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ژل تهیه -با روش سلTiO2ت نانوذرادر این پژوهش —چکیده 
TiO2خمیري از نانوذرات . درجه کلسینه شد300شدند و پودر در دماي 

13با فرموالسیون بهینه تهیه شد و سلول تک الیه با ضخامت بهینه 
به منظور بهبود بازده از ساختار دوالیه با استفاده از . میکرومتر ساخته شد

هاي پراکنده الیه. سلول استفاده شدي نور در ساخت ي پراکنده کنندهالیه
کننده با ساختار کریستالی روتایل و با استفاده از ذرات میکرونی، 

دوپ شده با کروم ساخته شدند و بهترین TiO2نانوذراتنانوسیم و
به همراه نانو نانو ذراتي پراکنده کننده شاملبراي سلولی با الیهنتیجه
نسبت به خمیر پایه % 95/6ا بازده این سلول ب. شدحاصلTiO2سیم

بهبود بازده %22به میزان%) 7/5با بازده (استفاده شده براي ساخت آن 
.نشان داد

الیه پراکنده ؛دي اکسید تیتانیم نانو ساختار—هاي کلیدي هواژ
ايسلول خورشیدي رنگدانهکننده نور؛

مقدمه .1
اي را به عنوان هگراتزل و ارگان سلول خورشیدي رنگدان1991در سال 

از آن زمان . [1]کاندیدي مناسب در تکنولوژي فتوولتایی کشف نمودند 
هاي اي موضوع اصلی تحقیقات سلولهاي خورشیدي رنگدانهسلول

.خورشیدي هستند

به این صورت است که با تابش ايسلول خورشیدي رنگدانهاصول عملکرد 
شود و رنگ در مینور به سلول، یک فوتون توسط مولکول رنگ جذب 

این تحریک باعث تزریق بسیار سریع یک . گیردحالت تحریک شده قرار می
. شودالکترون به درون باند رسانایی نیمه رسانا و اکسید شدن رنگ می

کند و سمت آند جمع کننده حرکت میبهTiO2ي شبکهالکترون در طول 
ور همزمان رنگ بط. [2]کند در آنجا در یک مدار خارجی جریان پیدا می

هاي اکسایش کاهش حاضر در الکترولیت به حالت اکسید شده توسط گونه
I3توسط－Iي بازتولیدچرخه. شودپایدارش احیا می

در کاتد پالتینی رخ －
بطور کلی این سیستم از نور خورشید بدون نشان دادن هیچ تغییر . دهدمی

.کندشیمیایی دائمی توان الکتریکی تولید می
هاي خورشیدي ده سازي نور روش مهمی براي بهبود بازده سلولپراکن
ي اصلی این روش گیر انداختن نور و گسترش مسیر ایده. اي استرنگدانه

ي الکترود فتوآند به منظور افزایش احتمال جذب نور حرکت نور درون الیه
بطور کلی دو . توسط رنگ و در نتیجه بهبود بازده سلول خورشیدي است

حالت ساختار . ي پراکنده سازي نور در الکترود فتوآند وجود داردروش برا
اي در حدود طول موج نور به مخلوط زمانیست که ذرات درشت با اندازه

ي اصلی را در اي از ذرات نانوکریستالی وارد شوند و این الیه، الیهدرون الیه
ذرات درشت به عنوان . اي تشکیل دهدهاي خورشیدي رنگدانهسلول

ي نور شده و مسیر حرکت نور ي نور باعث پراکندگی چندبارهراکنده کنندهپ
به این طریق احتمال جذب نور . دهنددرون الکترود فتوآند را افزایش می

در روش دوم یا ساختار دو الیه، ذرات درشت به عنوان . یابدافزایش می
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تا نور برخوردي گیرندي نانوکریستالی قرار میي پراکنده کننده روي الیهالیه
ي نانوکریستالی بخاطر در هر دو حالت الیه. به درون الیه منعکس شود

کند و ذرات درشتی ي اصلی عمل میي باال به عنوان جذب کنندهسطح ویژه
ناچاراً حالت ساختار مخلوط .اندده شدهکه به منظور پراکنده سازي نور افزو

