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نانومیله هاي شبه جک مبتنی برۀ رنگدانحساس شده بهبهبود عملکرد سلول هاي خورشیدي
روينانوسیم هاي اکسیدبا استفاده از،روياکسید

ارضی ، عزت اله؛، یاسررهنما ، فاطمه ؛ عبدي
نتهراانتهاي خیابان کارگر شمالی ، ، ه تهرانفیزیک دانشگادانشکده

چکیده
ابتدا با روشی ساده، نانومیله هاي شبه . شده استارائه اکسیدرويروشی براي کاهش بازترکیب و در نتیجه افزایش بازده سلول هاي خورشیدي رنگدانه اي در اینجا 

با دو روش الیه مناسب در فضاهاي خالی میکرومتري بین نانومیله ها،ةسپس براي ایجاد تخلخل با انداز. کردیمنور تولید ندةرا به عنوان مراکز پراکناکسیدرويجک 
سلول از این دو نوع ساختار تولید شده به عنوان فوتوآند در . آوردیمرا بر روي این نانومیله ها بوجود اکسیدرويهاي نانوسیمنشانی دکتر بلید و حمام شیمیایی،

نانوذرات دي اکسید تیتانیوم در زیر ی از خمیرنازکۀ این ساختارهاي میکرومتري را هنگامی که الییعملکرد فوتوولتائیک. کردیمهاي خورشیدي رنگدانه اي استفاده 
ولتاژ مدار باز این سلول هاي خورشیدي نیزو نتایج به دست آمده از این بررسی افزایش ضریب پرشدگی. کردیمبررسی ،نور قرار می گیردة این ساختارهاي پراکنند

.را نشان می دهد

Performance improvement of dye-sensitized solar cells based on Jacks-like ZnO
nanorods using ZnO nanowires

Rahnama, Fatemeh ; Abdi, Yaser ; Arzi, Ezatollah

Department of Physics, University of Tehran, Tehran

Abstract
In this work, we describe a technique for increasing the conversion efficiency of the ZnO dye-sensitized solar
cell by reducing the recombination process. First, using a simple approach, we produced Jacks-like ZnO
nanorods as light scattering centers. Then, to create appropriate porosity in the micrometer empty spaces
between the nanorods, we used two deposition methods, Doctor Blade and chemical bath, to form ZnO
nanowires. Subsequently, we used these two structures as photo-anodes in dye-sensitized solar cells. We
investigated the photovoltaic performances of these microstructures when a thin layer of TiO2 nanoparticles
paste is used beneath these light scattering structures. The investigation results show enhancements in both fill
factors as well as the open-circuit voltages of the solar cells.

Pacs No. 84.60.Jt, 82.47.Jk, 61.46.Km, 42.79.Ek

قدمهم
نسل سوم سلولهايسلول هاي خورشیدي رنگدانه اي 

فوتوولتائیک هستند که انرژي نورانی را به انرژي الکتریکی تبدیل 
از نوعالکترودي از تشکیل شده انداین سلول ها .می کنند

که مولکول عریضشکاف نواريبا يرسانانانوساختارهاي نیم

شده اند، الکترود مقابلی که با هاي رنگدانه بر روي آنها بارگذاري 
یون هاي الکترولیت باپوشیده شده است ونازکی از پالتین ۀ الی

که نورخورشید به این زمانی.)I/-3I- محتوي (کاهشی-یاکسایش
برانگیخته می شود جذب می کند ورنگدانه نور رامی تابد،وسیله

الکترونی از دست می دهد که این الکترون از تراز این حین درو
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متعاقباً.رسانا تزریق می شودانگیختۀ رنگدانه به نوار ظرفیت نیمبر
به تراز ،در الکترولیتالکترون،ة شده توسط دهنداکسیدۀ رنگدان

یی ارسانالکترون ها وارد نوار ظرفیت نیمچنانچه .پایه برمی گردد
در مسیرهاي اکسیدروي شوند،همچون نانومیله هاي شبه جک

و پس پخش می شوندانا رساال در ساختار نیممستقیمی با سرعت ب
رسانا بر ۀ نیمکه الی،) FTO(ازآن ازطریق شیشه رساناي شفاف

در ادامه به مدار خارجی هدایت می شوند وروي آن نشانده شده،
.داشتاز طریق الکترود مقابل نقش احیاگران الکترولیت را خواهند 

تخلخل ثر کافی براي جذب رنگدانه وؤسطح مانتقال بارسریع،
نامزدرامیکرومتري این ذرات که آنهاو اندازةباالي این ساختارها 

