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سلول ( به منظور افرایش انتقال الکترون در فوتوآند   Alتحقيق اثر نانوذرات نقره در افزایش جذب نور و آالیندگی آلومينيوم )در این  – چکيده

 مشاهده. است شده و با داده های تجربی بدست آمده مقایسه شبيه سازی ZnOمبتنی بر نانوميله های  ده با نقاط کوانتومی حساس ش خورشيدی

از  به ترتيب و بازده سلول  ولتاژ مدار باز ،جریان اتصال کوتاه چگالی ،(%5با درصد بهينه ) در فوتوآند وذرات نقرهناستفاده از نا در اثرمی شود 
2mA/cm 27/2  2بهmA/cm 6/3،  ازV 72/0  بهV 74/0  در  در فوتوآند مچنين به منظور بهبود انتقال الکترونه .است یافتهبهبود %97/0به  %59/0 از و

 به %72/0 از ولتاژ مدار باز شده، ZnOدر ساختار  Alدهد با وارد کردن . نتایج نشان میبا آلومينيوم آالیيده شده است ZnOهای  نانوميله فوتوآند،

. این نتایج با داده های تجربی در توافق افزایش پيدا کرده است  %4/1به  %59/0و بازده سلول از  2mA/cm 9/3به  2mA/cm 27/2 از جریان اتصال کوتاه، 74/0%

  باشد.می

 

 پالسمونيک، سلول خورشيدی، نقاط كوانتومی، نانوميله -كليد واژه

 

 مقدمه -1

نه به ازای توليدد واددد   های خورشيدی كاهش هزیدر سلول

انرژی یکی از مهمترین پارامترهایی است كه بایدد مدد ن در ردرار     

گيرد. در جهت تحقق این هدف سلول های خورشديدی بدر پایده    

در  نيمه هادی های مختلف معرفی شدند. برای اولدين بدار ویليدا    

هدا مانندد   هدادی ، اثر فوتوولتایی را برای بعضدی نيمده  1960سال 

CdS ،CdSe ،ZnO  وZnS   گرتدزل   1991مطالعه نمود. در سدال

( بر پایده  DSSC)  اولين سلول خورشيدی دساس شده با رنگدانه

. [1] ( را سداخته اسدت  2TiOاكسديد ) دینانوساختارهای تيتانيو 

ور بدرای افدزایش بدازده    های ند های متعددی به عنوان جاذبرنگ

نقاط كوانتومی بجدای   2003سال  در .[2]ها آزمایش شدندسلول

های فوتوالکتروشيميایی مورد اسدتااده ردرار   ها در سلولدانهرنگ

اندرژی   باند . نقاط كوانتومی دارای رابليت تن يم شکاف[3]گرفت

هدا  دی نسدتت بده رنگدانده   های زیاشان، مزیتتوسط تغيير اندازه

هددای دارنددد. در كارهددای اوليدده انجددا  شددده در زميندده سددلول   

بعنددوان هیدده انتقددال دهنددده   2TiOفوتوالکتروشدديميایی از هیدده 

نيدز بده سدت      ZnOاستااده شده اسدت. امدا در كارهدای بعددی     

مدورد   2TiOتحرک الکترونی باه و شرایط ساخت رادتر نستت به 

و همکدارانش   لشکيز 2007ه است. در سال استااده ررا گرفته شد

 CdSeهای اكسيدروی دساس شده با نقاط كوانتدومی  از نانوسيم

بدا   گدروه ندن   2011. در سدال  [4]بعنوان فوتوآند استااده نمدود 

سه بعددی دسداس شدده بدا نقداط       ZnOهای استااده از نانوميله

 .[5]برسددد %42/1توانسددت بدده بددازده ددددود    CdSكوانتددومی 
بددا اسددتااده از   گددروه جينددگ نددن  2011همچنددين در سددال  

دسدت   %72/1های اكسيدروی/گرافن بده بدازده دددود    تكامپوزی

هدای خورشديدی   گروه بيسکرت سدلول  2014. درسال [6]یافتند

درصدد را معرفدی    %67/6نقطه كوانتومی ستز را بدا بدازده دددود    

از نقاط كوانتدومی   Pbو  Cdنمودند كه بجای نقاط كوانتومی پایه 

2CuInS این نقداط كوانتدومی نسدتت بده     [7]استااده شده است .

