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اکسید بررسی اثر ضخامت الیه فوتوآند با ساختار کره توخالی دي
ايتیتانیم بر خواص فوتوولتاییک سلول خورشیدي رنگدانه

یاسمن تبري سعدي، محمدرضا محمدي
دانشگاه صنعتی شریف

ایران، تهران

اکسید تیتانیم با روش تمپلیت ساختار کره توخالی دي—چکیده 
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل ایشات کربنی سنتز شده و آزم

. بر روي پودر حاصل انجام شده است2ي ایکسپراش اشعهو 1میدان
بر روي فوتوآند سلول اکسید تیتانیمديهاي توخالی پوشش کره

لف ایجاد شده و پس از اندازه تهاي مخاي با ضخامتخورشیدي رنگدانه
ي فوتوآند با از الیهیکی، گیري میزان بازده تبدیل نور به انرژي الکتر

.گزارش شده است48/4میکرومتر بازده 18ضخامت 

سلول ؛دي اکسید تیتانیمساختار کره توخالی —هاي کلیدي هواژ
.تمپلیت کربنی؛ايخورشیدي رنگدانه

مقدمه .1
. 1.شده استلیتشکیاز سه جز اصليارنگدانهيدیسلول خورش

حساس شده با رنگ اکسید تیتانیمديفتوآند حساس به رنگ شامل پوشش 
يحاوتیالکترول.2.قلعدیدوپ شده در اکسنیاز فلورياهیالریزيرو

. ذکر شدههیالریزيروینیالکترود مقابل شامل پوشش پالت. 3دیيهاونی
الکترود مشخصات از جمله ییبه پارامترهايدیسلول خورشییبازده نها

و يو مورفولوژتیالکترولییایمیشبیمقابل، رنگ حساس کننده، ترک
.[1,2]داردیبستگدي اکسید تیتانیميهیساختار ال

نور توسط  يشامل بازده جمع آوريدیبازده سلول خورشیبطور کل
اگر باشدیبار الکترون مقیفتوآند، جذب نور توسط رنگدانه و بازده تزر

1 FESEM
2 XRD

به توانیاستفاده کرد میماکسید تیتاندييهینور در الیبتوان از اثر پراکندگ
نکه هر فوتومیکنيکاردیمنظور بانیبد. کرددایدست پيباالتريهابازده

پس الزم است نور . رنگدانه برخورد کنديادیبه تعداد زدینور خورش
- ینور میپراکندگقیکار از طرنیمحبوس شود که اهیدرون الدیخورش
. [3]ردیصورت گتواند

يدارد ساختارهاينوريپراکنده سازتیکه قابلییرهااز ساختایکی
يساختارهايهایژگیاز جمله و. باشدیماکسید تیتانیمدياز یکره توخال
،ییو گرمایکیمکانيداریباال، پاژهیسطح ون،ییپايتهیدانس: یکره توخال

دراشاره کتوانینور ميبه دام اندازيباال و بازده باالیسطحيرینفوذ پذ
[3-5].

با روش 2005از سال اکسید تیتانیم هاي کره توخالی ديسنتز ساختار
هیدروترمال و سولوترمال بدون استفاده از با روش 2007و در سال سل ژل،

استفاده از هاي بعدکه در سالاین درحالیست[1,6]تمپلیت آغاز شد
دي اکسید یبه منظور سنتز ساختار کره توخالهاي معدنی و آلیتیتمپل

با کنترل یاز جهت کنترل بهتر در شعاع و ضخامت ساختار کره توخالتیتانیم
.[4,5]شدجیرااری، بستیتمپليمادهشیغلظت پ

،یکربنتیاز جهت سطح آب دوست تمپلیکربنتیاستفاده از تمپل
طیبا محيسطح و سازگاريرولیکربوکسو لیدروکسیهيهاوجود گروه

.[3,6,7]شودیداده محیها ترجتیتمپلرینسبت به ساستیز

توسط روش میتانیتدیاکسيدیابتدا به سنتز ساختار کره توخالنجایدر ا
بر سنتز شده دي اکسید تیتانیمیپوشش دهپس از ،پرداختهیکربنتیتمپل

