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هاي خورشیدي با استفاده از ها و سلولOLEDبهبود کارایی 
نانوذرات نقره

فائزه مردانی، نازنین عباسی، معراج رجائی
تهراناي شریعتیدانشگاه فنی و حرفه

تهران، ایران
f.mardani.2000@gmail.com

هاي نوین فی یکی از پرکاربردترین تکنولوژيدر این مقاله به معر
و (OLED)کننده نورنرژي با نام دیودهاي آلی متصاعدمدیریت ا

هاي کارایی این دیودها و همچنین سلولبراي بهبود هایی روش
حاضر تحقیقات زیادي بر روي در حال. خورشیدي پلیمر بیان شده است

. انجام شده استOLEDهاي خورشیدي ومواد و نقش آنها در سلولنانو
انوذرات نقره و تغییر نه و قرار دادن ندر اینجا با طراحی یک سلول نمو

همچنین . ها افزایش یافته استها، کارایی این سلولضخامت الیه
ها و روشی مناسب براي سنتزهاي دیگر افزایش کارایی این سلولروش

.گیردنانوذرات نقره مورد بحث قرار می

؛گسیل آلیهاي نوردیود؛هاي خورشیديسلول—هاي کلیدي هواژ
)انوذرات نقرهن

مقدمه .1
هاي روز افزون جهانی در مورد انرژي، امروزه با توجه به درخواست

سلول خورشیدي و همچنین عالقه زیادي به استفاده از فن آوري
LEDتوانند جایگزین مناسبی براي که میOLEDهایی مانند تکنولوژي

هزینه OLEDي هاتوجه به ساختار بسیار ساده پیکسلبا . باشند، وجود دارد
دلیل عدم نیاز به همچنین. ها دارندLCDتري نسبت به تولید بسیار پایین

انرژي بسیار کمتري LCDنسبت به OLEDهاي زمینه پیکسلبه نور پیش
ها مدیریت مصرف انرژي بسیار بهتري OLEDدر واقع . کنندمصرف می

ها OLEDهاي خورشیدي واما مسئله مهم در سلول. دارندLCDنسبت به 

هاي ها و سلولOLEDروي مواد در کار بر. باشدشان میبهبود بازده
کردن خورشیدي داراي اهمیت ویژه اي است زیرا در اکثر اوقات براي بهینه

در . نیاز استهایی از مواد متفاوتی با خصوصیات متفاوتی ساختار به الیه
دیگر در آن که هاي خورشیدي به دلیل ساختاري دیودهاي آلی و سلول

تواند بی نظم باشد شرایط هاي شکل بلوري وجود ندارد و میمحدودیت
دو ویژگی مهمی . شودبینی میها بیشتر همراه با سنتز مواد پیشکنترل پارامتر
گیرد یکی خصوصیات نوري این ساختارها مورد توجه قرار میکه در سنتز

ست و دیگري از قبیل شدت نورگسیلی، ناحیه گسیلی و پهناي طیف ا
ه، یکی بر لذا تحقیقات بر روي مواد در دو زمینه ویژ. ویژگی الکتریکی است

از گسیل نور دارند و به عبارتی نقش هدایت حامل روي موادي که نقشی غیر
دهنده معطوف دارند و دیگري به ساخت مواد نوربار را به الیه نورگسیل

هاي سلول،تغییر مواد مورد الیهدر این مقاله ، از طریق تغییر ضخامت . است
هاي خورشیدي ده از نانوذرات نقره کارایی سلولاستفاده و همچنین با استفا

.ها بهبود یافته استOLEDو 

هاآزمایش.2

OLEDساخت .2.1

دیودهاي نور گسیل آلی از منابع نور جدید و جالب مطرح در صنعت 
مایشگرها و منابع نور هستند که بخش عمده اي از نور گسیلی آینده را در ن

شامل OLEDساختار پایه اي [1].نور روشنایی بر عهده خواهند گرفت 
یک آند شفاف رسانا با تابع کار باال و یک یا چند الیه از ماده آلی و یک
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نشان داده 1ساختار چند الیه اي آن در شکل .کاتد با تابع کار پایین است
[2].شده است