از سميت خيلی كمتدری برخدوردار    Pbو  Cdنقاط كوانتومی پایه 

باشد. همچنين بازده این سلول تا كنون بداهترین بدازده بدرای    می

QDSSCs     بوده است. در این مقالده مشخادات نگدالی جریدان-

هدای  دساس شده با نقاط كوانتومی متتنی بر نانوميله ولتاژ سلول

با استااده از پارامترهدای فيزیکدی اسدتخراد شدده از      رویاكسيد 

آزمایشات تجربی همچون ضری  جذب نوری هیه هدای فوتوآندد،   

ضری  ناوذ در شرایط تاریکی سلول و زمان عمدر الکتدرون و بده    

كمک معادهت پيوستگی و ناوذ بدست آمده است و پارامترهدای  

 ده است.های تجربی مقایسه و بحث شمتناظرشان با  داده

بررسی  عملکرد سلول خورشيدی مبتنی بر نقاط کوانتومی در اثر حساس سازی با 

 نانوذرات نقره و آالیندگی آلومينيوم در ساختار فوتوآند

  3وديد ادمدی و 2سيد سامان كهنه پوشی، 1مهدی اسکندری
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 تئوری مساله -2

 –های ولتاژگيری مشخاهعملکرد سلول خورشيدی با اندازه

جریان سلول رابل بررسی است. ولتاژ مددار بداز و جریدان اتادال     

دادره و   –كوتاه سلول تداب  دو مکدانيز ت توليدد جادت الکتدرون     

-جدایی آنها و تلاات ناشی از بازتركي  و جریان خدامو  دامدل  

ولتاژ سلول را با اعمدال   –ت. منحنی جریانهای انتقالی سلول اس

توان بدست آورد. اعمال بایاس خارجی )مستقيم( منجر بایاس می

شود و این باعدث  به انتاشتگی بار در الکترود مخالف )فوتوآند( می

افزایش جریان در جهت مخالف جریان توليدی ناشی از تابش نور 

یگدر را خنیدی   دشود. با افزایش بایاس دو جریدان مخدالف هدم   می

كرده تا برآیند جریان صار شود، در این شدرایط ولتداژ مددار بداز     

شود. در دالتی كده ولتداژ بایداس صدار اسدت      سيستم تعریف می

كند كده ایدن جریدان اتادال     بيشترین جریان از سيستم عتور می

 كوتاه سلول است.

توان جریان را محاسته نمود. انتقال با دل معادهت دیود می

دی ناشی از تابش نور خورشيد كه با مکانيز  های نادوذ و  بار تولي

كندد. از  كندد، جریدان سدلول را تدامين مدی     رانش انتقال پيدا می

كدده ميدددان الکتریکددی در سددلول وجددود ندددارد، بنددابراین آنجددایی

 .    [8]گرادیان نگالی بار تنها عامل توليد جریان است

انتقال الکترون به نگالی الکترون وابسته است و بدا مکدانيز    

هدا بدا بده تلده     شود. الکترونانتقال تله اندازی نندباره تعریف می

هدای بده تلده    یابندد و زمدان  و از تله خارد شدن انتقال می افتادن

خ انتقال و بازتركيد  را مشدخ    افتادن و خارد شدن الکترون نر

ها به مورعيت تدراز فرمدی وابسدته اسدت. انتقدال      كند. نرخ آنمی

 ناوذی را در این نوع ساختار ها با دو تقری  می توان مدل كرد.  

برای محاسته جریان اتاال كوتاه و ولتاژ مدار بداز سدلول در   

 ( استااده می شود. 1ساختار از رابطه )
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شود كه ضری  بازتركي  با استااده از در این مدل فرض می

شدود  شدود. فدرض مدی   ضری  انتقال الکترون در ن ر گرفتده مدی  

الکترون به سرعت از نقطه كوانتومی یا رنگ دانه به اكسيد فلدزی  

 شود و امکان برگشت دوباره وجود ندارد.  منتقل می

0
D،ضری  ناوذ در دالت تعادل)( nf مدل فرض شده برای

نگالی دامل در دالت غير تعادلی،
0,R

k   ضری  بازتركي

الکترون در شرایط تعادلی است. 
0

D و
0,R

k های باید از داده

)(د و تجربی استخراد نمو nf به نوع مکانيز  انتقال دامل در

)(هیه بستگی دارد.  xGتوان بدست را با استااده از روابط می

آورد كه با مدل كردن طيف نور خورشيد و بدست آوردن طيف 

 جذبی داصل از شتيه سازی محاسته خواهد شد.

