئوری مارکوس با استفاده از متخلخل   (QDSSC)کوانتومیشده به نقطهساختار سلول خورشیدی حساس

ظر و اکسیدفلز در ن کوانتومیالیه سدکننده را بصورت قرارگرفتن بر روی نقطهشبیه سازی می کنیم. 

را بصورت یک کره با اپسیلون جدید و شعاع جدید تقریب زدیم. الیه سدکننده -کوانتومیگرفتیم و نقطه

 نوار رسانشهای کلومبی، بار و الکترونیکی که منجر به اصالح لبه های اثر الیه سدکننده را در انرژی

ه نتایج را برای محدود .کنیممیشود وارد کوانتومی و انرژی آزاد سیستم و در نهایت معادله مارکوس مینقاط

دهد افزایش دما برای ترکیبات و با الیه درجه کلوین بدست آوردیم که نشان می 054-044دمایی 

-ZnOکه برای ترکیب  افزایش بدهد.-تواند روند کاهشی، افزایشی و یا کاهشیهای مختلف میسدکننده

CdTe های به ترتیب الیه سدکنندهZnO ،ZnS ،2TiO ،3O2Al بقیه ترکیبات به ترتیب  و برایZnO ،

2TiO ،3O2Al ،ZnS .برای صحت روش شبیه سازی یک نمونه از  بیشترین نرخ را به خود اختصاص دادند

نتایج درصد با روش ما برابر شد.  3کار ساخت دیگران در زمینه الیه سدکننده نیز بازیابی شد که با خطای 

 بهتر مشاهدات تجربی و نیز در طراحی و گزینش ترکیباتتواند در تفسیر میآمده در این تحقیق دستبه

     کار گرفته شود.هببا در نظر گرفتن اثرات دمایی  QDSSCsدر  در حضور الیه سدکننده MO-QDمناسب 

 

 نرخ انتقال الکترون، دما، نقطه کوانتومی، اکسیدفلزواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 ها وهای خورشیدی نسل سوم همچون رنگدانهبه عنوان جایگزین بادوام به دیگر سلول کوانتومیهای خورشیدی نقطهسلول

 ,Kamat, 2013, Kamat, 2012, Ruhle et al, 2010]های خورشیدی ارگانیکی چندالیه حجیم ظهور پیدا کردندسلول

Karmer and Sargent, 2011, Nozik, 2010, Hod and Zaban, 2013]. نقاط کوانتومی((Quantum dots)QDs)   در

 ,Jun et al]هادی با ابعاد نانو هستند که مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها وابسته به اندازه است این ساختارها ذرات نیمه

2013, Choi et al, 2011, Jabbour and Doderer, 2010]. ها یا نانوکریستالQDs  همچونCdS ،CdSe ،PbS ،PbSe ،

PbSSe ،2CuInS ،2nSeCuI ،CdSSe  وx-2SxCuInSe کوانتومی به علت های خورشیدی نقطهبیشتر برای استفاده در سلول

 ,Baker and Kamat, 2009, Robel et al]شودهای مرئی و نزدیک مادون قرمز انتخاب میتنظیم گاف انرژی آنها در ناحیه

2006,Wang et al, 2011, Choi et al, 2009, Ma et al, 2009, Santra et al, 2013, Panthani et al, 2013,Santra 

and Kamat, 2013, MC Daniel et al, 2013] به عالوه برخی از این .QDs حفره را دارند -قابلیت ایجاد چندین زوج الکترون

این نوع  .[Semonim et al, 2011, Stolle et al, 2014]شودبازده از حد شاکلی کوایزر میکه این پدیده باعث قابلیت افزایش 

درصد در سال  1کمتر از  شدهاند بطوریکه بازده گزارشهای سریعی را در سالهای اخیر در افزایش بازدهی داشتهها پیشرفتسلول

درصد  8و هم اکنون نیز  به بیش از  0413درصد در سال   7، بیش از 0411درصد در سال  5، 0414درصد در سال  3به  0445

 . [Choi et al, 2011, Lan et al, 2014, Zhao et al, 2015, Mc Daniel et al, 2013]رسیده است 

 Quantum dot) کوانتومیشده به نقطههای خورشیدی حساسسلول حفره در-منظور کاهش میزان بازترکیب الکترونبه

sensitized solar cell(QDSSC) الیه سدکننده روی الکترود برای ( 1شود: استفاده می از یک الیه سدکننده در دو حالت

