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  و انعطاف پذیر بررسی فرایند الیه سازی در ساخت سلول های پلیمری نیمه شفاف

 2، جهانگیر رستم زاد1محسن پری زاده

 )PARIZADEH111@GMAIL.COM(، پیام نور اهوازکارشناسی ارشد فیزیک1

 JAHANGGIR.ROSTAMZAD@GMAIL.COMفیزیک، پیام نور ابهر-کارشناسی ارشد شیمی2

 چکیده

و ایجاد خواصی جدید، توجه  های آلی قابلیت حل شدن در حاللسبکی، تولید کم هزینه ، انعطاف پذیری،شفافیت و های  پلیمری با ویژگیسلول های 

تالش برای پیدا کردن پلیمری  کمتر است وها  نی( بازده این سلولالیکیایسه با سلول های خورشیدی غیرآلی)سویژه ای را به خود اختصاص داده اند. در مق

پلیمری را داشته  مانند: استحکام باال ، جذب وسیع ، تحرک باالی حامل های بار و سطوح انرژی مناسب برای باال بردن بازده سلولمناسب تری که ویژگی های 

های مختلف، فرآیند الیه  در حال بررسی است. در این پژوهش، به روش میدانی و با استفاده از نتایج آزمایش این حوزهچالش جدی در  باشد، به عنوان یک

پلیمری و غیرفلزی است که  سلولی نتیجه،، برای ساخت سلول پلیمری نیمه شفاف بررسی می شود. و مکانیکیالکترونیکی  های سازی بر پایه اتصال

درصدی تحت شرایط  07، انعطاف پذیری، خود محصور شوندگی ، سبکی ، بازدهی باال )با بیشینه بازده کوانتومی خارجی یتمهمی چون : شفاف ویژگیهای

ساخت سلول های خورشیدی پلیمری ،شفاف و ارزان با صرفه اقتصادی برای استفاده  در جهت، که یک گام اساسی [1]را داراست تابش خورشیدی مناسب(

 صارف فراگیر صنعتی و خانگی است. در م

 ،انعطاف پذیری،شفافیتفتوولتائیکپلیمر،الیه سازی، کلید واژه:

 مقدمه

بحران جهاني  تحت تاثیر ،در سالهای اخیر موضوع انرژی

 انرژی اهمیت بیشتری پیدا كرده است . در ایران، وجود زمینه

 آفتاب در بیشتر مناطق مناسب مناسب اقلیمي و تابشهای 

های  رودهای متعدد در كوهستانهمچنین وجود ، وركش

داشتن مناطق و  جهت استفاده از انرژی هیدروالکتریک كشور

، زمینه الزم و  یباد های برای نصب توربین پتانسیل باال با

و  انرژی های پاك ده ازمناسبي را برای استفاده گستر

 است. كرده فراهم فتوولتائیک بویژه انرژی تجدیدپذیر،

 تامین عالوه بر تمنابع طبیعهمه ی بهینه از  ادهاستف

عرضه و تقاضای ، موجب برقراری تعادل میان ما به انرژی نیاز

مي پایداری محیطي به طبیعت و عدم آسیب رساني انرژی ،

ی بي انتهای كویرهای مركزی ایران ، كه ژبه انر توجه .شود

ژی مي تواند بحران انرو رایگان هستند پاك سرچشمه انرژی 

را در كشور ما به خوبي حل كند و زمینه های استفاده بهتر از 

ها بسیار  انرژی فسیلي را فراهم كند،چرا كه این انرژی

متمركز هستند و میتوانند كاربردهایي بهتر از احتراق داشته 

باشند و نیز این منابع به نسلهای آینده هم تعلق دارند و نمي 

ع، این حق طبیعي را از آنها توانیم با مصرف بي رویه این مناب

اولیه بر  های سلول الکتریسیته در تولیدروش  . سلب كنیم

پوشش دهي این و الیه های نانوكریستالي معدني  پایه ی

تحقیقات جدید، بر  بود،امابا پلیمری نیمه رسانا متمركز مواد 

ساخت الیه های تركیبي ازط مواد آلي/معدني با سطح تماس 

بهتر بارها با روشهای ساده و ارزان همچون زیاد برای جدایش 

 [2].متمركز است (Spin-Coating) پوشش دهي چرخشي

سلول شفاف كه با استفاده از روشهای كم هزینه ای مانند 

و  فرایند ساخت الیه به الیه ساخته مي شوند فرایندی مناسب

هر  ها خورشیدی است ، در این سلول مطلوب برای ساخت سلول

یک مسئله حیاتي در این ی خاصي را انجام مي دهد، یه وظیفه ال

فرایند ساخت، چگونگي ایجاد تماس مکانیکي و الکترونیکي الیه 
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كاتد است. روش الیه سازی به دلیل سادگي انجام فرایند آن، /فعال