ساختار چند الیه اي براي بهبود ) bالیه اي وسیله، ساختار دو) .1aشکل 
عملکرد وسیله

ها تا به امروز استفاده OLEDهاي مختلفی براي بهبود عملکرد روش
.نشان داده شده استOLEDساختار یک 2در شکل . شده است

BCP,Alq3,NPB به ترتیب به عنوان الیه انتقال حفره، الیه انتشار و الیه
که ضخامت هر الیه بر روي شکل .د اکسایتون، استفاده شده استانسدا

نانومتر متغیر 60تا 20نیز بین Alq3مشخص شده است و ضخامت الیه 
.است

OLEDیک نمونه سلول –2شکل

ساخت سلول خورشیدي.2.2
(Zno)با الیه روي اکسید 3یک سلول خورشیدي معکوس مانند شکل 

. الیه جمع کننده ي الکترون طراحی شده استبه عنوان ITOروي فیلم 
از طریق الیه نشانی Zno.رسانا به عنوان کاتد عمل می کندITOالکترود 

گیرد و روي قرار میITOروي شیشه 2000rpmچرخشی با سرعت 
سپس فیلم روي اکسید . شوددقیقه گرم می5به مدت c °275صفحه داغ 

شود تا مواد آلی باقی وپانول شسته میرشفاف با آب مقطر ، استون و ایزوپ
70nmمانده از سطح آن برداشته شود ضخامت الیه روي اکسید حدود 

,شامل ترکیب ، 200nmي اکتیوي با قطرحدودسپس الیه.است P3HT

PCBM)P3HT,20mg/mlوزن کلروبنزن،دي2،1درP3HT:PCBM:1:1 (
یقه حرارت داده دق10براي c°110شود و در قرار داده میZnoروي 

بعد از آن الیه ي . آمورف، شکل داده شودP3HTشود تا ورقه می
PEDOT:PSS 100با ضخامت حدودnmالیه پلیمر الیه نشانی روي

دقیقه در 10پس از آن عملیات حرارتی دیگري به مدت . شودچرخشی می
120°c براي خشک کردن ورقهPEDOT:PSSدر نهایت . شوداستفاده می

مساحت فعال . شوندتبخیر میPEDOTذرات نقره بر روي نانو
به PEDOT:PSSدر این سلول خورشیدي الیه هادي . باشدمی1

در نهایت تمام سلول خورشیدي بعد از قرار گیري . کندعنوان آند عمل می
شوند تا شبکه ي دقیقه حرارت داده می10براي C°150نانوذرات نقره در 

[3].بهم پیوسته فیلم نازك نقره شکل بگیردمنطقه اي 

سلول خورشیدي معکوس با نانوذرات نقره-3شکل 

نتایج و بحث.3

(OLED)دیودهاي نورگسیل آلی .3.1

قرار دادن نانوذرات OLEDبا دیگر سلول هاي 2تفاوت سلول شکل
رسی باشد که در اینجا به برمیBCPنقره به وسیله تبخیر گرمایی روي الیه 

هایی انجام ظور آزمایشبه این من. پردازیمنقش نانوذرات در این سلول می
یک 4در شکل .شده است و نتایج آن در نمودارها و جداول ذکر شده است

که با تبخیر حرارتی الیه نشانی شده نشان داده شده 1nmفیلم نازك نقره 
40همانطور که در شکل مشخص است این ذرات با اندازه حدود . است
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این نوع قرارگیري و .نانومتر به طور پراکنده قرار گرفته اند7نانومتر و ارتفاع 
همانطور که در نمودار .شودب باعث افزایش اثر فلوئورسانس میترکی

که مطابق با رخ داده است440nmمشخص شده است حداکثر جذب در 
[6-4].باشدنانس پالسمون سطحی معمول نقره میرزو

-UVطیف -)چپ(نانوذرات نقره 1nmاز یک الیه AFMیر تصو-4شکل 

Vis راست(الیه نانوذرات نقره(
با نانوذرات نقـره  ) 1ها را در دو حالت OLEDاز J-V، منحنی 5در شکل 

مشـاهده  a-5همـانطور کـه در شـکل    دهدبدون نانوذرات نقره نشان می) 2
الی جریان به طور قابـل  کنید در ولتاژهاي باال با وجود نانوذرات نقره چگمی