آزمایش تعیین به اسمبل کردن سلول و در نهایت ،يدیفوتوآند سلول خورش
.پردازیمانرژي الکتریکی میبازده تبدیل نور به 
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روش کار.2

سنتز تمپلیت کربنی.2.1
محلول آبی شفاف با غلظت مشخص گلوکز تهیه کرده و در شرایط 

پس از . شودنگهداري می180℃ساعت در دماي 12اوتوکالو به مدت 
چندین مرحله شستشو با آب و اتانول و خشک کردن در دماي محیط پودر 

.شودحاصل میکروي تیره رنگ تمپلیت کربنی

اکسید تیتانیمدي/سنتز کامپوزیت کربن.2.2
و اتانول تهیه کرده و قطره قطره به 3محلولی از تیتانیم ایزوپروپکساید

شود سپس به مدت یک هاي کروي کربن و اتانول اضافه میمخلوط تمپلیت
ساعت مخلوط روي همزن مغناطیسی با سرعت باال هم خورده و با 

- ساعت در دماي محیط خشک می12اتانول به مدت شستشوي چند باره با

- بر روي تمپلیت کربنی میاکسید تیتانیمديی ازپودر حاصل پوشش. شود

.باشد

اکسید تیتانیمديتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان از ساختار کره توخالی . 1شکل 

3 TTIP

ساختار کره توخالی دي اکسید تیتانیمسنتز.2.3
ساعت3مدتبه500℃يدر دما)کلسینه کردن(یحرارتاتیعمل

از حالت آمورف به میتانیتدیاکسياز ساختار، دیکربنتتمپلیخروجضمن
دي اکسید از یتوخاليهاکرهتیو در نهاشودیملیآناتاز تبدیستالیفاز کز
.)1شکل(اندمیمیباقنیستالیکرتیتانیم

ساخت سلول.2.4
اکسید تیتانیم تهیه شده و روي سطح در این مرحله خمیري از دي

به مدت زمان 4و در محلول حاوي رنگدانهشدهفوتوآند پوشش داده
که پوششی از پالتین نیز روي این درحالیست. شودمشخص نگهداري می

یت مایع و الکترولاسمبل شده پس دو جز سلول س.شودمیسطح کاتد تهیه 
.شوددر فضاي بین دو الکترود تزریق می

الگوي پراش اشعه ي ایکس از پودر دي اکسید تیتانیم با ساختار کره توخالی. 2شکل 

، ٠/38°،4/25°هاي واضح در زوایاي حضور پیک2طبق شکل
. باشدیمي تشکیل فاز کریستالی آناتازنشان دهنده١/۶٣°و۵۴/٧°،۴٨/٠°

اکسید تیتانیم را در سایر زوایا خلوص باالي ديهمچنین عدم حضور پیک
طی عملیات کلسینه کردن تشکیل فاز کریستالی آناتاز بطوریکه . کندتایید می

هاي کروي کربن بطور کامل از ساختار خارج شده تمپلیتو همزمانشده 
.اند

4 N719 DYE
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ن از پوشش تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدا3شکل
سلول ایجاد شده بر فوتوآندمتخلخل اکسید تیتانیمديساختار کره توخالی 

.دهداي را نشان میخورشیدي رنگدانه

اکسید ي فوتوآند ساختار کره توخالی ديتصویر میکروسکوپ الکترونی نشر میدان از الیه.3شکل 
تیتانیم

ایجتنبحث در .3
هاي مختلف از ساختار کره توخالی، فوتوآند با ضخامتپس از سنتز

آزمایش ها از سلولتهیه شده و بر روي هر کداماکسید تیتانیمديپوشش 
تعیین بازده تبدیل نور به انرژي الکتریکی انجام شده و ضخامت بهینه 

با بیشترین بازده تبدیل انرژي تخمین زده شده اکسید تیتانیمديپوشش 
.)1جدول (است

.کندپارامترهاي فوتوولتایی که با تغییر دادن ضخامت پوشش فوتوآند تغییر می.1جدول 
جریان )میکرومتر(ضخامتفوتوآند