 Lan et al, 2014, Seo et al, 2011, Abbas et al, 2015, Kin et]جلوگیری از برگشت الکترون از الکترولیت به الکترود 

al, 2011, Meng et al, 2014, Du et al, 2014] 0)  الیه سدکننده رویQDs عنوان ماده جاذب نور( برای کاهش الکترون )به

کننده الکترون( برای جلوگیری از برگشت عنوان جمعبزرگ )به گاف انرژیهادی با به الکترولیت و یا روی نیمه QDگشتی از بر

، QDsمنظور جلوگیری از خورندگی شود. الیه سدکننده همچنین نقش حفاظتی بهاستفاده می QDs نوار ظرفیتالکترون به 

 ,Zhao et al, 2015, Shen et al]برعهده دارد و الکترود در مقابل الکترولیت را  (Metal Oxides(MOs))اکسیدهای فلزی

2008, Kang et al, 2015, Mora-Sero et al, 2009, Choi et al, 2013, Yang et al, 2015, Zheng et al, 2014, 

Jiao et al, 2015, Bora et al, 2012, Gonzalez-Pedro et al, 2010, Chang et al, 2012, Chen et al, 2011] این .

و همکارانش توانستند با استفاده از الیه  Shen 0448سال  ر باال بردن بازده کل سلول دارد بطوریکه درالیه نقش بسیار مهمی د

درصد  40/0درصد به  10/1بازده ساختارشان را از  2TiOو اکسیدفلزی  CdSeکوانتومی شده روی نقاطنشانده ZnSسدکننده 

شده روی نشانده ZnSو همکارانش با استفاده از الیه سدکننده  Mora-Sero 0442. در سال [Shen et al, 2008]برسانند 

QDs  وMOs  توانستند به بازده چند برابر نسبت به عدم حضورZnS   دست پیدا کنند[Mora-Sero et al, 2009]ال. در س 

0411، Seo  و همکارانش با استفاده از الیه سدکنندهTIP (Titanium Isopropoxide)  توانستند بازده سلول را تا حدود سه

های توانستند با استفاده از ترکیبات مختلف الیه 0410و همکارانش در سال  Seo et al, 2011[ .Chang[برابر افزایش دهند 

و همکاران  Santra .[Chang et al, 2012]افزایش دهند 50/0درصد تا  53/4مقدار بازده را از  S2Cuو  ZnS ،ZnSeسدکننده 

 ,Santra et al]درصد برسانند  21/3درصد به  10/1توانستند مقدار بازده را از  CdSبا استفاده از الیه سدکننده  0413سال در 

2013] . 
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 53/0صورت مجزا توانستند مقدار بازده را از به 2SiOو  ZnSهای سدکننده هو همکاران با استفاده از الی Zhao ، 0415 در سال

درصد دست  01/8به بازده  2ZnS/SiOدرصد برسانند و در نهایت توانستند با استفاده از الیه سدکننده ترکیبی  37/6درصد به 

تواند نیز می QDهای مختلف نشاندن سدکننده، روش. باید در نظر داشت که عالوه بر تأثیر الیه [Zhao et al, 2015]پیدا کنند 

 CBD (Chemical Bathو همکاران با اجرا و مقایسه دو روش  Zhouطوریکه اخیرا ً در میزان بازده سلول اثر گذار باشد، به

Deposition)  وSILAR (Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction) کوانتومی برای نشاندن نقطهCdSe  بر

درصد را با استفاده از روش  85/0)که نقش اصالح سطح و نیز عبور بهتر الکترون را دارد(، توانستند بازده  CdSای از روی الیه

CBD درصد با استفاده از روش  82/3دست آورند که بسیار بیشتر از بازده بهSILAR  است[Zhou et al, 2015] .Kamat  و

] ,Tvrdy et al, 2011اند گزارش کرده s/1 1011~1010را در محدوده  2TiOو  QDین همکاران نرخ انتقال الکترون ب

]Chakrapani et al, 2011 ازآنجاکه فرآیند ترابرد الکترونی .(electron transport)  2داخل الیه متخلخلTiO تر از آهسته

ی تواند یک عامل مهم در محدودکردن بازده کلمی گیرد، بنابراین تلفات ناشی از بازترکیبمکانیسم انتقال الکترون صورتی می

تواند نقش مهمی در کاهش بازترکیب و . از این رو، استفاده از الیه سدکننده می[Tian and Cao, 2013]سلول تلقی شود 

ه می ر گرفتنماید. با بررسی های انجام شده در اینجا مدل جدیدی برای الیه سدکننده در نظبازده سلول ایفا  درنتیجه افزایش