همگی کرده است،نورة مناسبی به عنوان منابع پراکنند
.]1[هستنداکسیدروييازخصوصیات مثبت شبه جک ها

وار رسانش نیمرسانا با ون هاي موجود در نبازترکیب الکتر
موجود در الکترولیت،)3I- (یدیدتري ُشده یا با اکسید رنگدانۀ

به . پرشدگی سلول ها می شودضریببه کاهش بازده ومنجر
سدي از انرژي را در فصل مشترك منظور کاهش این بازترکیب،

بدین ترتیب که روي سطح .]2[الکترود ایجاد می کنیم/الکترولیت
روش به دوZnOهاي با نانوسیمراZnOنانومیله هاي شبه جک

پوشش می (CBD)حمام شیمیاییو(DB)دالیه نشانی دکتر بلی
میان این شبه جک میکرومتري درنانومیله هايبنابراین.دهیم

نور ورودي را دچار جدید به عنوان منابع پراکندگی،ساختار
جذب اپتیکی الیه بازده برداشت نور وپیاپی کرده وبازتاب هاي

بیشترین بازده سلول هاي از آن جایی که .را افزایش می دهند
ی ازخورشیدي رنگدانه اي از آن سلول هایی با الیه های

ثیر الیه هاي تأ، دراین تحقیق بوده استTiO2نانوساختارهاي 
.بررسی کرده ایمنیز TiO2را بر روي الیه اي از ZnOندةپراکن

روش انجام آزمایش
مسیر ژل در- شبه جک از روش سلبراي تولید نانوساختارهاي

زینک استات دي هیدرات را g5/2ابتدا .کلوئیدي استفاده کردیم
میلی لیتر آب 25تا 15در) PVP(پلی وینیل پیرولیدونg75/0با

دقیقه بر روي همزن مغناطیسی در دماي30به مدت دیونیزه،
°C80در انتها محلول زرد رنگی به دست می .حرارت می دهیم

روي شیشهبرخط بر میلیمتر4پارچه اي آید که توسط توري

FTOکوچکی از محلول بر ة ین صورت که قطربد.ه می شودنشاند
بر، توسط شیشه الم روي توري قرار می گیرد و به روش دکتر بلید

TiO2ازنازکیۀکه توسط الیالکترود، mm25×4سطح روي

پخش می ،]٢[) TiO2بهTiCl4در فرآیند تبدیل(بلوکه شده است
سپس اجازه می دهیم تا چند دقیقه اي آب نمونه در هواي . کنیم

سپس توري را به آرامی .آزاد تبخیر شود وطرح توري شکل گیرد
ساعت در 24نمونه را به مدت و از روي نمونه جدا می کنیم

نمونه براي سوختن پلیمر همچنین. بازپخت می کنیمC300°دماي 
بیند و حرارت می C450°ساعت در دماي2اضافات به مدتو

بررده هاي متصل به هم نانوساختارهاي شبه جک اکسیدروي
این در مرحله بعد براي بهبود سطحِ.می کنندرشدFTOروي

.خمیري از نانوسیم ها را به روش زیر تهیه می کنیم، نانوساختارها
را که به روش اکسیدروينانوساختارهاي شبه جوجه تیغی ابتدا
توضیح ]٣[ۀژل ، همانند روش قبل که به طور مفصل در مقال-سل

از g2بدین منظور .به شکل پودر درمی آوریمداده شده است،
نانوساختارهاي شبه جوجه تیغی را در هاون می کوبیم تا پودر نرم 

میلی لیتر اتیلن 5/0باسپس پودر را. وسیاه رنگی بدست آید
وسوسپانسیون خمیري شکلی که قابلیت گلیکول ترکیب می کنیم

.به دست می آوریمشدن بر روي شبه جک ها را دارد،دکتر بلید
کتر بلید ،الیه را درون کوره به مدت پس از الیه نشانی به روش د

حرارت می دهیم تا اتیلن گلیکول C450°دقیقه در دماي30
را اکسیدروياز نانوساختارهاي µm35پایان الیه بسوزد و در

.خواهیم داشت
را به اکسیدروينانوسیم هاي ،درراستاي اصالح بیشتر سطح

کامل توضیح داده به طور ]4[روش حمام شیمیایی که در مرجع
قبل وشدة مرحلۀبر روي نانوساختارهاي اصالح شده است،
،در پایان مراحل رشد.روي شبه جک ها رشد دادیمهمچنین بر

دقیقه در آب دیونیزه قرار می دهیم تا 10نمونه را به مدت 
سپس براي ناخالصی ها از روي سطح نانوساختار شسته شوند و

