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No. 14-F-AAA-0000

اثر نانولوله هاي کربنی بر عملکرد سلول خورشیدي حساس شده با 
رنگدانه

هدي نورمحمدي میانکوشکی،آرمان صدقی
دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد
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نسل ،خورشیدي حساس شده با رنگدانهسلول هاي —چکیده 
این سلول مهم ترین بخش هاي . ییک می باشندوولتاتجدید سلول هاي ف

ویژگی هاي . یت و الکترود زیرین، الکترولکاريالکترودعبارتند از ها 
این دسته از اثر قابل توجهی بر عملکرد کاريالکترود زیرین و الکترود 

در این پژوهش اثر نانولوله هاي کربنی بر عملکرد .ردداسلول ها
.مورد بررسی قرار گرفتالکترود زیرین د تیتانیم، الکترود دي اکسی

انیم، رد الکترود دي اکسید تیتکبر عملکربنیجهت بررسی اثر نانولوله
) 2(الکترود دي اکسید تیتانیم ) 1: (سه الکترود مختلف ساخته شدند

) 3(نانولوله کربنی %025/0انیم و تدي اکسید تییکامپوزیتالکترود
عالوه بر . نانولوله کربنی% 05/0انیم و تدي اکسید تیکامپوزیتیالکترود

کربنی بر عملکرد الکترود زیرین نیز جهت بررسی اثر نانولوله هاياین 
کامپوزیتی الکترود ) 2(الکترود پالتینی )1: (سه الکترود ساخته شدند

در نهایت. الکترود نانولوله هاي کربنی) 3(نولوله هاي کربنیپالتین و نا
سلول هایی ساخته شدند و مورد بررسی قرار هااین الکتروداستفاده از با 

.گرفتند

دي اکسید الکترود سلول ساخته شده با، با توجه به نتایج به دست آمده
ترود زیرینو سلول ساخته شده با الککربنیهنانولول%025/0تیتانیم و 

.نشان دادنداز خودنانولوله هاي کربنی و پالتین بهترین عملکرد ها را 

سلول خورشیدي حساس شده با رنگدانه، —هاي کلیدي هواژ
الکترود زیرین، الکترود کاري، نانولوله هاي کربنی، 

مقدمه.1
- هاي خورشیدي حساس شده با رنگدانه که نسل سوم سلولسلول

باشند به دلیل فرایند ساخت ارزان، سازگاري با محیط هاي خورشیدي می
هاي دیگر، اهمیت زیادي هاي نسلزیست و سایر مزایا نسبت به سلول

این سلول ها از بخش هاي مختلفی شامل الکترود نیمه . اندپیدا کرده
هادي، الکترود زیرین، الکترولیت، رنگدانه و شیشه هاي هادي شفاف 

سلول ود زیرین یکی از مهم ترین بخش هاي الکتر].1[تشکیل شده اند
این الکترود به عنوان انتقال ،خورشیدي حساس شده با رنگدانه می باشد

I-/3دهنده ي الکترون ها از مدار خارجی به زوج 
-I موجود در

eسرعت واکنش تجزیه  .عمل می کند،الکترولیت 3I-2 +3
-I براي

مانند اکسید ،از شیشه هاي هادي مرسومالکترود هاي زیرین ساخته شده 
( 2یا اکسید قلع دوپ شده با فلوئور)ITO(1قلع دوپ شده با ایندیم

FTO( بدون الیه ي کاتالیست، بسیار پایین است، ازاین رو الکترود
I-/3زیرین باید با یک الیه کاتالیست که واکنش تجزیه ي  

-I را سرعت
در ،از پالتین به عنوان الیه کاتالیستاغلب .می بخشد، الیه نشانی شود

استفاده شده است، ولی براي کاهش قیمت تولید ،تحقیقات متفاوت
وحفظ پایداري سلول، پالتین باید با مواد دیگري با قیمت کمتر و فعالیت 