شـود نـانوذرات نقـره    مشاهده مـی b-5در شکل . توجهی افزایش یافته است
بازده شدت b-5در بخشی از شکل . ولتاژ روشن شدن را نیز کاهش داده اند

.نشان داده شده که به طور قابل توجهی افزایش یافته استOLEDروشنایی 
ترون از کاتد بـه الیـه هـاي آلـی     کنانوذرات نقره باعث افزایش تزریق ال

انومتر را ن30با ضخامت Alq3هاي OLEDشود و بازده شدت روشنایی می
بـه وضـوح مشـخص    6ایـن موضـوع در شـکل    .دهدبرابر افزایش می6تا  
ضخامت این الیه تغییر داده شـده  Alq3براي بررسی تاثیر ضخامت .باشدمی

سـت، بــازده روشــنایی  نشــان داده شــده ا6همــانطور کــه در شـکل  . اسـت 
OLED   ها با افـزایش ضـخامتAlq3      در هـر دو حالـت یعنـی بـا حضـور

چون  با کاهش ضـخامت  . یابدقره و بدون نانوذرات ، افزایش مینانوذرات ن
Alq3شـود در حقیقـت وظیفـه    ار به کاتد آلومینیوم نزدیکتر می، منطقه انتش
باشد که بـا کـاهش   میرساندن تعداد حامل هاي اقلیت به تعادلAlq3الیه 

یابد که هاي منتقل شده به کاتد افزایش میضخامت این الیه انرژي اکسایتون 
[7].کندموضوع بازده روشنایی را تضعیف میاین 

ها با استفاده از نانوذرات نقره و بدون OLEDاز J-Vمنحنی (a)–5شکل 
30nmبا ضخامت Alq3استفاده از آن با الیه 

(b)ولتاژ  با استفاده از نانوذرات نقره و بدون استفاده از آن و –روشنایی بازده
چگالی جریان–در قسمتی از آن بازده روشنایی 

ها با استفاده از نانوذرات نقره و بدون OLEDبازده روشنایی –6شکل 
Alq3استفاده از آن در ضخامت هاي مختلف 
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هاOLEDمواد بکار رفته در .3.2

باشد می(ɸ0 ~ 4.3 eV)که داراي تابع کار پایین  ALن سلول از در ای
به عنوان کاتد استفاده شده است تا سد انرژي براي تزریق الکترون از 

مواد آلی (LUMO)کاتد به پایین ترین تراز اوربیتالی مولکولی خالی 
کترون وارد راه دیگر براي کمینه کردن سد به منظور تزریق ال. کمینه شود

یا Lif ،CsFالیه عایق از ) نانومتري1حدود (کردن یک الیه بسیار نازك 
AlOxاین الیه واسط تولید یک . بین الیه آلی آخر و کاتد آلومینیوم است

الیه دوقطبی می کند و کاهش سد براي تزریق الکترون به درون الیه آلی را 
بهبود بازده این سلول کترون وبه همراه دارد و باعث افزایش تزریق ال

[8].شودمی

دهد وقتی پالتین پورفیرین و یا پورفیرین ساده در آزمایشات نشان می
آالییده شود به ترتیب OLEDبه عنوان نور دهنده ALq3داخل 

الکتروفسفرسانس قوي و الکتروفلورسانس را در طیف قرمز با پهناي خط 
شده با بازده باال در جریان پایین تا کند و رنگ قرمز اشباع باریک ایجاد می

این خصوصیات همراه با پهناي باریک طیف . دهدسط به دست میمتو
.ها مورد توجه قرار داده استگسیلی آنها را براي مصرف نمایشگر

اً آنها تقریب. ها در طبیعت هستندها از جمله مهمترین مولکولفیرینپور
مشتقات این ترکیبات از کلوروفیل در . ندشودر هر بافت بیولوژیکی پیدا می

گیاهان که مسئول رنگ سبز و سنتز تا کلروفور موجود در هموگولوبین 
ها در مواد اپتیکی پورفیرین. مهره داران وجود دارندپورفیرین آهن در خون 

. شودخصوصیات غیر خطی آنها استفاده مینیز داراي اهمیت هستند و از 
هاي خورشیدي، تحقیقات زیادي از قبیل سلولانون همینطور در نقطه ک