لت ساختار دو الیه باعث الکترود فتوآند و حاباعث کاهش سطح ویژه
در این .شوندافزایش مقاومت داخلی سلول و کند کردن انتقال بار می

هاي مختلف براي با مورفولوژيهاي پراکنده کنندهالیهپژوهش از سه نوع 
.هاي خورشیدي استفاده شده استبهبود خواص فتوولتائیک سلول

روش انجام پژوهش.2
انطور که در کارهاي قبلی از روش سل ژل، همTiO2ه جهت تهی
پس از خشک کردن این سل در .تهیه شدTiO2سل [3]م گزارش کردی

ساعت 10درجه به مدت 300درجه، پودر حاصل شده در دماي 45دماي 
عنوان حالل و از از آب بهTiO2براي تهیه خمیر عالوه بر پودر.آنیل شد

شیت تخلخل پوشنهادرچسب پلیمري براي افزایش ویسکوزیته خمیر و
TiO2استفاده شد.

با استفاده از دستگاه پوششدهی TiO2پوششدهی خمیر پس از
ساعت، 2به مدت سانتیگراددرجه400دماي آنیل پوشش دروچرخشی 

این .انتخاب شدmm25×5مربع با ابعادسطح فعال پوشش به شکل یک 
شده به عنوان الکترود پالتینیزهFTOالکترود به عنوان الکترود کار یا آند و 

اي به صورت سلول خورشیدي رنگدانه. کاتد یا شمارنده استفاده شد
به mM0.3با غلظت (N-719)رنگ روتنیم . ساندویچی شکل تهیه گردید

,SX 1170-60)كو ورق پلیمرساعت24عنوان حساس کننده به مدت 

Solaronix)حاوي یت مایعلالکترو. جهت آب بندي سلول استفاده شدند
و M0.6،M LiI0.1،M I20.05دي متیل پروپیل ایمیدازولیم یدید

تا فضاي در استونیتریل به درون سلول تزریق شدM0.5تترابوتیل پیریدین
.داخلی سلول را پر کند

بر خواص فتوولتائیک ي نوري پراکنده کنندهجهت بررسی اثر الیه
ه هاي پراکندسلول با الیههسیک سلول تک الیه وهاي خورشیدي،سلول
دهی به شرایط پوشش. ساخته شدند»1جدول «ي متفاوت مطابقکننده
ي پراکنده کننده تقریباً یکسان و ي زیرین و الیهاي بود که ضخامت الیهگونه

ي زیرین نانو ذرات پودر استفاده شده در الیه. میکرومتر باشد7حدود 
TiO2به دلیل بازده پراکندگی نور . ناتاز بودبا ساختار کریستالی غالب آ

باالتر ساختار روتایل نسبت به آناتاز از ساختار کریستالی روتایل براي 
ز به منظور دستیابی به بهترین بازده، ا. [4]ي پراکنده استفاده شد ساخت الیه

ي دوپانت در ساختار بهینهبا درصدپودر نانوذرات دوپ شده با کروم
TiO2انجام [5]ساخت این پودر مطابق روش گزارش شده در .استفاده شد

اي ساخته شدههاي خورشیدي تک الیه و دوالیهسلولمشخصات -1جدول
ي پراکنده کنندهالیه

نمونه
ساختار کریستالیمورفولوژي

--C

C-NMروتایلپودر میکرونی% 20+پودر نانویی% 80

C-NWیلروتانانوسیم% 10+پودر نانو ذرات90%

C-NCروتایلپودر نانو ذرات دوپ شده با کروم

ي این ذرات در مورد ذرات میکرونی و نانوسیم نیز از درصد بهینه.شد
در این پژوهش ذرات میکرونی .[6]شداستفادهTiO2به همراه نانوذرات 

نانو. میکرون مورد استفاده قرار گرفتند5الی 2تجاري با اندازه ذرات 
بیان [7]مطابق آنچه در اي به روش هیدروترمال دو مرحلهTiO2ي هاسیم

هاي حاصله داراي طولی حدود چند میکرون نانو سیم. رشد داده شدندشده، 
.[6]نانومتر بودند 50تا 20و قطر 