 شود که آنالیز اثر پارامتر دما می تواند برای الیه های سدکننده های مختلف مهم باشد

 ,CdSeروی نرخ انتقال الکترون از سه نقطه کوانتومی چهار الیه سدکننده پرمصرف زیر را  حضور دما را باما در این پژوهش تأثیر 

CdS, CdTe  2به سه اکسیدفلزی, ZnO, SnO2TiO .بر پایه تئوری مارکوس شبیه سازی خواهیم کرد 

1- 3O2] AlSung et al, 2013 ,Choi et al, 2011[،  

0-  [Choi et al, 2013, Rao et al, 2015] ZnO،                                                                                      

3- 2] TiOMeng et al, 2015Rao et al, 2015, Tachibana et al, 2008,  ,Kamat, 2008[  

0- [Zhao et al, 2015, Shen et al, 2008, Mora-Sero et al, 2009, Chang et al, 2012, Lee et al, 2008] ZnS 

( است MOاتم پذیرنده ) رسانشنوار ( به QDباید توجه داشت که وجود الیه سدکننده مانعی برای تزریق الکترون از اتم دهنده )

و درنتیجه یک کاهش نرخ انتقال الکترون نسبت به حالت بدون وجود الیه سدکننده خواهیم داشت. اما به دلیل کاهش بازترکیب 

 Rao]( MOدلیل قرارگرفتن الیه سدکننده روی ( و افزایش چگالی اتم پذیرنده )بهQDظرفیت  نوار)عدم برگشت الکترون به 

et al, 2015]تواند در نهایت باعث دهد، وجود الیه سدکننده می، همانگونه که کارهای گذشتگان که در باال اشاره شد نشان می

 افزایش بازده کلی سلول شود. 

شده در حضور الیه سدکننده گزارش QDSSCبرای اطمینان از صحت نتایج، نرخ انتقال الکترون را برای یک نمونه کار ساخت 

درصد با نتیجه  3سازی خودمان محاسبه کردیم، که با خطای با استفاده از روش شبیه [Santra et al, 2013]در مرجع 

 . پیدا کرد شده مطابقتگزارش

 سازیساختار، تئوری و مدل

همراه با نمایش انتقال الکترون و لبه نوار  1با ساختار متخلخل است که در شکل  QDSSCساختار در نظر گرفته شده یک 

 . نشان داده شده استرسانش و ظرفیت نیمه هادی مورد استفاده نسبت به خال 
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 ، نمایش جایگاه لبه های نوارهای انرژیMO (a)به  QD: ساختار در نظر گرفته شده بدون الیه سدکننده با نمایش انتقال الکترون از 1شکل

 (b)نیمه هادی استفاده شده رسانش و ظرفیت

 استفاده کرد: (مارکوس )معادله1معادله  از 1مطابق شکل  MOبه  QDبرای محاسبه نرخ انتقال الکترون از می توان 

(1  )                        𝑘𝐸𝑇 =
2𝜋

ħ
∫ 𝜌(𝐸)|𝐻(𝐸)|2 1

√4𝜋𝑘B𝑇
𝑒

− 
(+∆𝐺+𝐸)2

4𝑘B𝑇
+∞

−∞
 

ماتریس کوپلینگ  MO ،�̅�(𝐸)ها برای چگالی حالت  𝜌(𝐸) ثابت پالنک، sec ،ℏ/1نرخ انتقال الکترون بر حسب  𝑘𝐸𝑇که 

دمای کاری سیستم   Tثابت بولتزمن، eV ، 𝑘Bانرژی بازآرایی سیستم بر حسب   بین اتم پذیرنده و دهنده الکترون، الکترونی

 بیان می شود. 0انرژی آزاد سیستم بصورت رابطه هستند.  eVانرژی آزاد سیستم بر حسب  𝐺∆بر حسب کلوین و 

(0)              ∆𝐺 = ∆𝐺𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 + ∆𝐺𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 + ∆𝐺𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐 = 𝐸MO − 𝐸QD +
𝑒2

2𝑅QD
+ 2.2

𝑒2

 QD𝑅QD
−

𝑒2

4(𝑅QD+ℎ)

 MO−1

 MO+1
 

الکتریک ثابت دی  QDبار الکترون،  eنسبت به خال،  QD نوار رسانشانرژی لبه   E1Seو MOانرژی لبه نوار رسانش   EMOکه

QD ، MO الکتریک ثابت دیMO وh   فاصله بینQD  وMO چگالی حالت ها برای باشند. میMO  را با در نظر گرفتن نقص