اخیراً مواد کربنی براي تولید . الکترو شیمیایی باالتر، جایگزین شود
لکرد مناسب مورد بررسی قرار گرفته سلول هاي خورشیدي ارزان با عم

. اند

Indium-doped tin oxide1

Fluorine-doped tin oxide2
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گرتزل و همکارانش، از الکترود زیرین با اساس کربن، شامل پودر دي 3
. اکسید تیتانیم با فاز روتایل، به جاي پالتین در الکترود زیرین استفاده کردند

و همکارانش نیز درمورد جایگزینی الکترود هاي کربنی با الکترود تاکاشی 4
گزارشاتی ارائه دادند، ولی این الکترود ها به دالیلی همچون ،نیهاي پالتی

فعالیت کاتالیستی کمتر و مقاومت الکتریکی باالتر، جایگزین مناسبی براي 
از میان مواد کربنی، استفاده از نانولوله .پالتین در الکترود زیرین نمی باشند

مقایسه با سایر هاي کربنی به عنوان الکترود زیرین، بهترین عملکرد را در
. مواد کربنی نشان داده است

مزایاي استفاده از نانولوله هاي کربنی به جاي پالتین در الکترود زیرین، 
: عبارتند است از 

کانال هاي هدایت کننده در مقیاس نانو -1

سطح ویژه زیاد -2

وزن کم -3

انعطاف پذیري باال -4

قیمت پایین-5

دراثر ،ها، عدم خوردگی آن هایکی از مهم ترین مزیت هاي این نانولوله
تماس با الکترولیت میباشد، پالتین دراثر تماس با الکترولیت، خورده می 

pt I( شود واین امر موجب ایجاد یدید پالتین ، واز بین رفتن الکترود ) 4
زیرین، به هنگام قرار گرفتن سلول در معرض تنش حرارتی و نور، می 

خورشیدي هاي در سلولترود زیرین، عالوه بر عملکرد الک.]3و2[گردد
هاي جذب ، میزان بازده مستقیماً وابسته به رنگدانهحساس شده با رنگدانه

ومسیر هاي انتقال الکترون ها در این هاديشده روي سطح الکترود نیمه
هادي بیشتر و موانع هر چه میزان رنگدانه ها درالکترود نیمه. باشدمیالکترود

د، میزان جذب نور و تولید نلکترون هاي تولیدي کمتر باشدر مقابل حرکت ا
- هاي اخیر در طراحی نانولولهبا پیشرفت. ریان الکتریکی بیشتر خواهد بودج

هاي خورشیدي استفاده عملکرد سلولها، از این مواد در بهبودها و نانو سیم
ایجاد ها با کاهش مسیرهاي انتقال اتفاقی و به طور کلی نانولوله. شده است

هادي و افزایش میزان هاي مستقیم انتقال الکترون در الکترود نیمهکانال
.]4[بخشندهاي خورشیدي را بهبود میهاي جذب شده، بازده سلولرنگدانه

Gratzel3

Takhashi 4

در پژوهش حاضر اثر نانولوله هاي کربنی بر عملکرد الکترود زیرین، الکترود 
دانه مورد بررسی نیمه هادي و بازده سلول خورشیدي حساس شده با رنگ

.ه استقرار گرفت

آزمایشات.2
در این پژوهش جهت ساخت سلول هاي خورشیدي حساس شده با 

Dyesol, DSL(رنگدانه از خمیر دي اکسید تیتانیم 90T( رنگدانه ،
N719)Dyesol B2(N719)( ،استیل ، نانولوله هاي کربنی چند دیواره
، ) EL-HPDye sol(، الکترولیت یدین)Merck, 8.00023(استون

Dye(راکسید قلع دوپ شده با فلوئو،) Merck 601450(کلرید پالتین 

sol TEC15 (استفاده شدو آب مقطر.