احتیاجي به تکنیک های پیچیده و دستگاه  های خاص و گران 

ساخت ایدال برای ها و  قیمت ندارد و یکي از مناسب ترین روش

متفاوت است. با این  پلیمری سلول های خورشیدی با الیه های

سلول های خورشیدی تک الیه و  ساخت وجود، این روش برای

 [3]آلیاژی پلیمری مناسب نیست. 

 شده اندطراحي طوری  شفاف سلول های خورشیدی پلیمری

د كه از طریق جذب نور مادون قرمز به جای نور مرئي انرژی تولی

درصد شفاف  ۰۷ي تا های مي كنند و این منجر به ساخت سلول

برای چشم انسان شده است . این دستگاه با استفاده از یک 

را تبدیل به  خورشید نور مادون قرمز طیف پلیمر)پالستیک(

   [1].و بقیه ی طیف را عبور مي دهند جریان الکتریکي مي كند

 نیمه شفافروش الیه سازی در ساخت سلول های پلیمری 

های شفاف پلیمری به  فرآیندهای الزم برای ساخت سلول

  (1شکل). روش الیه سازی در چهار مرحله انجام مي شود 

 

 -میزان شفافیت سلول بدست آمده ج -سلول  شفاف پلیمری ب -(:الف1شکل)

 [1]شفافیت سلول در طیف های مختلف نور خورشید

یله یک رسانای شفاف در مرحله اول، دو زیر الیه شفاف به وس 

 دوپ شده با فلورین اكسید قلع یا (ITOمانند اینیدیم قلع اكسید )

(FTO .و پلیمری با هدایت الکتریکي باال پوشانیده مي شود ) 

 الیه ها با یک الیه حائل بسیار نازك در مرحله دوم، یکي از زی

)3CO2CS( ع كار پوشش داده مي شود تا به عنوان كاتد با تاب

 از الیه نشاني الیه پلیمری فعال پیروی مي كند.  وپایین عمل كند 

پلیمری رسانا به زیرالیه  اتصالمرحله سوم شامل الیه نشاني و 

شفاف دیگر مي شود. یکي از مناسبترین پلیمرها ، پلي اتیلن دی 

به  است كه (PEDOT:PSS)اكسي تیوفن:پلي استیرن سولفانات 

ي مورد استفاده قرار میگیرد كه برای شکل عنوان چسب الکترونیک

 پوشش اسپیني كامال مناسب است.  وگیری آند چسبناك 

فرایند الیه سازی است، پس از خشک شدن ،  مرحله چهارم

هر دو زیر الیه، به وسیله اعمال نیروی خارجي، دو زیر الیه را به 

 ها الیهدر مي آوریم تا دو زیر واحد ورقه یک همدیگر به صورت

محکم بهم بچسبند. در هنگام فرایند الیه سازی، یک میله 

به  تحت فشار را های پلیمریپالستیکي با سختي مناسب، زیرالیه 

تا حباب های هوا خارج شوند. هر صورت رول شده در مي آورد ، 

درجه 1۷1تا 12۷دمای  ازدو زیر الیه در حین فرایند الیه سازی 

ب نهایي به منظور عملیات سانتیگراد گرم مي شوند و سپس تركی

دقیقه بر روی  1-1۷به مدت  و سرد شدن تدریجي حرارتي نهایي

 یهاالیه  ،. تحت گرما و فشارقرار مي گیردیک صفحه گرم 

پلي استیرن سولفانات به  : پلي اتیلن دی اكسي تیوفن پلیمری

مي شود ساختاری چسبناك برای اتصال الیه های مختلف تبدیل 

اتصال شان تماس خوبي را هم از نوع نقطه ی در دو الیه مجزا  و

 [1]تماس الکتریکي و هم مکانیکي، برقرار مي كنند. 