 بیان کرد. 3کریستالی می توان بصورت رابطه 

(3                          ) 𝜌𝐷(𝐸) = ∫ 𝜌(𝐸′)
1

∆√2𝜋
𝑒

− 
(𝐸−𝐸′)

2

2∆2 𝑑𝐸′ +∞

0
 

پارامتر باشد، بدون نقص می MOهای چگالی حالت ρ(E′) و MOحجم یک سلول واحد برای  Vo ،جرم مؤثر الکترون me  که

 .[Tvrdy et al, 2011] در نظر گرفته شده است 50 meV( MOهای کریستال در چگالی حالتدلتا )وابسته به عرض نقص

پرداختیم، اکنون برای وارد کردن اثر الیه سدکننده قرار گرفته  MOبه  QDتاکنون به مبحث محاسبه نرخ انتقال الکترون از 

آییم مدل تقریبی برای معادل قرار دادن یک کره/پوسته  کنیم که می(، به این صورت عمل می0)شکل  MOو  QDشده بر روی 

 کنیم. با یک کره با شعاع و اپسیلون جدید مطرح می
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 . MOو  QDه شده بر روی : نمایش الیه سدکننده در نظر گرفت2شکل 

ای با اپسیلون موثر و شعاع جدید ارائه دادند آقایان چتیار و انقتاع، مدلی را برای یک کره/پوسته بصورت یک کره 0410در سال 

قریب ت ای که روی کره بوده است ارائه دادند. ما هم در اینجا از این ایده برایای برای محاسبه اپسیلون موثر ناشی از الیهو رابطه

 زدن اثر الیه سدکننده در ساختارمان استفاده کردیم.

 

 ,Chettiar and Engheta]به یک کره با ضریب دی الکتریک جدید  کره/پوستههادی بصورت : شماتیک معادل قرار دادن یک نیمه3شکل 

2012]. 

(، و اپسیلون مؤثر جدید ناشی از الیه QD)حاصل جمع ضخامت الیه سدکننده و شعاع  aکره جدید بدست آمده با شعاع 

 محاسبه کرد: 0صورت رابطه بهتوان می 3را با توجه به شکل   𝑒کنیم. نام گذاری می  𝑒با نام  QDسدکننده و 

 𝑒 =  𝑠
𝑎3( 𝑐+2 𝑠)+2𝑏3( 𝑐− 𝑠)

𝑎3( 𝑐+2 𝑠)−𝑏3( 𝑐− 𝑠)
       (0                   )  

استفاده شده  3O2Alو  ZnS ،ZnO ،2TiOالکتریک الیه سدکننده )در این پژوهش از چهار الیه سدکننده ثابت دی  sکه 

شعاع  کره/پوستهنیز به ترتیب شعاع  b و  aالکتریک مؤثر کره جدید، ثابت دی  eمورد نظر،  QDالکتریک ثابت دی  c، است(

QD باشندمی[Chettiar and Engheta, 2012]  ثابت دی الکتریک چهار الیه سدکننده استفاده شده را نشان . جدول دو

 دهد.می
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 : مقادیر ثابت دی الکتریک برای چهار الیه سدکننده استفاده شده1جدول

Epsilon Blocking layers 

8.3[Shevarenkov and Shchurov, 2006] ZnS 

9.4[Chin et al, 1999] 3O2Al 

9.9[Tvrdy et al, 2011] ZnO 

10.5[Tvrdy et al, 2011] 2TiO 

با اصالح کردن انرژی آزاد مارکوس،  1رابطه نرخ را با استفاده از ، می توانیم MOو  QDبا بدست آمدن اپسیلون جدید برای 

محاسبه کنیم. برای وارد  (0های کلومبی، بار و الکترونیکی طبق رابطه )وارد کردن اپسیلون جدید بدست آمده در انرژی سیستم

 .[Brus, 1986](5 توان از رابطه بروس استفاده کرد) رابطهاثر اپسیلون جدید در انرژی الکترونیکی میکردن 

 𝐸𝑔(𝑞𝑑) = 𝐸bulk +
ℎ2

8𝑅2 [
1

𝑚𝑒
∗ +

1

𝑚ℎ
∗] −

1.786𝑒2

4𝜋 𝑟 0𝑅2                     (5)  

 𝐸bulk انرژی برای نیمه هادی در ابعاد بزرگ ،  گاف انرژیR  شعاعQD ،𝑚𝑒  و𝑚ℎ  ، به ترتیب جرم موثر الکترون و حفره 0 