بلوري شدن به رارت می دهیم تاحC450°در دماي هدقیق30
با توجه به اینکه هر چه عملیات بازپخت .م شوداخوبی انج

الیه هایی با تبلور بهتر وگرمایی با سرعت بیشتري انجام شود،
حل بازپخت،اما نیز در تمامی مر،]5[خواهیم داشتتخلخل بیشتر

یوس سسلدرجه 450و300هايدمابه سرعت دماي کوره را با
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عالوه بر اینها بازپخت نانوسیم ها منجر به افزایش .رسانده ایم
زمان پراکندگی در این الیه ها ها می شود وZnOقابلیت تحرك

.]6[نانوذرات استهايطوالنی تر از الیهبرابر 5تا 
ثیر پراکنندگی نور با استفاده از شبه جک به منظور بررسی تأ

با اندازة کمتر TiO2خمیر حاوي نانوذرات آناتاز ابتدا ، ZnOهاي 
به C450°کرده و دررا به روش دکتر بلید الیه نشانی nm30از 

ساخت این خمیر در چگونگی. مدت یک ساعت بازپخت می کنیم
سپس به کمک توري که پیش از . توضیح داده شده است]7[مرجع 

را به ZnOهايپس از آن نانوسیماین توضیح دادیم شبه جک ها و
به .می نشانیمTiO2حمام شیمیایی بر روي روش دکتر بلید و

ZnO/TiO2وZnOساختارهاي تولیدي ءهمهمنظور رنگدانه گذاري 

به ،در اتانولN719ۀرنگدانmM1/0در محلولC80°دمايبا 
.گرفتندقرار C25°ساعت در دماي12مدت

،mM8/0بسیار نازکی از محلول ۀبراي الکترود مقابل نیز الی
H2PtCl6آب را به روش دکتر بلید بر رويدرFTOمی نشانیم و
در آخر دو .دقیقه حرارت می دهیم30به مدت C400°در دماي 

ویمبه هم می چسبانµm60الکترود را با جداکننده اي به ضخامت
.کنیماز الکترولیت پر می را فضاي داخلی سلول 

نتایجبررسی 
میکروسکوپ الکترونی از شبه جک هاي تصاویر1شکلدر 

، که در مسیر طرح توري پارچه اي شکل گرفته انداکسیدروي
پارامتر هاي فوتوولتائیک سلول هاي 1جدول.داده شده استنشان

-جریاننمودار 2شکل وZnOخورشیدي رنگدانه اي نانوساختار
افزایش داده ها حاکی از .را نشان می دهندین سلول هااولتاژ 

:افزایش ولتاژ مدار بازو(JSC)چگالی جریان مدار کوتاه

VOC) ۀ نوار کاهشی الکترولیت ولب-اکسایشاختالف ولتاژ بین زوج
در ،)η(افزایش بازده تبدیلمتعاقباًو)رساناسترسانش اکسید نیم

تولیدي به هر دو نانوسیم هاي توسط شبه جک هااثر اصالح سطح
با ZnO/TiO2براي ساختارهاي ترکیبی . هستند(DB,CBD)روش 

استفاده می شود،TiO2شفافی از نانوذرات نازك وۀ اینکه الی
چگالی جریان مدار وکاهشاصالح سطح به نفع ساختار نیست 

تباهی رسوب و کوتاه به علت وجود نانوساختارهاي تودرتو که بر
با توجه به اینکه .رنگدانه دامن می زنند را به همراه خواهد داشت

اندازة بسیار کوچکتري CBDرشد یافته به روشنانوسیم هاي 
، تابع کار بیشتر و)3شکل(هاي شبه جک دارند نانومیلهنسبت به 

. ]8[لبۀ رسانش پایین تري خواهند داشت

که در مسیر تار و پود توري پارچه اي بعد ) سمت چپ(اکسیدرويساختاري از . 1شکل
کـرده اسـت  نمونه به شکل شبه جک رشـد پس از باز پختاز کندن توري ایجاد شده و

.)شکل راست(

اکسیدرويولتاژ سلول هاي خورشیدي نانوساختار –نمودار جریان .2شکل 
.میلی وات بر سانتی متر مربع50تحت تابش

ویژگی مشخصۀ سلول هاي خورشیدي رنگدانه اي نانوساختار . 1جدول
.میلی وات بر سانتی متر مربع50تحت تابشاکسیدروي

.اکسیدرويبر روي شبه جک هاي اکسیدرويرشد نانوسیم هاي . 3شکل 

نمونه Voc
(v)