 روش های افزیش بازده سلول پلیمری

الیه  باسلول های پلیمری شفاف  روش ساخت در این

پلي استیرن  :تیوفن اتیلن دی اكسيچسبناك و رسانای پلي 

با ویژگي های  .( به دست مي آیدPEDOT: PSS) سولفونات

بازده چنین وسیله ای برای  مهمي كه این سلول ها دارند،

 یدپتانسیل كاربر با توجه بهكاربردهای عملي بسیار پایین است و 

، دارندو ارزان  یک بزرگ مقیاسئدر سیستم های فتوولتا كه باالیي

 [4]هایي برای بهبود این بازدهي  باید به دنبال راه

ضریب  پلیمرهر  ا الیه های مختلفی بپلیمر های در مخلوط

های مکمل طیف  جذب نوری باالیي را نشان مي دهند و بخش

به طور نسبي تنظیم و سازگار  خورشیدی را پوشش مي دهند و

. اگر تركیب آسان استی آن كردن وبهینه سازی هر كدام از اجزا

بوتیریک اسید متیل  C61هگزیل تیوفن: فنیل 3پلیمری پلي 

به صورت الیه  1:1به نسبت جرمي  (P3HT: PCBM )استر

شود ، بازده  استفادهنانومتر  2۷۷تركیبي پلیمری با ضخامت 

وسیله به مقدار قابل توجهي افزایش مي یابد. هر چند شیشه یا 

پالستیک نیز مي تواند به عنوان زیرالیه شفاف مورد استفاده قرار 

 (b1-شکل ). در را كاهش مي دهدگیرد، اما بازدهي سلول 
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تصویری از سلول خورشیدی شفاف تمام پالستیک به مساحت 

میلي متر مربع را نشان مي دهد كه كاتد و آند آن هر  0۷حدود 

( این تركیب پلیمری در %Tدو شفاف هستند. شفافیت سلولي )

به همراه طیف نوری خورشیدی كه این شفافیت را (c1-شکل )

ي در حدود شفافیت [5] ایجاد كرده نشان داده شده است.

 C61درصد در محدوده ی طول موجي كه پلیمر فنیل۰۷

بوتیریک اسید متیل استر جذب ندارد، حاصل مي شود كه آنرا 

برای كاربردهای مهمي مانند وسایل ذخیره سازی انرژی در كاور 

موبایل ها و شیشه ی پنجره ها به منظور استفاده كامل از طیف 

از این سلول های خورشید مناسب مي سازد، با استفاده 

خورشیدی شفاف تمام نمای بیروني ساختمان برای نصب سلول 

شفاف قابل استفاده است، برخالف سلولهای قدیمي كه فقط در 

 [6]سقفها و مناطق محدودی قابل استفاده بودند.

این روش ساخت مزایای زیادی نسبت به فرایندهای معمول 

ه هیچ گونه قدیمي دارد. اولین مزیت این روش این است ك

تبخیرگرمایي در این روش وجود ندارد و هرالیه به وسیله یک 

 فرایند كم هزینه و ساده انحالل الیه نشاني مي شود. 