 Jeong] شودکوچک می گاف انرژیدانیم با افزایش دما می باشند.مورد نظر می QDنیز به ترتیب ثابت گذردهی خال و   𝑟و 

et al, 2000, Caglar et al, 2010, Varshni, 1967] گاف انرژی، اثر دما در تغییر QDs  وMO  را از نمودارهای آزمایشی

تم انوار رسانش در تغییر لبه های برای مشاهده تغییرات دما، تقریب زد. که در اینجا اثر این رابطه نیز  6صورت رابطه توان بمی

 ,Singh and Ravindra, 2012, Donnel and Chen, 1991, Fahimi et al]دهنده و پذیرنده الکترون لحاظ شده است

2015]. 

          (6             )𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸g(0°K) −
𝛼𝑇2

𝛽+𝑇
 

گاف این ضرایب به همراه  CdSو  CdSeتوان با تطبیق نمودارهای آزمایشی بدست آورد. برای را می 6در رابطه  𝛽و  𝛼ضرایب 

نیمه هادی دیگر از روی نمودارهایی آزمایشی که وابستگی دما  0آورده شده است، برای  0، در جدول MO سهو  QD سه انرژی

 دادند بدست آمده است.را نشان می گاف انرژیبه 

اختالف ) همانطور که از رابطه انرژی آزاد سیستم پیداست، اپسیلون جدید بدست آمده خود را در انرژی کلومبی، بار و الکترونیکی

 QDدر مقایسه با  MOباتوجه به اینکه که ابعاد  دهد.های نوار رسانش دو اتم دهنده و پذیرنده الکترون( نشان میانرژی بین لبه

نانومتر( تغییر محسوسی در لبه رسانش ایجاد نخواهد شد در نتیجه از اثر الیه سدکننده بر روی آن  04) خیلی بزرگتر است

بررسی کرد. در نهایت با توجه به رابطه گاف انرژی با دما و وارد کردن آن در  QDتوان صرف نظر کرد و فقط اثر آن را روی می

بر  الیه سدکننده 0درجه کلوین را برای  044الی  054انرژی الکترونیکی و خود رابطه مارکوس توانستیم نتایج را برای محدوده 

 Fahimi]مرجع  و 3شبیه سازی نیز طبق جدول  پارامترهای ثابت برای محاسبه کنیم. MOبه  QDروی نرخ انتقال الکترون از 

et al,2015] .لحاظ شده است 
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 [Fahimi et al, 2015]مور استفاده در شبیه سازی همراه با ضرایب پارامترهای دمایی MOسهو  QD:مقادیر گاف انرژی برای سه 2جدول

𝑬𝐠(𝟎°𝐊) − 𝑬𝐠(𝑻) 𝑬𝐠(𝑻) 𝜷(°𝐊) 𝜶 (𝐞𝐕/°𝐊) 𝑬𝐠(𝟎°𝐊)(eV) Semi. 

------ Eq. (6) 295 4.77×10-4 1.74 CdSe   

------ Eq. (6) 2156 3.06×10-3 2.5825 CdS     

1.64×10-6 T2 ------ ------ ------ 1.595 CdTe   

7×10-4 T2 ------ ------ ------ 3.4 TiO2     

5.7×10-6 T2 ------ ------ ------ 3.37 ZnO     

8.12×10-6 T2 ------ ------ ------ 3.8 SnO2     

  [Fahimi et al, 2015]مورد استفاده MOو سه  QDهای نوار رسانش سه حفره، اپسیلون و لبه-: مقادیر جرم موثر الکترون3جدول

𝐦𝐡
∗ 𝐦𝐞

∗ 𝐫 𝐄𝐂(eV) Semi. 

0.3 m0    0.13 m0 6.23   - 4.4    CdSe 

0.53 m0    0.18 m0 5.23   - 4.2    CdS 

0.35 m0    0.11 m0 7.1     - 4.1    CdTe 

not required m0    9.9     - 4.41  TiO2 

not required 0.2 m0 10.5   - 4.36  ZnO 

not required 0.1 m0 11.5   - 4.88  SnO2 

 

 نتایج 

 چهارو  MOو  QD سهرا برای  MOبه  QDدرجه کلوین از  044الی  054محدوده دمایی  ما رفتار نرخ انتقال الکترون را برای

بینیم نانومتر رسم کردیم. در حالت کلی می QD ،0آنگستروم و قطر  0الیه سدکننده اشاره شده در ضخامت ثابت الیه سدکننده 