استفاده از نانولوله هاي کربنی در الکترود :آزمایشات در دو مرحله انجام شد
.لوله هاي کربنی در الکترود زیریناستفاده از نانوونیمه هادي

نولوله هاي کربنی بر الکترود نیمه هادياثر نا.1,2

:لکترود مختلف به شرح زیر ساخته شدنداچهاردر این مرحله 

الکترود دي اکسید تیانیم استاندارد.1,1,2

- اکسیدتیتانیم استاندارد به روش ریختهها خمیر ديپس از شستشوي شیشه

130دماي سپس الکترود الیه نشانی شده در. نشانی گردیدگري نواري الیه
دقیقه خشک گردید به منظور افزایش ضخامت 6درجه سانتی گراد به مدت 

الکترود دي ،پس از فرایند خشکایش. این مرحله چندین بار تکرار شد
در مدت زمان 500℃و460℃، 380℃،325℃اکسید تیتانیم در دماهاي

.دقیقه حرارت داده شد40کل 
ا حالل استیل استونالکترود دي اکسید تیتانیم ب.2,1,2

در این مرحله به دلیل عدم پخش مناسب نانولوله هاي کربنی در خمیر دي 
، جهت کاهش ویسکوزیته خمیر از استیل استون استاندارداکسید تیتانیم

استفاده شد و خمیر جدیدي براي ساخت الکترود هاي کامپوزیتی ساخته 
یک الکترود دي اکسید با استفاده از این خمیر نیز مانند مرحله قبل. شد

.تیتانیم ساخته شد
الکترود کامپوزیتی دي اکسید تیتانیم و نانولوله هاي کربنی.3,1,2

هاي هاي کربنی جهت ایجاد گروهابتدا پودر نانولولهدر این مرحله
1نسبت (کربوکسیل با استفاده از ترکیبی از اسید نیتریک و اسید سولفوریک 
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- سید شویی موجب افزایش اتصال بین ذرات ديا.اسید شویی شدند) 3به 

- پس از اسید شویی پودر نانولوله.گرددهاي کربنی میاکسیدتیتانیم و نانولوله

به %05/0و% 025/0هاي کربنیهاي کربنی، مقدارهاي مختلف نانولوله
صورت مستقیم به خمیر دي اکسید تیتانیم اضافه گردیدند و با کمک دستگاه 

هاي مورد نظر به سپس الکترود. ب با هم مخلوط شدنداولتراسونیک خو
این الکترود ها نیز طبق آنچه در . نشانی شدندگري نواري الیهروش ریخته

.مرحله قبل ذکر شد خشک و سینتر شدند
موالر 5/0پس از آماده سازي الکترود هاي نیمه هادي ، الکترودها در محلول 

ازحساساطمینانمنظوربهدیدند، ور گرغوطه) N719(هاي روتنیمرنگدانه
محلولدریکسان،شرایطدرروزشبانهیکمدتبههاالکترودسازي،

و سپس با استفاده از اتانول و آب مقطر شستشو داده شدنددادهقراررنگدانه
.شدند

که در بخش بعد (در نهایت با استفاده از این الکترودها، الکترود زیرین پالتین
سلول هاي ،و الکترولیت) وضیح داده شده استروش ساخت آن ت

.خورشیدي ساخته شدند و مورد بررسی قرار گرفتند
اثر نانولوله هاي کربنی بر الکترود زیرین.2,2

و مورد بررسی نددر این پژوهش، سه نوع مختلف الکترود زیرین ساخته شد
.ندقرار گرفت

الکترود زیرین پالتینی.1,2,2

ي هامیلیمتر در شیشه1رین، ابتدا دو حفره با قطرجهت ساخت الکترود زی
FTO ،ایجاد گردید، پس از شستشوي شیشه ها، جهت حذف ترکیبات آلی
سپس . دقیقه حرارت داده شدند15به مدت 400℃ها در دمايشیشه

به ) لیتر اتانولمیلی1گرم پالتین در میلی2(در اتانول5محلول کلرید پالتین
هاي پالتین مجدداً در در نهایت الکترود. شانی گردیدنروش اسپري الیه

.تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند400℃دماي
هاي کربنیپالتین و نانولولهالکترود زیرین .2,2,2

با استفاده از هاي کربنی به منظور ساخت الکترود کامپوزیتی ابتدا نانولوله
- میزان ناخالصیاسیدشویی موجب کاهش . اسیدشویی شدنداسید نیتریک

ها موجب کاهش خاصیت ناخالصی. گرددها میهاي موجود در پودر نانولوله

5 H2PtCl6

پس از اسید شویی، . گردندهاي کربنی و الکترود زیرین میکاتالیستی نانولوله
هاي کربنی، محلول پالتین و جهت ساخت الکترود زیرین پالتین و نانولوله

هاي درصد وزنی نانولوله2/0نانولوله هاي کربنی از طریق مخلوط کردن
محلول تهیه شده به روش اسپري . کربنی با محلول کلرید پالتین تهیه شد

تحت عملیات حرارتی قرار 400℃نشانی گردید و در مجدداً در دمايالیه
گرفت

هاي کربنیالکترود زیرین نانولوله.3,2,2
میلی 100با شدهپودر نانولوله هاي کربنی اسید شویی این مرحله ابتدادر 

ساعت مخلوط 24لیترآب مقطر با استفاده از آسیاب گلوله اي به مدت 
گرم کربوکسیل متیل سلولز به محلول اضافه شد و میلی100شدند سپس 

ب لیتر آمیلی400ساعت آسیاب انجام شد و در نهایت 10مجددا به مدت 
- اسپري الیهسپس این محلول نیز به روش . مقطر به محلول اضافه گردید

تحت عملیات حرارتی قرار 400℃نشانی شد و در نهایت مجدداً در دماي
.گرفت

الکترود نیمه هادي دي سه الکترود ساخته شده،در نهایت با استفاده از 
سلول هاي خورشیدي حساس شده استاندارد و الکترولیتاکسید تیانیم

.با رنگدانه ساخته شدند و مورد بررسی قرار گرفتند
هت بررسی الکترود ها و سلول هاي ساخته شده از دستگاه هاي ج

میکروسکوپ نوري، میکروسکوپ الکترونی روبشی، ولتامتري و شبیه 
.ات بر سانتی متر مربع استفاده شدو1000یدي با توان ساز خورش

نتایج و بحث.3
اکسیدتیتانیمهاي کربنی در الکترود دياثر نانولوله.1,3

اکسیدتیتانیم را نشان هاي ديکروسکوپ نوري الکترودتصاویر می1شکل
- الکترود دي) ب- 1(الکترود استاندارد، شکل) الف- 1(شکل. دهدمی

- نانولوله-اکسیدتیتانیمالکترود دي) ج-1(استون، شکلاستیل-اکسیدتیتانیم

) د-1(استون و شکلبا حالل استیل) درصد وزنی025/0(هاي کربنی
با حالل ) درصد وزنی05/0(هاي کربنینانولوله- تانیماکسیدتیالکترود دي

کامپوزیتیگردد الکترودطور که مشاهده میهمان. باشداستون میاستیل
نسبت به ) ج-1(با حالل استیل استون، دي اکسید تیتانیمهاي کربنینانولوله

تر و میزان اکسیدتیتانیم با حالل استیل استون سطح یکنواختالکترود دي
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درصد 05/0(هاي کربنیهمچنین افزایش میزان نانولوله. ك کمتري داردتر
طور که عالوه بر این همان. ها شده استموجب افزایش میزان ترك) وزنی

تري اکسیدتیتانیم استاندارد داراي سطح مطلوبباشد الکترود ديمشخص می
.باشدها مینسبت به سایر الکترود

ي ایجاد واکنش به وسیلههاي کربنیها با افزودن نانولولهکاهش میزان ترك
هاي هیدروکسیل ديي کربنی و گروههاهاي کربوکسیل نانولولهبین گروه