Jsc(mA/cm²) η =ЈmVm/50 FF=ImVm/IscVoc

1 52/0 08/4 83/0 39/0
2 52/0 34/3 47/0 31/0
3 48/0 11/2 43/0 44/0
4 48/0 09/1 23/0 30/0

µm3500 nm

میلی متر۵/1 میکرومتر1
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الکترون ها از نانوسیم ها به نانومیله ها به خوبی انجام نفوذبنابراین 
به همین .ترکیب خواهند بودبه باز مجبورشود والکترون ها نمی
).4ۀنمون(کمترین ضریب پرشدگی وبازده را دارداین سلولعلت

براي حرکت جک مسیرهاي مستقیمی را-نانومیله هاي شبه
به علت وجود فضاهاي اماالکترون با سرعت باال فراهم می آورند،

با تمال بازترکیب الکترون هاي تجمع یافته در الکترودخالی که اح
پوشش .، بازده کاهش می یابدمی دهدافزایش راالکترولیت

روي نانومیله ها، جلوي این باز بر) 4شکل(خمیري از نانوسیم ها
سطح بیشترین بازده و) 1ۀنمون(این ساختارمی گیرد وترکیب را

.کرده استثر براي جذب رنگدانه را ازآن خود ؤم

جوجه شبهکردن که از پودر اکسیدروينانوسیم هاي )سمت چپ(.4شکل
.تولید شده اند)سمت راست(اکسیدرويي تیغی ها

بر eV2/5تابع کارباZnOچنانچه ، ZnO/TiO2سلول هايدر
ZnOرسانش ۀ نوارلب،قرارگیردeV2/4تابع کارباTiO2روي 

فرآیندنیازمند اصالح سطح باقرار می گیرد وTiO2پایین تر از
TiCl4نانوسیم هايما در این مقاله اصالح با.هستیمZnO را

نانوسیم ها به رشد2جدول و5شکل با توجه بهبررسی کردیم و
به علت پوشش کل سطح وتخلخل مناسب نسبت به CBDروش

ولتاژ ZnOبه TiO2افزودن.و بازده بهتري داردFF،باقی ساختارها
دهد، اما با ضریب پرشدگی سلول ها را افزایش می مدارباز و

سطحی مسئول جذب رنگدانه ZnOتوجه به اینکه نانوسیم هاي
باقی عدم بهبودZnOبا توجه به رسوب رنگدانه درهستند و

.ساختارها طبیعی به نظر می رسد

نتیجه گیري
با ZnOجک هاي میکرومتري پراکنندة نور-اصالح سطح شبه

که به روشی آسان از ZnOقراردادن الیه نازکی از نانوسیم هاي 
شبه جوجه تیغی ها بدست آمدند، کاهش بازترکیب الکترون ها و 

پیدا .به همراه دارداکسیدرويافزایش بازده را براي سلول هاي 
کردیم که این روش به تنهایی براي سلول هاي ترکیبی با نانوذرات 

TiO2باید با روش هاي اصالح سطحی همچون مفید نیست و
همراه شود تا به نتایج TiO2بازپخت اولیۀ الیۀ وTiCl4فرآیند 

ZnOبهتري در ساختارهاي  , ZnO/TiO2دست یابیم.

.سلول هاي خورشیدي رنگدانه ايویژگی هاي مشخصه .2جدول  ZnO/TiO2

نمونه Voc(v) Jsc (mA/cm²) η(%) FF

1 64/0 27/4 70/1 62/0
2 58/0 21/1 41/0 58/0
3 52/0 61/0 14/0 40/0
4 50/0 60/0 15/0 38/0
5 50/0 46/0 12/0 53/0

ZnO/TiO2هاي خورشیدي نانوساختارسلول ولتاژ- نمودار جریان.5کلش
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همراه شود تا به نتایج TiO2بازپخت اولیۀ الیۀ وTiCl4فرآیند 

ZnOبهتري در ساختارهاي  , ZnO/TiO2دست یابیم.

.سلول هاي خورشیدي رنگدانه ايویژگی هاي مشخصه .2جدول  ZnO/TiO2

نمونه Voc(v) Jsc (mA/cm²) η(%) FF

1 64/0 27/4 70/1 62/0
2 58/0 21/1 41/0 58/0
3 52/0 61/0 14/0 40/0
4 50/0 60/0 15/0 38/0
5 50/0 46/0 12/0 53/0

ZnO/TiO2هاي خورشیدي نانوساختارسلول ولتاژ- نمودار جریان.5کلش
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