است.  QDSSCs ر در این پروژه از نوع سلول خورشيدی مورد ن

با شکاف انرژی پهن  ZnOهای ميلهدر ساختار این سلول از نانو

(eV 4/3 )استااده شده  سلولتوآند ودر ف گيرندهبه عنوان الکترون

به عنوان ماده  CdSها نقاط كوانتومی ميلهاست. روی این نانو

نوذرات نقره جاذب استااده شده كه به من ور افزایش جذب با نا

بعنوان كاتد استااده شده است.  CuSدساس شده است. از 

 شود.دیده می1شکل در شماتيک ساختار مورد ن ر 

 
 شماتيک ساختاری سلول خورشيدی مورد بحثت 1شکل 

 نتایج و بحث -3

است  شده  و آناليز  ساختهتوسط مولاان  سلول مورد بحث 

سلول ساخته شده، شتيه سازی شده و نتایج آن با داده  .[9-11]

های تجربی مقایسه شده است. برای بهتود جذب، فوتوآند با نانو 

ذرات نقره دساس سازی شده است كه در اثر پراكنش، نور در 

جذب شدن توسط نقاط سلول به تله افتاده كه در این صورت 

كوانتومی بيشتر خواهد بود. همچنين با تحریک پالسمون محلی 

نانوذرات، شدت ميدان در اطراف آنها بيشتر شده كه در اثر انتقال 

كه  است این ميدان روی ميزان جذب نانوذرات افزایش یافته

پس از  طرفیخواهد شد. از  منجر به افزایش جریان در سلول

اره، هز  است كه این دامل ها به الکترودها د -توليد الکترون

با  ZnOی هانانوميلهمنتقل شوند. برای افزایش رسانندگی، 

 بازتركي  این امر باعث  كاهش  كه آلومينيو  آهیيده شده است،

 . گرددسلول می جریان و بهتود نگالی
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ولتاژ سلول -انیجر یمشخصات چگال یساز هيشب -3-1

با  CdSقاط کوانتومی حساس شده به ن فوتوآند یبرا

 CuSو کاتد  Ag NPsمختلف  یدرصد ها

های فوتوآند برای این كار ابتدا با استااده از طيف جذبی هیه

FTO/ZnO NR/Ag NPs/CdS    با درصد هدای مختلدفAg NPs 

ضری  جذب بر دس  طول مود بدست آمدده اسدت. سدپس بدا     ،

تحدت  مدل سازی طيف امپدانس الکتروشيميایی در ولتاژ صار و 

محاسته شده است. در نهایت با استااده   0Kو  0Dشرایط تاریکی 

ها در هدر ولتداژ بایداس    از معادله پيوستگی و ناوذ نگالی الکترون

ولتاژ بدسدت آمدده   -محاسته و در نهایت مشخاات نگالی جریان

نتدایج   1جددول   شود. درمشاهده می 2شکل است كه در نمودار 

اند. همانطور كده از نتدایج   یسه شدهسازی و تجربی با هم مقاشتيه

 از   scJدر سداختار فوتوآندد    Ag NPsمشخ  است با وارد كردن

2mA/cm27/2  2بددهmA/cm61/3  ( درصددد  5بددرایAg NPs) 

درصدد   5هدای بيشدتر از   یابد. همچنين بدرای درصدد  افزایش می

كاهش یافته است. این نتایج در توافدق  scJشود دوباره مشاهده می

بداهتر   FFامدا    [11] باشدد تجربدی در ایدن تحقيدق مدی    با نتایج 

( بدست آمده است كه ایدن  28/0( از مقدار تجربی )34/0)ددود 

گيدری  های انددازه افزایش به دليل در ن ر نگرفتن مقاومت اتاال

ولتدداژ اسددت. همچنددين پارامترهددای -مشخاددات نگددالی جریددان

دیگری همچون مقاومت الکتروليت و خوردگی الکتروليدت بطدور   

 مستقيم در محاستات درن ر گرفته نشده است.

 
ولتاژ سلول دساس شده با -شتيه سازی مشخاات نگالی جریان ت2شکل 

 CuSبا كاتد  Ag NPsبرای درصدهای مختلف  CdSنقاط كوانتومی 

-ت مقایسه نتایج شتيه سازی و تجربی مشخاات نگالی جریان1جدول 

 Agبرای درصدهای مختلف  CdSولتاژ سلول دساس شده با نقاط كوانتومی 

NPs  با كاتدCuS 

Sample type Voc (V) Jsc (mA/cm2) Eff(%) FF (%) 

0%Ag 

NP 
Simulation 0.72 2.27 0.59 34 

Experiment 0.59 2.18 0.28 22 

1%Ag Simulation 0.73 3.38 0.87 35 

NPs Experiment 0.61 3.03 0.50 27 

5%Ag 

NPs 
Simulation 0.74 3.60 0.97 35 

Experiment 0.63 3.25 0.60 29 

10%Ag 

NPs 
Simulation 0.76 3.58 0.94 35 

Experiment 0.38 2.88 0.31 28 

 