دوم، برخالف كاتدهای فلزی واكنش دهنده با هوا و قابل زنگ 

، كاتد در این روش تركیبي پلیمر قدیمي تر سلول هایزدن در 

 ط بسیار پایدار است. است كه در معرض هوا و رطوبت محی

سوم، در صورتي كه زیرالیه مناسب مورد استفاده قرار گیرد، 

  گي دارند.محصورشوند خاصیت خود سلول های فتوولتائیکاین 

 پلیمری سلول هایيگسترده  ساختچهارم، این روش برای 

تولید مي شوند، آسان است. بنابراین،  الیه ایكه از طریق فرایند 

پلیمری میتواند از تركیبات پالستیکي ساخته  تمام ساختار سلول

 [5]بادوام تر و ارزانتر هستند.  ،شوند كه نسبت به فلزات سبکتر

مقایسه ترکیبهای مختلف پلیمری در سلولهای نیمه 

 شفاف و انعطاف پذیر

بر اساس اطالعات حاصل از رشته های  در تحقیقات جدید،

ساخت برای  کو فتوولتائی ي پیشرفتهعلمي مختلف، منسوجات

 فضایي ، مي شوند. صنایع استفادهصنعتي گوناگون  وسایل مختلف

پزشکي، كشاورزی، اتومبیل سازی و بسته بندی، لباس های 

محافظ و ورزشي حوزه های اصلي هستند كه در آنها منسوجات 

بکار مي روند. امروزه، منسوجات هوشمند كه به تخصصي جدید 

از جمله مواد  موارد مختلفيدر  عنوان بخشي از مواد هوشمند

 ، فتواكتیو، پلیمرهای رسانا، مواد حافظه و غیره استفاده مي كنند

طبیعت به منظور ساخت مواد پارچه ای  ساختارهای برای تقلید از

  [7].در حال توسعه هستندبا عملکرد باال  فتوولتائیک

 تركیبات فتوالکتریکشش نوع متفاوت از در این پژوهش، 

متوكسي دی  : سه نوع آنها از الیه فعالقرار مي گیرند مورد بررسي

بوتیریک اسید متیل  C61پلي فنیلن وینیلن: فنیل -متیل اكسي 

كه حاوی  مي كننداستفاده  ((MDMO-PPV:PCBM استر

 PP، )ب( مبتني بر نوار PP پلي پروپیلن مواد )الف( مبتني بر نوار

بتني بر شیشه نانومتر آلومینیوم و )ج( م 1۷پوشیده شده با 

  است. ITOپوشیده شده با 

 C61فنیل هزیل تیوفن: 3پلي  سه نوع دیگر، از الیه فعال

شده است استفاده  (P3HT:PCBM)بوتیریک اسید متیل استر

 PPنوار  بر پایه ی، )هـ( مواد PPكه حاوی )د( مواد مبتني بر نوار 

ر شیشه نانومتر آلومینیوم و )ی( مواد مبتني ب 1۷۷پوشیده شده با 

 [8] مورد بررسي قرار گرفتند. ITOپوشیده شده با 

شکل در  PEDOT:PSS رسانای پلیمری ساختار شیمیایي

برای ساخت سلول های پلیمری نشان داده شده است.  الف( -2)

محلول های فتوولتائیک با استفاده از مخلوط های مورد یررسي ، 

P3HT:PCBM  وMDMO-PPV:PCBM  به طور جداگانه

نسبت وزني  با PCBMو  P3HTمخلوطي از اگر. مي شوند تهیه

میلي گرم بر میلي لیتر محلول كلروبنزن به مدت  2۰در  1:  8/۷

با  PCBMو  MDMO-PPVمخلوط  مخلوط شوند وساعت  20

ساعت  20د و به مدت ونیز در كلروبنزن حل ش 1:0نسبت وزني 

رسوب تا  دوداده ش مداوم حركتدرجه سانتیگراد،  0۷در دمای 

این سلول های  الیه نشاني برایي مناسب پلیمری ساختار ، نکند

پلیمرهای  ساختار شیمیایي .مي شود  ایجادو شفاف انعطاف پذیر 

P3HT ،MDMO-PPV  وPCBM  د(  وب  -2شکل )در

 [8]نشان داده شده است. 
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، )ج( MDMO-PPV، )ب( PEDOT:PSS. )الف( الکترود شفاف 2شکل 

P3HT  )و )دPCBM  و نیز نمای شیشه استاندارد پوشیده شده باITO 

 ITO [8]با الکترود فلز آلومینیوم به جای و  PPخود ماده  ساختارهای)هـ( 

 انعطاف پذیر فتوولتائیکسلول  ساختروش 

برای جذب بیشتر نور و  و تیره تر انواع پارچه ای غیرشفاف

ندازه با ا PPغیررسانای  ی بیشتر از تركیب پلیمریانعطاف پذیر

پایه در سلول به عنوان مواد  ITOسانتیمتر بدون الیه  1در  0/۷

. ورقه های پلیمری انعطاف پذیر مورد استفاده قرار مي گیرند

سانتیمتر كه با یک الیه  1/1در  1/1های شیشه ای با اندازه 

، به عنوان ماده سلول اند پوشانده شده ITOنانومتری  12۷

اهم بر سانتیمتر برای هر ورقه، بکار  11مرجع با مقاومت كمتر از 

 [9]. گرفته مي شوند

 مواد پارچه ای انعطاف پذیر ی سلول فتوولتائیک، برای تهیه

به آرامي به ترتیب در متانول، ایزوپروپانول و آب مقطر  ایجاد شده

. به مي شوندک و در جریاني از نیتروژن خش مي شوند شسته

نانومتر الیه آلومینیوم به  ITO ،1۷۷منظور جایگزین كردن الیه 

شکل . مي شودتبخیر  PPصورت حرارتي بر روی نیمي از مواد 

را نشان مي دهد. برای  در این فرآیند وسایل بکار رفته(  هـ -2)