)mA/cm2(یممزماک
ولتاژ 
(V)ماکزیمم

فاکتور 
5انباشتگی

بازده

1667/5838/0677/022/3

2914/8823/0639/028/4

31429/8822/0640/036/4

41838/8829/0646/048/4

52029/8834/0645/045/4

5 Fill factor(FF)

ل خورشیدي وپارامترهاي فوتوولتایی بر عملکرد و بازده سل، 1جدولطبق 
ماکزیمم جریان یا دانسیته جریان مدار کوتاه . باشداي اثر گذار میرنگدانه

یان دارد همچنین حداکثر دانسیته جریانی است که بین دو الکترود جر
ي حداکثر اختالف پتانسیلی ماکزیمم ولتاژ یا ولتاژ مدار باز معیاري از اندازه

به همین ترتیب فاکتور انباشتگی به .تواند تولید کنداست که سلول می
.شودصورت نسبت حداکثر توان قابل دستیابی به توان تئوري محاسبه می

غییرات دانسیته جریان نسبت به ضخامت الیه ي فوتوآندت.1نمودار 
ي فوتوآند، با افزایش ضخامت الیهدهد نشان می1همانطور که نمودار

با افزایش ضخامت . دانسیته جریان ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است
اي افزایش یافته که سبب افزایش تولید جذب رنگدانهي فوتوآند، الیه

افزایش در .شودهاي نازك میتر به نسبت الیهه ي ضخیمالکترون در الی
کهاین درحالیست. شودمیتولید الکترون موجب افزایش دانسیته جریان

دهالکترونی ش6سبب بازترکیبي فوتوآند، افزایش بیش از حد ضخامت الیه
.شودو موجب کاهش در دانسیته جریان سلول می

85/0-8/0ي باریک ل در محدودهسلو5هر ماکزیمم ولتاژ1طبق جدول
دهد ولتاژ مدار باز از جمله پارامترهاي کند که این نشان میولت تغییر می

فاز کریستالی گاف انرژي( ي فوتوآندالیهفوتوولتایی است که به جنس ماده 
.وابسته است) اکسید تیتانیمديآناتاز 

6 Recombination
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نسبت به ضخامت الیه ي فوتوآندتغییرات بازده .2نمودار 
ي نشان داده شده است با افزایش ضخامت الیه2همانطور که در نمودار

فوتوآند بازده تبدیل نور به انرژي الکتریکی ابتدا افزایش یافته و سپس 
افزایش بازده ناشی از افزایش دانسیته جریان با افزایش . یابدکاهش می

اینکه با افزایش بیشتر ضخامت الیه ضمن . ضخامت الیه قابل توجیه است
فوتوآند بازترکیب الکترونی موجب کاهش در دانسیته جریان و به تبع آن 

ي الیهيضخامت بهینه1بنابراین طبق جدول.[8]شودبازده سلول می
18نور به انرژي الکتریکی فوتوآند در بیشترین دانسیته جریان و بازده تبدیل 

.میکرومتر بدست آمده است

ولتاژ-مقایسه رفتار دانسیته جریان. 3نمودار 
مختلف نسبت هايولتاژ هر سلول با ضخامت- رفتار دانسیته جریان3نمودار

.بهم مقایسه شده است

نتیجه گیري.4
با ساختار کره توخالی اکسید تیتانیمديي پراکنده سازي نور توسط الیه

شده و اکسید تیتانیمديي اندازي نور خورشید در الیهباعث به دامتواند می

کهودسبب افزایش تعداد برخوردهاي هر فوتون نور خورشید به رنگدانه ش
.شودافزایش بازده تبدیل نور به انرژي الکتریکی میباعثاز این طریق 

اي در از اهمیت ویژهاکسید تیتانیمديعالوه بر این ضخامت پوشش 
طبق نتایج . ونی و همچنین بازترکیب الکترون برخوردار استانتقال الکتر

18بازده تبدیل نور به انرژي الکتریکی سلول با ضخامت بهینه 3بخش
.باشدمی48/4میکرومتري، 
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