هاي کربنی به تعداد زیادي از نانولوله. گیردصورت میاکسید تیتانیم 
وجب افزایش گردند و ماکسید تیتانیم به طور محکم متصل مینانوذرات دي

افزایش استحکام . شوندتیتانیم میاکسیداستحکام اتصال بین نانو ذرات دي
- از طرفی با افزایش میزان نانولوه.گرددها میبین ذرات موجب کاهش ترك

اي هاي کربنی وتودههاي کربنی به دلیل عدم پخش شدن یکنواخت نانولوله
اند و کز ایجاد ترك عمل کردهها ، این ذرات خود به عنوان مراشدن نانولوله

. ها افزایش یافته استمیزان ترك

-دي(، ))الف(استاندارد(تیتانیم مختلف اکسیدهاي ديتصاویر میکروسکوپ نوري الکترود: 1شکل

با حالل ) درصد وزنی025/0(هاي کربنینانولوله- اکسیدتیتانیمدي(، ))ب(استوناستیل-اکسیدتیتانیم
استون با حالل استیل) درصد وزنی05/0(هاي کربنینانولوله-اکسیدتیتانیمدي(و ))ج(استون استیل

)میکرومتر3/10ضخامت ))(د(

جریان و پارامترهاي فتوولتاییک - هاي ولتاژ منحنی1و جدول2شکل
اکسیدتیتانیم مختلف را هاي ديهاي خورشیدي ساخته شده با الکترودسلول
گردد، بهترین طور که مشاهده میهمان.دهدنشان میw/m21000تحت

اکسیدتیتانیم عملکرد براي سلول خورشیدي ساخته شده از الکترود دي

این سلول داراي دانسیته جریان اتصال . دست آمده استاستاندارد به
طبق نتایج آنالیز . باشدمیV650/0و ولتاژ مدار بازmA/cm27/9کوتاه

ها داراي سطح بت به سایر الکترودمیکروسکوپ نوري، این الکترود نس
هاي ساخته شده با عالوه بر این بین الکترود. تر و فاقد ترکی بودمطلوب

- استفاده از حالل استیل استون، سلول ساخته شده از الکترود دي

داراي عملکرد بهتري ) درصد وزنی025/0(هاي کربنینانولوله-اکسیدتیتانیم
و mA/cm24/8ته جریان اتصال کوتاهاین سلول داراي دانسی. باشدمی

هاي کربنی درالکترود افزایش میزان نانولوله. باشدمیV660/0ولتاژ مدار باز
تیتانیم اکسیدي ديافزایش ترك در الیهها واي شدن نانولولهموجب توده

اکسیدتیتانیم ها در سطح دي، به همین دلیل میزان جذب رنگدانه]5[دگردمی
هاي نانولوله- اکسیدتیتانیمالکترود دياي سلول ساخته شده از  و بازده بر

سلول ساخته شده از الکترود .کاهش یافته اند) درصد وزنی05/0(کربنی
.باشداکسیدتیتانیم و حالل استیل استون داراي کمترین بازده میدي

دتیتانیم مختلفاکسیهاي ديهاي خورشیدي با الکترودهاي فتوولتاییک سلولپارامتر.1جدول

راندمان% 
فاکتور 
گنجایش

ولتاژ مدار 
(v)باز

جریان اتصال 
(mA/cm2)کوتاه

نوع الکترود 
نیمه هادي

استاندارد578/0650/07/9

5/274/0510/03/6

-دي

اکسیدتیتانیم 
حالل با

استوناستیل

9/375/0600/04/8

-دي

-اکسیدتیتانیم
هاي نانولوله

025/0(کربنی
(%

53/273/0525/05/6

-دي

-اکسیدتیتانیم
هاي نانولوله
05/0(کربنی

(%
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-دي(، ))الف(هاي خورشیدي ساخته شده با الکترود استانداردجریان سلول–هاي ولتاژ منحنی: 2شکل