با مخلوطي  ITOنمونه های شیشه ای، تقریباً نیمي از الیه 

:  0/۷: 1) با نسبت حجمي H2Oو  HCl ،3HNOاسیدی حاوی 

. سپس، در تماس با شیشه قرار مي گیرددقیقه،  3۷( به مدت 6/0

دقیقه برای هر محلول(  11) يمواد شیشه ای در حمام ماوراء صوت

با استفاده از حالل های آلي مثل استون، ایزوپروپانول، اتانول و 

در جریاني از و سرانجام با آب شسته شد و  مي شوندمتانول تمیز 

 د. ونشمي نیتروژن خشک 

 PEDOT:PSSدر مرحله بعد، الیه نازكي از محلول مخلوط 

و بر روی  مي شودپوشانده  PPبر روی نوارهای انعطاف پذیر 

با دور در دقیقه به  11۷۷در  ITOشیشه های پوشیده شده از 

. مواد دارای مي شودپوشانده  نانومتر 1۷۷–11۷ضخامت 

PEDOT:PSS ساعت در  3داغ به مدت های  وی صفحه بر ر

 [8]. مي شونددرجه سانتیگراد، آنیل  1۷دمای 

یا  MDMO-PPV:PCBMسپس، محلول های مخلوط 

P3HT:PCBM  بر روی نوارهایPP  و شیشه های پوشیده

دور در دقیقه به صورت الیه فتوولتائیک  11۷۷در  ITOشده با 

از آن، تمامي  . پسوندشمي نانومتری( پوشانده  2۷۷ – 21۷)

درجه  1۷دقیقه در دمای  11وسایل بر روی صفحه داغ به مدت 

. سرانجام، الکترود شفاف بیروني داده مي شوندسانتیگراد گرما 

 1۷نانومتر( و آلومینیوم ) LiF (۰/۷های نازك متشکل از الیه

نانومتر( به صورت حرارتي از طریق صفحه مشبک مناسب در خالء 

. به دلیل، ساختارهای مي شودي بار، تبخیر میل 1۷-1 فشار زیر

درجه  6۷ای در دماهای باال )بیشتر از ناپایدار مواد پارچه

در تمامي مراحل ساخت پارچه انعطاف پذیر دمای سانتیگراد(، 

. برای هر نوع نوار محیط آزمایش اندازه گیری و كنترل مي شود

بر فتوولتائیک با استفاده از سلول های خورشیدی مبتني 

MDMO-PPV:PCBM  وP3HT:PCBM  حاوی نوارPP  و

مي تهیه  به تعداد كافي نمونه پوشیده شده با آلومینیوم PPنوار 

 برای هر نوع سلول مرجع بر اساس نمونه های مختلفي و  شود

-MDMOو  P3HT:PCBMسلول های خورشیدی ارگانیک 

PPV:PCBM  نواحي فعال برای هر دو سلول مي شودساخته .

میلي مترمربع  10تا  1۷سلول مبتني بر پارچه بین  مرجع و

 [8] (3.شکل)خواهد بود 

 

و  LiF/Alو  ITO. )الف( ارسال و )ب( طیف جذب الیه های 3شکل 

MDMO-PPV:PCBM  وP3HT:PCBM  [8]در )ج( كلروبنزن 
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های   سلول (I-Vجریان ) –ولتاژ مقایسه خصوصیات 

 مورد بررسیپلیمری مختلف 

( وسایل فتوولتائیک بالفاصله I-Vجریان ) –ژ خصوصیات ولتا

این وسایل با یک شبیه در . مي شودپس از تولید، اندازه گیری 

ملي ولت  1۷۷شدت برق با یک الکترود شفاف  با ساز خورشیدی

تولید مي كند، به عنوان منبع نوری  ،بر سانتیمتر مربع نور سفید

یدی بر اساس . كارایي سلول خورشمورد استفاده قرار مي گیرد

مي شود تا عملکرد هر سلول مورد ارزیابي محاسبه  (1)  فرمول

 :قرار گیرد

                                                                    (1) 