مخصوصا نوع ارگانو فلزي مزو [9]. گیرندقرار میOLEDکاتالیست ها و 
فراوان OLEDسانس زیاد در به دلیل نشر فسفر(PtTP)تترا فنیل پورفیرین 

این مواد به دلیل وجود نیتروژن داراي الکترون دهندگی . شوداستفاده می
[11-10].خوبی هستند

، TPD ،ALq3از پورفیرین ها معموالً با مواد میزبان مولکول کوچک،
CBP با روش هم تبخیري، و مواد میزبان پلیمري چون ،PFO ،PVK وPS

.شوداستفاده میOLEDبه روش محلولی به عنوان الیه نور دهنده در 

شدنکه در این سلول استفاده شده است اکسیدAlq3یکی از معایب 
ها آالییده لبته وقتی با پورفیرینباشد که ااین مولکول در مجاورت آب می

به PVK:PBDتوان از شود اما میشود تا حدودي این موضوع برطرف می
این . درصد وزن نیز استفاده شود100:40یک نسبت استاندارد به میزان 

تقال و ان) PVK(ترکیب یک محیط دوقطبی از دو ماده انتقال دهنده حفره 
اولی پلیمر و دومی مولکول کوچک . کندایجاد می) PBD(دهنده الکترون 

[12].است که هر دو با هم کار انتقال حامل را بر عهده دارند

سلول خورشیدي.3.3

به منظور بررسی عملکرد نوري و الکتریکی نانوذرات 3سلول شکل 
با روش حرارتی 14nmدر این سلول یک نوار نقره . فلزي ساخته شده است

روي الیه شیشه اي قرار داده شده است و طیف تابشی آن به منظور یافتن 
تاثیر نانوذرات نقره بروي انتفال نور در یک سلول خورشیدي اندازه گرفته 

. شده است

نشان داده شده است طول موج تشدید قبل از 7همانطور که در شکل 
150حرارت دادن به میزان است و بعد از550nmحرارت دادن حدود 

که حدودا مطابق . رسدمی460nmدقیقه ، به 10درجه سلسیوس به مدت 
نشان داده شده 4ره که در شکل با طول موج رزونانس پالسمون سطحی نق

.باشدمی

روي زیرالیه شیشه قبل و بعد از 14nmانتقال طیفی فیلم نقره –7شکل 
حرارت دادن
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شود و تشدید در ظاهر میIRدادن فیلم نقره در ناحیه بعد از حرارت 
460nmقت در حقی. باشدمربوط به تجمع نانوذرات نقره میدهد کهرخ می

د و به ناحیه کاري حرارت دادن مراحل الیه نشانی تکمیل خواهد شبا
از سطح نانوذرات نقره AFMبه عنوان تایید اسکن هاي . رسیممطلوب می

که مشاهده می شود بعد از حرارت دادن . اده شده استنشان د8در شکل 
شود و ذرات نقره به بل توجهی در نوار تشخیص داده نمیذره قا/هیچ دسته

.[3]صورت یکنواخت الیه نشانی شده اند

نانومتري روي الیه آلی با ترتیب 14تصویر نوار نقره . 8شکل 
glass/ITO/P3HT/Ag ارت دادن در از حر) راست (و بعد ) چپ (قبل
c°150 دقیقه10به مدت.

اشد به اما سوالی که مطرح می شود محل قرارگیري نانوذرات نقره می ب
. هاي خورشیدي بررسی شده استاین منظور دو نوع از سلول

قرار گرفته PEDOTهایی که نانوکالسترهاي نقره مستقیما روي سلول-1
و P3HTرت فشرده  بین فیلمهاي هایی که این نوارها بصوسلول-2. اند

PEDOTسترهاي خورشیدي با نانو کالهايما همچنین سلول. اندقرار گرفته
بازده ( PCE1. را ساختیمP3HTو ZnOهاي نقره فشرده شده بین الیه

طیف جذبی . ه کنترلی استها دو مرتبه کمتر از نموناین سلول) تبدیل توان 
.ده شده استنشان دا9ها در شکل این سلول

نمونه کنترل ، : طیف جذبی سلول خورشیدي با ترتیب هاي مختلف –9شکل 
Ag بر رويPEDOT ،Ag بینP3HT وPEDOT

______________________
1 power conversion efficiency

بینیم در کل محدوده جذب براي سلول همانطور که در شکل می
قرار گرفته است افزایش جذب PEDOTخورشیدي که نانوذرات بروي