- دي(، )) ب(استون با حالل استیل) درصد وزنی025/0(هاي کربنینانولوله-اکسیدتیتانیم

- دي(و )) ج(استون با حالل استیل) درصد وزنی05/0(هاي کربنینانولوله-اکسیدتیتانیم

)میکرومتر3/10ضخامت (، ))د(استوناستیل-اکسیدتیتانیم

هاي کربنی در الکترود زیریناثر نانولوله.2.3

هاي زیرین مختلف تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الکترود3شکل 

رود زیرین ساخته شده از مربوط به الکت) الف- 3(شکل. دهدرا نشان می

هاي مربوط به الکترود ساخته شده از پالتین و نانولوله) ب- 3(پالتین، 

- هاي کربنی میمربوط به الکترود ساخته شده از نانولوله) ج-3(کربنی و 

.باشد

سطح الکترود پالتینی ) الف- 3(گردد طبق شکلطور که مشاهده میهمان

کاهش سطح پوشش داده . باشدتین نمیداراي پوشش یکنواختی از ذرات پال

شده توسط ذرات پالتین در این الکترود موجب کاهش سطح کاتالیست شده 

کاهش سطح کاتالیست موجب کاهش سرعت و میزان واکنش کاهش . است

.]6[یدید به یدید در سطح الکترود زیرین خواهد شدتري

اي کربنی به الکترود هگردد که با افزودن نانولولهعالوه بر این مشاهده می

افزایش اندازه ). ب- 2(پالتینی اندازه ذرات پالتین افزایش پیدا کرده است

دهی سطح شده هاي بین ذرات و بهبود پوششذرات موجب کاهش حفره

. شوددهی سطح موجب افزایش سطح کاتالیست میافزایش پوشش. است

ساخته شده از این توان عملکرد باالتري را از سلول خورشیدي بنابراین می

.الکترود انتظار داشت

این الکترود . دهدهاي کربنی را نشان میسطح الکترود نانولوله) ج- 3(شکل

.باشدهاي کربنی میداراي سطح یکنواخت و پوشیده از  نانولوله

الکترود زیرین ساخته ) الف(هاي زیرین مختلف تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الکترود.3شکل

الکترود ساخته شده از ) ج(هاي کربنی و الکترود ساخته شده از پالتین و نانولوله) ب(شده از پالتین، 

هاي کربننانولوله

. دهدنشان میهاي مختلف رانالیز پتانسیومتري براي الکترودنتایج آ2جدول

مده میزان ید تولید شده  توسط الکترود کامپوزیتی طبق نتایج به دست آ

- هاي کربنی بیشتر از دو الکترود دیگر بوده است که نشاننانولولهپالتین و

.باشدي خاصیت کاتالیستی بیشتر این الکترود میدهنده

هاي زیرین مختلفنتایج انالیز پتانسیومتري براي الکترود.2جدول

(mv)میزان ید نوع الکترودمیزان پتانسیل

پالتین73/2300

ربنی و پالتینهاي کنانولوله75/2296

هاي کربنینانولوله71/2306
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ها از خاصیت کاتالیستی الکترودجهت بررسی، نالیز پتانسیومتري عالوه بر آ