جریان مدار كوتاه )میلي آمپر بر سانتیمتر  چگالي scIدر اینجا 

 inPو  كارایير فاكتو FFولتاژ مدار باز )میلي ولت(،  ocVمربع(، 

 [10]است.  های پلیمری به سلول شدت نور تابشي

با ارزیابي الیه های  LiF/Alطیف جذب و ارسال الکترود فلز 

تنها بر  ITOفلز بدست آمد كه در مقایسه با طیف شیشه پوشیده 

. طیف ،عملکرد بهتری را نشان مي دهدروی شیشه تبخیر شد

و  MDMO-PPV:PCBMجذب مخلوط های 

P3HT:PCBM  اندازه گیری مي شود.جدول در كلروبنزن نیز

 [8] ( مقایسه خواص مختلف این تركیبات را نشان میدهد.1)

 [8]وسایل فتوولتائیک I-Vخصوصیات (: 1)جدول 

 I  (mv) V )%(FF η (mA/cm2)  الیه فتواکتیو نوه ماده وسایل
a  نوعPP MDMO-PPV:PCBM 89/7 067  ً21/7 11تقریبا 

b  نوعPP پوشیده شده با آلومینیوم MDMO-PPV:PCBM 29/1 077  ً11/7 10تقریبا 

c  شیشه پوشیده شده باITO MDMO-PPV:PCBM 11/1 047  ً10/7 19تقریبا 

d  نوعPP P3HT:PCBM 74/1 097  ً10/7 20تقریبا 

e  نوعPP پوشیده شده با آلومینیوم P3HT:PCBM 67/1 027  ً11/7 10تقریبا 

f یده شده با شیشه پوشITO P3HT:PCBM 12/1 627  ً20/7 16تقریبا 

  سلولهای پلیمری مختلف  عملکرد فتوولتائیکبررسی 

 MDMO-PPV:PCBMو  P3HT:PCBMموادكامپوزیت

خورشیدی  های به عنوان مواد دهنده/گیرنده الکترون در سلول

 PPبا استفاده از نوارهای  ،هستندITO  كه فاقد چندالیهپلیمری 

 –. خصوصیات ولتاژ مورد بررسي قرار مي گیرندنوان مواد، به ع

 کفتوولتائی ی جریان وسایل فتوولتائیکي كه دارای دو ماده

 ،( بودندP3HT:PCBMو  MDMO-PPV:PCBMمتفاوت )

 سلولفتوولتائیک نشان داده شده است. خصوصیات  (4)در شکل 

ژ جریان از جمله دانسیته جریان مدار كوتاه، ولتا مورد بررسي های

 [10] ارائه شده اند. (1)نیز در جدول  بازدهو  كارایيباز، فاكتور 

 

 با پلیمری خورشیدی های سلول جریان –. خصوصیات ولتاژ 4شکل 

: نوع MDMO-PPV:PCBMو )ب(  P3HT:PCBM( الف) از استفاده

PP  نوع ،PP  نانومتر آلومینیوم، )ج( شیشه پوشیده شده  1۷۷پوشیده شده با

 [10]به عنوان مواد.  ITOنانومتر  12۷با 

مي توان دید، حداكثر دانسیته  (1)جدول همانطور كه در 

با  P3HT:PCBMجریان كه از سلول های خورشیدی مبتني بر 

به عنوان ماده  Agپوشیده شده با  PPنانومتر نوار  1۷۷استفاده از 
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میلي آمپر بر سانتیمترمربع بود. حداكثر ولتاژ  6/1بدست آمد، 

-MDMOدست آمده از سلول های خورشیدی مرجع مبتني بر ب

PPV:PCBM  بر روی شیشه پوشیده شده باITO ،۰0۷  میلي

 [8]وات است. 