. داشتیم
عب طول میدان بر طبق قانون طالئی فرمی، احتمال انتقال الکترون با مک

مجاورت ها در مولکول.کنند، متناسب استها تجربه میالکتریکی که مولکول
در این . کالسترهاي نقره میدان الکتریکی بیشتري را تحمل خواهند کردنانو

[13].را زیاد میکنندP3HTو کالسترهاي نقره جذب حالت نان

هاي وذرات نقره بصورت فشرده بین نوارمشاهده می شود زمانیکه نان
P3HT وPEDOTشود چون که فاصله بین گیرند جذب بیشتر میقرار می

هاي خورشیدي در سلول. انوذرات کوتاهتر می شودالیه پلیمر فعال و ن
براي یک فیلم نازك سلول . شوندزایش جذب نور میرات نقره باعث افنانوذ

هفت برابر افزایش جذب 1200nmλ=در 1.25µmخورشیدي سیلیکون 
برابر افزایش جذب مشاهده شده است که 16بیشتر از 1050nmλ=و در 

که باعث افزایش باشد پراکندگی زیاد نانوذرات فلزي میبه علت سطح مقطع
دادن یک الیه از هاي خورشیدي قرارر سلولد. شودطول مسیر نوري می

پلیمر ، باعث افزایش جذب نوري نانوذرات نقره بین الیه انتقال حفره و الیه 
ها تاثیر نانوکالسترهاي نقره بروي عملکرد سلول1در جدول .شودمی

.خالصه شده است
هاي متفاوتهاي خورشیدي معکوس با ترتیب الیهعملکرد سلول–1جدول 

Anode

(mA/
(V)

FF(%) PCE(%)

Control sample PEDOT:PSS 0.39 0.45 24 0.041
P3HT/Ag
NCs/PEDOT

PEDOT:PSS 0.44 0.39 25 0.042

P3HT/PEDOT/Ag
NCs

PEDOT:PSS 0.88 0.35 26 0.078

Control sample Metal 9.76 0.43 33 1.40
P3HT/PEDOT/Ag
NCs

Metal 12.16 0.44 31 1.66

کالسترهاي نقره بر کنید زمانیکه نانومشاهده می1همانطور که در جدول 
سلول ) Jsc(گیرند چگالی جریان اتصال کوتاه قرار میPEDOTروي الیه 

با تغییر .  یابدافزایش می) mA/cm2(0.88به 0.39بطور قابل توجهی از 
) mA/cm2(12.16به مقدار ) mA/cm2(9.76کنترل، نمونهJscآند نیز 

% 1.66به % 1.4از مقدار ) PCE(همچنین بازده تبدیل توان  . افزایش می یابد
وذرات نقره در افزایش که این نتایج به وضوح تاثیر نان[14]. ارتقا یافته است

.دهدهاي خورشیدي را نشان میبازده سلول
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سنتز نانو ذرات نقره.3.4
اي که از یل خواص فیزیکی و شیمیایی ویژهنوذرات نقره عمدتا، به دلنا

دهند در مصارف الکترونیکی، نوري، دارویی و بهداشتی و خود نشان می
بنابراین سنتز این ذرات از اهمیت بسزایی . کاتالیتیکی کاربرد فراوان دارند

.برخوردار است

فتولیز، فاز بخار،انوذرات شامل روش سنتز هاي سنتز نبین روش
گیرند روش ی که اکثرا مورد استفاده قرار میالکتروشیمی و کاهش شیمیای

در محیط الکلی بسیار سنتز نانوذرات نقره به وسیله ي موج مایکروویو 
هاي خورشیدي و شود براي ساخت سلولباشد که پیشنهاد میمناسب تر می

OLEDن ذرات نقره در گستره به منظور داشت. ها از این روش استفاده شود
به عنوان پایدار کننده استفاده می (PVP)ي نانومتر از پلی و پنیل پیرولیدن 

.شود

:هاي عمده زیر است ات از طریق مایکروویو داراي مزیتسنتز نانوذر
تر بودن واکنشسریع
تمیزتر بودن سازوکار عمل
صرفه استبه لحاظ انرژي، بسیار مقرون به ( تر بودن اقتصادي.(