از ي سطح مقطع ه منظور بررسی مورفولوژي سطح پوشش و مطالعهب
به .استفاده شد(FE-SEM)گسیل میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشی

ها و نوع ساختار کریستالی ساختارهاي سنتز تیي کریستالمنظور تعیین اندازه
گیري بازده سلول خورشیدي و اندازه. استفاده شدXRDشده از آنالیز 

ساز نورخورشید با استفاده از دستگاه شبیهچگالی جریان-هاي ولتاژمنحنی
.شدانجامCIMPSZahnerمدل

و نتایجبحث.3
.دهدرا نمایش میتک الیه الکترود فتوآند XRDالگوي » 1ل شک«

روتیل با وشود که ساختار کریستالی شامل مخلوطی از آناتازمشاهده می
اندازه .استθ2=27.5°وθ2=25.3°هاي غالب به ترتیب در زوایاي پیک

:[8]ي شرر مطابق زیر بدست آمداز رابطهTiO2هاي نانو کریستالیت

d=Kλ/Bcosθ )1(

طول موج λ، 0.9ثابتی به مقدار Kاندازه کریستالیت، dدر این رابطه 
عرض پیک در Bزاویه برگ و A1.54 ،θ ˚اشعه ایکس مس به مقدار 
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TiO2هاي طبق این فرمول اندازه متوسط کریستالیت. نصف ارتفاع است

.باشدمیnm14حدوداً

الگوي پراش اشعه ایکس الکترود فتوآند: 1شکل

از (FE-SEM)گسیل میدانی تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
بقیهالیه زیرینو Cسلول تک الیه سطح الکترود فتوآند مورد استفاده در

که مورفولوژي حاوي نانو نشان دادآورده شده» 2ل شک«ها که در سلول
. قاعده است و ذرات بصورت آگلومره شده هستندذراتی با اشکال اکثراً بی

وتخلخل ناشی از وجود چسب پلیمري به خوبی در این شکل مشهود است
.مطلوب استعامل مهمی براي جذب رنگ 

.دهدرا نشان میCالکترود فتوآند FE-SEMتصویر » 3ل شک«
- ارامترهاي روش پوششدهی چرخشی به گونهاست پهمانگونه که مشخص

میکرون براي پوشش حاصل شود 13اي انتخاب شدند تا ضخامت بهینه 
ها مورد استفاده قرار گرفتند تا این پارامترها براي ساخت تمامی سلول. [9]

.هاي یکسانی حاصل گرددضخامت

هاي ولسلاز سطح الیه پراکنده کننده الکترود فتوآندFE-SEMتصویر 
C-NW ،C-NM وC-NC همانگونه که در .آورده شده است»4ل شک«در
حاوي نانو ذرات به C-NWشود سطح الکترود مشاهده می» الف«قسمت 

ن زمینه واست که بخوبی دربه طول چند میکرون TiO2هايهمراه نانوسیم
شود که مشاهده میC-NMسطح الکترود » ب«در قسمت . اندپراکنده شده

میکرون است که در زمینه حاوي 4الی 2راي ذرات میکرونی به ابعاد دا
دوپ شده با کروم TiO2نانوذرات » ج«در قسمت .اندنانوذرات پراکنده شده

میزان تخلخل این الکترود بیش از تخلخل موجود در . شوندمشاهده می
در . قابل مشاهده است» 2شکل «خالص است که در TiO2الکترود حاوي 

باالتر و در نتیجه جریان مدار کوتاه بیشتري جه این الکترود جذب رنگنتی
این مسئله به این دلیل است که تجزیه هگزاهیدرات کلرید . خواهد داشت

استفاده شده، TiO2م که به عنوان پیش ماده کروم براي دوپ کردن وکر
و در بوده و این گرماي آزاد شده مانع زینتر شدن ذرات شده واکنشی گرمازا

.[5]نتیجه تخلخل افزایش یافته است 

.Cسلول الکترود فتوآندFE-SEMتصویر :2شکل

.Cسلول الکترود فتوآنداز مقطع FE-SEMتصویر:3شکل
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-C)ب،C-NW) هاي الفسلولالکترود فتوآندFE-SEMتصویر : 4شکل

NM جو(C-NC.