نانومتر ماده پوشیده شده با آلومینیوم در  1۷۷وقتي كه 

-MDMOو  P3HT:PCBMسلول های خورشیدی 

PPV:PCBM  كه دانسیته جریان،  مي شود، مشاهده رودبکار

ایي این وسایل در مقایسه با مقادیر سلول های فاكتوركار

 مي یابدافزایش  PPخورشیدی با استفاده از فقط مواد نوارهای 

بهتری را نشان مي دهند،پس استفاده از آنها مناسب و عملکرد 

. الکترود نازك و شفاف بیروني با امکان ارسال فوتون به تر است

كارایي قابل دی، و جمع آوری الکترون های تولی این مواددرون 

این برخي از دالیل برای كارایي پایین  قبولي ایجاد میکند و

این است كه سطح سخت ماده پارچه  سلولها این است كه

 PEDOT:PSSسطح سخت مي تواند بر پوشش الیه فعال 

تاثیر بگذارد و ممکن است منجر به مشکالت جریان كوتاه در 

 و بازدهي را كاهش دهد. وسیله شود

 

 

 ه گیریجنتی

معموال پیدا كردن پلیمری كه  های پلیمری جدید، در سلول

های خورشیدی  همه خواص مناسب را برای استفاده در سلول

های خورشیدی استفاده كند، كاری  داشته باشد و از همه ی طیف

غیرممکن است و برای باال بردن بازده یک راه حل مناسب مطرح 

ختلف با واكنش های طیفي شده، و آن استفاده از چند ماده ی م

مناسب است كه استفاده كارآمدتر از انرژی خورشیدی را ممکن 

مي سازد. چنین راه حلي به یک سلول خورشیدی نیمه شفاف، با 

جذب بیشتر نور در دامنه طول موج جذبي اش منجر مي شود و 

ی ها شفافیت بیشتر و جذب نور در دامنه طول موج مکمل، سلول

بردی تر مي كند. سلول های خورشیدی نیمه را كا ایجاد شده

شفاف برای كاربردهای مفید دیگری مانند شیشه شفاف پنجره ها 

كه انرژی الکتریکي تولید مي كنند و برخالف سلولهای كدر و 

ها  لیکاني ، قابل نصب در بیشتر نمای بیروني ساختمانیصلب س

ژه قرار مورد توجه وی ، هستند و نیز  كاورهای شفاف تلفن همراه

فرایند الیه سازی به واسطه استفاده از چسب پلیمری  گرفته اند.

سلول های پلیمری جدید رسانا به عنوان واسطه برای ساخت 

 از قبیل كم هزینه بودن ه است، این روش مزایای زیادیشد مطرح

ی سلول ، خود محصور شوندگي و شفافیت باالفرآیند ساخت

دارد. نتایج مقدماتي بر ف برای كاربردهای مختل خورشیدی را

را در مقایسه با امیدواركننده ای سلول های خورشیدی، بهره وری 

، نشان  ه مي شوندساختقدیمي تر  های روشبا كه سلول هایي

ساخت مي دهد. پیشنهاد دادن این روش افق تازه ای را برای 

آینده باز  ای در كم هزینه پلیمریالکترونیکي  سلول ها و وسایل

در  LiF/Alطیف جذب و ارسال الیه نازك تبخیر شده  .مي كند

نشان داده شده است. طیف جذب  (3)شکلدر  ITOمقایسه با 

در  P3HT:PCBMو  MDMO-PPV:PCBMمخلوط های 

 -3)ارائه شده اند. همانطور كه در شکل  (3)شکلكلروبنزن نیز در 

به عنوان الکترود  LiF/Alو  ITOمي توان دید، وقتي ( الف و ب 

تحتاني بر روی ماده شیشه ای بکار مي روند، خواص جذب و 

اگرچه، به دلیل  ،است LiF/Alبهتر از الیه  ITOانتقال الیه 

، ساختار پارچه ای فتوولتائیک، نور را از بودن این ماده غیرشفاف

الکترود بیروني )سطح اگر سطح خارجي اش مي گیرد. از اینرو، 

كه نور  به طوری کیل شود،تش یک الیه فلزی شفافاز فوقاني( 

مي توان وارد الیه فتواكتیو شود و الکتریسیته تولید كند.  بتواند

درصد ایجاد  ۰۷ا شفافیت حدود ب شفاف و انعطاف پذیری سلول

  كامال متحول كنند.  ۷كرد،كه مي توانند صنعت فتوولتائیک را
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