ریزتر با ترین مزیت، در واقع تولید ذرات ر موارد باال، مهمضمنا عالوه ب
سان چرا که مواد واکنش دهنده به طور یک. تر استاندازه به نسبت یکنواخت

ي یکنواخت گیرند و منجر به هسته گذارو یکنواخت تحت حرارت قرار می
مرحله ي رشد ذرات بسیار شود و اهمیتتري میو هموژن در زمان کوتاه

[15].کمتر خواهد شد

وسیله در اینجا مختصري از نتایج حاصل براي روش کاهش شیمیایی به 
هاي ذکر شده است، آورده شده ترین روشمایکروویو که یکی از مناسب

الف ، مشخص است طی گذشت زمان، ) 10(همانطور که در شکل . است
انومتر افزایش یافته است که نشان ن418شدت جذب پیک در طول موج 

.دهنده ي رشد اندازه ي ذرات تشکیل شده است
ب، مشهود است شدت جذب نانوذرات ) 10(اما همانطور که در شکل 

نقره، تشکیل شده در متانول تحت مایکروویو، در طول موجی در حدود 
نقره سنتز ذرات )11شکل (TEMنانومتر است، ضمن اینکه تصویر 418

توان ذرات به طور کامل کروي اند و میدهد کهشده در متانول نشان می
ذرات تشکیل شده را به دو دسته مجزا در دو اندازه کامال متفاوت تقسیم 
کرد که دسته ي اول ذرات بسیار ریز در حدود سه نانومتر و دسته ي دوم 

به طور کلی طی روش کاهش با . نانومتر هستند18ذراتی در حدود 
PVPیکروویو با کنترل شرایط زمانی و انتخاب انواع کاهنده ها در ما

توان نانوذرات نقره را  در اشکال و اندازه هاي مورد نظر سنتز کرد و در می
براي اطالعات بیشتر در مورد روش هاي سنتز .مصارف گوناگون به کار برد

[16].نانوذرات نقره به مقاله هاي شیمی تجزیه مراجعه کنید

نانوذرات نقرهUV-Visباندهاي جذبی –10کل ش
ثانیه70در مایکروویو در مدت ) در طول سه هفته  ب) الف

نانوذرات نقره تشکیل شده در متانول تحت TEMتصاویر –11شکل 
مایکروویو

نتیجه گیري.4
برابر افزایش 6ها راتا OLEDنانوذرات نقره راندمان تابشی 

ي خورشیدي آلی معکوس ، نانو کالسترهاي نقره هادر سلول. دهدمی
را از طریق افزایش طول راه نوري و ضریب P3HTجذب پلیمر 

کوتاه به طور در نتیجه چگالی جریان اتصال .خاموشی افزایش می دهد
توان نیز میAlq3از طریق تغییر ضخامت الیه ي . شودقابل توجهی زیاد می

ر کردن به د در حقیقت نقش این الیه واداها را بهبود بخشیبازده این سلول
همچنین با ترکیب پالتین پورفیرین و یا پورفیرین . باشدتزریق الکترون می

س قوي و الکتروفسفرسانOLEDدهنده به عنوان نورALq3ساده در 
اده میزبان مولکول کوچک محسوب مAlq3.شودالکتروفلورسانس ایجاد می
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PVK:PBDده از مواد میزبان پلیمري مانند توان به جاي این ماشود میمی

دن که تکنیک آسانی است براي تبخیر حرارتی با گرم کر. نیز استفاده کرد
هاي خورشیدي روشی ها و سلولOLEDدادن نانوذرات فلزي در قرار

براي تولید . باشدازده الکترونیک نوري دستگاهها میموثر براي بهبود ب
باشد، روش مربوطه ده تر و تکرار پذیرتر نانوذرات فلزي هرچه واکنش سا

زمان انجام واکنش سنتز نیز از فاکتورهاي بسیار مهم تولید . تر استمناسب
رفتن تمام این موارد، از بین نظرگبنابراین با در. دي نانوذرات استکاربر
هاي نقره در حضور یک د نانوذرات نقره، واکنش کاهش یونهاي تولیروش

تر براي ت مقرون به صرفه و مناسبیق مایکروویو، به نسبپایدارکننده از طر
.ها می باشدOLEDهاي خورشیدي و استفاده در سلول
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