- هاي ولتامتري براي الکترودمنحنی4شکل. نالیز ولتامتري نیز استفاده شدآ

منحنی الکترود پالتین و )الف- 4(شکل.دهدهاي مختلف را نشان می

) ج- 4(و شکلمنحنی الکترود پالتین)ب- 4(، شکلربنیي کنانولوله

.دهدهاي کربنی را نشان میمنحنی الکترود نانولوله

با . باشدیدید میي واکنش تريها نشان دهندهنقطه پتانسیل صفر در منحنی

- گردد که الکترود کامپوزیتی پالتین و نانولولهها مشاهده میتوجه به منحنی

- پتانسیل صفر داراي بیشتربن میزان جریان تولیدي میهاي کربنی در نقطه

یدید ي میزان و سرعت واکنش کاهش تريدهندهمیزان جریان نشان. باشد

ي سرعت بیشتر دهندهبنابراین جریان باالتر این الکترود نشان. باشدمی

دلیل سرعت بیشتر به. یدید روي سطح این الکترود استواکنش کاهش تري

. باشدستی بیشتر این الکترود نسبت به دو الکترود دیگر میخاصیت کاتالی

ي مستقیم با مساحت سطح طبق گزارشات خاصیت کاتالیستی الکترود رابطه

.]7و 6[الکترود دارد

هاي کربنی در هاي پالتین و نانولولههاي مربوط به الکترودطبق منحنی

. باشدکامپوزیتی میپتانسیل صفر میزان جریان تولید شده کمتر از الکترود 

ها و مساحت این الکتروداین نتیجه به دلیل کمتر بودن خاصیت کاتالیستی 

.باشدمی) SEMطبق تصاویر (ها نسطح کمتر آ

ي منحنی الکترود پالتین و نانولوله)الف(هاي زیرین مختلف، هاي ولتامتري براي الکترودمنحنی4شکل

هاي کربنیمنحنی الکترود نانولوله) ج(و منحنی الکترود پالتین ) ب(، کربنی

جریان و پارامترهاي فتوولتاییک - هاي ولتاژ منحنی3و جدول5شکل

هاي زیرین مختلف را تحتهاي خورشیدي ساخته شده با الکترودسلول

w/m21000دست گردد، نتایج بهطور که مشاهده میهمان. دهدنشان می

هاي کربنی تقریباً ده از الکترود نانولهآمده براي سلول خورشیدي ساخته ش

طبق . باشدمشابه سلول خورشیدي ساخته شده با الکترود پالتینی می

، هدایت ]8[هاي کربنیگزارشات این نتایج به دلیل خاصیت فلزي نانولوله

بهترین . باشدمی]10[هاو مساحت سطح زیاد این نانولوله]9[الکتریکی باال

رشیدي ساخته شده از الکترود زیرین کامپوزیتی عملکرد براي سلول خو

طور که همانSEMطبق تصاویر . دست آمدهاي کربنی و پالتین بهنانولوله

ذکر شد، سطح الکترود پالتینی به دلیل عدم یکنواخت بودن پوشش، داراي 

هاي کربنی، این ذرات با اضافه کردن ذرات نانولوله. هاي زیادي بودحفره

.قرار گرفتند و مساحت سطح الکترود را افزایش دادندها درون حفره

- ي نور عمل میکنندهي منعکسعالوه بر این پالتین خود به عنوان یک ماده

گردند بر هاي رنگدانه جذب نمیامواج نوري که توسط مولکول. ]11[کند

هاي ي پالتین مجدد به داخل سلول برگشته و با مولکولاثر برخورد به الیه
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ها موجب افزایش برخورد مجدد نور با رنگدانه. کننده برخورد میرنگدان

دالیل ذکر شده . میزان جذب نور و در نتیجه عملکرد بهتر سلول خواهد شد

مهمترین دالیل افزایش بازده براي سلول خورشیدي ساخته شده از الکترود 

.باشدزیرین کامپوزتی نسبت به دو سلول خورشیدي دیگر می

هاي زیرین مختلفهاي خورشیدي با الکترودهاي فتوولتاییک سلولمترپارا.3جدول

%راندمان
فاکتور

گنجایش

ولتاژ
مداري باز 

(V)

جریان مداري
کوتاه

)٢mA/cm(

نوع الکترود 
زیرین

پالتین2/770/0670/03/15

5/871/0690/02/17
–پالتین 

هاي نانولوله
کربنی

هاي نولولهنا7/668/0655/01/15
کربنی

، )الکترود پالتین. الف(هاي خورشیدي ساخته شده باجریان سلول–هاي ولتاژ منحنی.5شکل

)هاي کربنینانولوله–الکترود پالتین .ج(و ) هاي کربنیالکترود نانولوله.ب(
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