که  CdTe-ZnOبرای همه ترکیبات به غیر از ترکیب  ZnSو  ZnO ،2TiO ،3O2Alکه مقدار نرخ به ترتیب برای الیه سدکننده 

رفتار بهتری نسبت به  ZnSبیشترین نرخ را داشتند )الیه سدکننده  ZnO ،ZnS ،2TiO ،3O2Alالیه سدکننده های  به ترتیب

نشان داده شده  سمت چپ 6و  0در نرخ انتقال الکترون داشته است(. همانطور که در شکل  3O2Alو  2TiOدو الیه سدکننده 
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در این محدوده تغییرات دمایی ما یک افزایش نرخ را خواهیم داشت و برای  CdSe-2SnOو  CdSe-2TiOاست برای ترکیبات 

، ابتدا با افزایش دما یک افزایش نرخ را خواهیم داشت و سپس با میانی 6و  5مطابق شکل  CdS-2SnOو  CdS-ZnOترکیبات 

رفتار نرخ به ازای افزایش دما ، 0-6های از شکلترکیب دیگر  5کند. برای بیشتر شدن اثرات دمایی مقدار نرخ کاهش پیدا می

شوند ما یک  MOو   QDنوار رسانششود. در واقع اثرات دمایی اگر باعث زیاد شدن اختالف لبه های باعث کاهش نرخ می

 ، مقدار نرخ کاهش خواهد یافت. نوار رسانشافزایش نرخ را خواهیم داشت در غیر این صورت با کاهش فاصله بین دو لبه 

 

 

 

 

 

 

 

و   CdSe،CdSنقطه کوانتومی  3با  ،2TiOاکسید فلزی  درجه کلوین برای 422تا  252: نرخ انتقال الکترون بر حسب تغییر دما از 4شکل

CdTe  الیه سدکننده 4با 

 

 

 

 

 

 

و  CdSe، CdSنقطه کوانتومی  3با  ZnOاکسید فلزی درجه کلوین برای  422تا  252از  : نرخ انتقال الکترون بر حسب تغییر دما5شکل

CdTe  الیه سدکننده 4با 
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و   CdSe،CdSنقطه کوانتومی  3با  2SnOدرجه کلوین برای  اکسید فلزی  422تا  252: نرخ انتقال الکترون بر حسب تغییر دما از 6شکل

CdTe  الیه سدکننده 4با 

 جمع بندی

ه اثر این الی با مدل جدید ارائه شده برای آن، که در این مقاله باتوجه به اهمیت الیه سدکننده در بازده، ما را به این امر واداشت

، نرخ در ترکیبات مختلف برای رسیدن به بیشترین مقدار MOبه  QDدر نرخ انتقال الکترون از با بررسی پارامتر مهم دما را 

درجه کلوین در حضور  044الی  054در این پژوهش ما تغییرات دمایی را از بدست بیاوریم و در اختیار تجربی کاران قرار دهیم. 

2TiO ,فلزی و سه اکسید  CdSe, CdS, CdTeکوانتومی سه نقطه ،3O2Alو  ZnS  ،ZnO ،2TiOالیه سدکننده پرمصرف  0

2, SnO2SnO .الیه سدکننده در نظر گرفته شده در اینجا، بر روی  مورد آنالیز قرار دادیمMO  وQD  قرار دارد. باتوجه به بزرگ

با الیه سدکننده را  QDدر نظر گرفتیم.  QDاز اثر الیه سدکننده در آن صرفنظر کرده و فقط اثر آن را در  MOبودن ابعاد 

کی یبصورت یک کره موثر فرض کرده و با محاسبه اپسیلون جدید و شعاع جدید و وارد کردن ابن دو در انرژی کلومبی، بار و الکترون

بسته به نوع که دهد ما نشان مینتایج رابطه انرژی آزاد سیستم را اصالح و در نهایت نرخ را محاسبه کردیم.  MO-QDبین 

دمایی  ازو در بعضی موارد یک افزایش سپس  انتقال الکترونتواند سبب کاهش یا افزایش نرخ یافزایش دما م، MO-QDترکیب 

رای ب نرخ را داشته باشد که توجه به این امر می تواند به تجربه کاران سلول خورشیدی کمک بزرگی کند. کاهشخاص به بعد 

در حضور الیه سدکننده با روش استفاده شده در  QDSSCسازی، مقدار نرخ برای یک نمونه کار ساخت اطمینان از روش شبیه

 برابر شد.  درصد نیز 3اینجا با خطای 
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