ايدوالیهوCاي الیهتک هاي خورشیديمشخصات فتوولتائیک سلول
» 2جدول «در C-NCو C-NW ،C-NMشاملي پراکنده کنندهداراي الیه

حاصل C-NWبراي سلول % 95/6بهترین بازده به میزان .شودمشاهده می
افزایش بازده %22، به میزان % 7/5با بازده Cشد و نسبت به سلول تک الیه 

توان به جذب ن سلول را میعلت بهبود خواص فتوولتائیک ای.دنشان دا
و از ي زیرین در الیهي زیاد راتی با سطح ویژهذرنگ باال در اثر حضور نانو

افزایش سرعت انتقال الکترون در اثر سوي دیگر بهبود پراکندگی نور و
ي پراکنده ها در الیهدر اثر حضور نانو سیمي فوتونبارهپراکنده شدن چند

.نسبت دادکننده

C-NMبراي سلول )Jsc(چگالی جریان مدار کوتاهمقداربیشترین 

ذرات درشت . حاوي ذرات میکرونی در الیه پراکنده کننده حاصل شد
ي نور شدهي نور باعث پراکندگی چند بارهبه عنوان پراکنده کنندهمیکرونی

به این طریق . دهندو مسیر حرکت نور درون الکترود فتوآند را افزایش می
.یابدنور افزایش میاحتمال جذب

ايدوالیهوCايتک الیههاي خورشیديمشخصات فتوولتائیک سلول-2جدول
C-NCو C-NW ،C-NMشاملي پراکنده کنندهداراي الیه

نمونهفتوولتائیکخواص

فاکتور 
(%)انباشتگی

ولتاژ مدار 
(V)باز

چگالی جریان مدار 
(mA/cm2)کوتاه

بازده 
(%)

5/60683/081/137/5C

1/57716/017/1661/6C-NM

5/58773/093/1595/6C-NW

61699/036/1554/6C-NC

هايتحت مکانیزمCنسبت به سلول C-NCسلولJscمقدار افزایش 
با TiO2يممنوعهاول اینکه کاهش باند انرژي.باشدزیر قابل توضیح می

، تزریق الکترون را افزایش TiO2ي هدوپ کردن یک یون خارجی در شبک
با افزودن سطوح انرژي درون TiO2ي ورود کروم به شبکه.[10]دهدمی

یون کروم ساختار . بخشد، پاسخ نوري آن را بهبود میTiO2ي باند ممنوعه
ي موضعی را در باند بخشد و سطوح پذیرندهرا بهبود میTiO2الکترونی 

هاي هها و حفراعث بهبود غلظت الکتروناین ب. دهدممنوعه تشکیل می
. [11]شودشده و منجر به کاهش مقاومت الکتریکی داخلی میالکترون

بعالوه مورفولوژي مناسب این پوشش بخاطر تخلخل بهینه باعث بهبود 
.سطح ویژه و در نتیجه جذب رنگ شده است

گیرينتیجه.4
هاي مختلف فولوژيهاي پراکنده کننده با موراثر الیهدر پژوهش حاضر

الیه پراکنده . اي مورد بررسی قرار گرفتهاي خورشیدي رنگدانهدر سلول
باالترین بازده را به TiO2کننده نور شامل مخلوطی از نانوذرات و نانوسیم 

اي بازده %22افزایش . هاي ساخته شده نشان داددر میان سلول% 95/6میزان 
، نشانگر بهبود %7/5و بازده نسبت به سلول تک الیه با ضخامت مشابه

ها و در نتیجه افزایش طول پراکندگی نور بر اثر پراکنده شدن چندباره فوتون
Jscمقدار هاي دو الیه داراي بازده و بطور کلی تمام سلول.مسیر نور بود

باالتري نسبت به سلول تک الیه بودند که نشانگر بهبود پراکندگی نور با 
.هاي مورد استفاده در این پژوهش بوداستفاده از مورفولوژي
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