ولتاژ سلول -شبيه سازی مشخصات چگالی جریان -3-2

برای فوتوآند  CdSحساس شده با نقاط کوانتومی 

  CuSو کاتد   Alآالیيده شده با 

روی كددارایی سددلول  در سدداختار اكسدديد Alبددا وارد كددردن 

-نيز بدست آمد. برای غل دت  Alافزایش می یابد كه مقدار بهينه 

درصدد مشداهده شدد كده بازتركيد  در سدلول        1های كمتدر از  

-یابد و در كل زمان عمر الکترون به شدت كاهش میافزایش می

باشدد  شدرایط بدرعکس مدی    Alدرصدد   1یابد. امدا بدرای غل دت    

بطوریکه با تشکيل یدک هیده اكسديد آلومينيدو  بدروی فوتوآندد       

الکتروليت و فوتوآند به شدت كداهش  بازتركي  در فال مشترک 

سددلول  FFو در نتيجدده بازتركيدد  در سددلول كدداهش و  یابدددمددی

افزایش یافته است. دال مدا در اینجدا بدا اسدتااده از پارامترهدای      

فيزیکی استخراد شده از نتایج تجربی امپدانس الکتروشيميایی و 

و اسددتااده از معادلدده   ZViewافددزار جاسددازی داده هددا بددا  نددر  

ولتداژ سدلول دسداس    -پيوستگی و ناوذ مشخاات نگالی جریان

محاسدته شدده      Alدرصدد   1شده با نقاط كوانتومی و آهیيده با 

نمایش داده شدده اسدت. همچندين در     3شکل است و در نمودار 

 اند.  سازی و تجربی با هم مقایسه شدهنتایج شتيه 2جدول 

 
سلول دساس شده با  ولتاژ-ت شتيه سازی مشخاات نگالی جریان3شکل 

 Alدرصد  1برای فوتوآند آهیيده با  CdSنقاط كوانتومی 

ولتاژ سلول دساس -ت نتایج شتيه سازی مشخاات نگالی جریان2جدول 

 Alدرصد  1برای فوتوآند آهیيده با  CdSشده با نقاط كوانتومی 

Sample type VOC(V) JSC (mA/cm2) Eff (%) FF (%) 

0%Al Simulation 0.72 2.27 0.59 34 

Experiment 0.69 3.32 0.57 25 

1%Al Simulation 0.79 3.9 1.4 44 

Experiment 0.65 4.60 1.03 34 
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در ساختار اكسديدروی   Alدهد با وارد كردن نتایج نشان می

سدلول بده ترتيد  از     scJبه ست  كاهش مقاومت سدلول، بدازده و   

 2A/cmm 90/3بددده  2mA/cm 27/2درصدددد و از  4/1بددده  59/0

-یابد كه این روند بهتود با روند تجربی در توافدق مدی  افزایش می

درصد  03/1به  57/0سلول به ترتي  از  scJباشد بطوریکه بازده و 

ایدن   افزایش یافته است.  2mA/cm 60/4به   2mA/cm 32/3و از 

بهتود نگالی جریان به افزایش سرعت انتقال الکترون در فوتوآند 

  گردد.  برمی

 یريگجهينت -4

 ZnOدر این مقاله سلول خورشيدی متتنی بر نانوميله هدای  

دساس شده اند شتيه سازی شده، كده   CdSكه با نقاط كوانتومی 

ندانوذرات   به من ور تحریک پالسمونی و افزایش جذب ساختار از

در اثددر اسددتااده از  نتددایج نشددان داد نقددره اسددتااده شددده اسددت.

(، نگالی جریان اتاال كوتداه و  %5نه )نانوذرات نقره با درصد بهي

و از  2mA/cm 6/3بده   2mA/cm 27/2ولتاژ مدار باز به ترتيد  از  

V 72/0  بهV 74/0        بهتدود پيددا كدرده اسدت بندابراین بدازده از

می رسد. همچندين بده من دور بهتدود انتقدال       %97/0به  59/0%

یيدده  الکترون دراثر افزایش رسانندگی، نانوميلده بدا آلومينيدو  آه   

نگدالی  و  %79/0بده   %72/0شده است كه ولتاژ مدار باز شدده از  

افدزایش   2mA/cm 9/3بده   2mA/cm 27/2 از جریان اتاال كوتاه

رسديده   %4/1به  %59/0پيدا كرده است كه در مجموع بازده را از 

 است.
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