
چکیدهچکیده

هبازدافزایشحالزمانتاخورشیدیسلولهایساختابتدایازپژوهشگراناهدافازیکی
یدیخورشسلولهایبازدهیافزایشمنظوربهخورشیدیسلولهایبهینهسازیواستبوده

مبتنیپروسکایتخورشیدیسلولهایبهینهسازیبهمقالهایندر.[1]میگیردصورت
در.میپردازیممکسینباآالییدهالکترونانتقالدهندهیالیهیباCH3NH3PbI3بر

-SCAPSشبیهسازینرمافزارازاستفادهباخورشیدیسلولفیزیکیپارامترهایبهینهسازی

1Dشوداصلحباالییتوانتبدیلبازدهپروسکایتخورشیدیسلولهایدرتامییابدبهبود.
/ITOصورتبهنظرموردپروسکایتخورشیدیسلولساختار SnO2-Ti3C2/

CH3NH3PbI3/ Spiro-OMeTAD/ Agاست.Ti3C2بامختلفوزنیهایدرصدباSnO2

SnO2-Ti3C2صورتبهالکترونانتقالدهندهیالیهیعنوانبهوشدهترکیب (0.5, 1.0,

2.0, 2.5 wt.%o)میگیردقرارپروسکایتخورشیدیسلولساختاردر.

مقدمهمقدمه

ایندرکهاستگرفتهصورتSCAPS-1Dنرمافزارازاستفادهباشبیهسازیمقالهایندر
ازاستفادهباو[4]جذبضرایبنمودارو[3-2]فیزیکیپارامترهایکردنواردبانرمافزار
یپیوستگمعادالتدرآنهاگرفتنقراروبارحاملینپخشجریانوسوقجریانروابط

.میآیددستبهپروسکایتخورشیدیسلولهای(J-V)ولتاژـجریانچگالیمنحنیهای
،(ND)دهندهحاملینچگالیضخامت،جملهازفیزیکیپارامترهایتغییربامقالهایندر

انتقالدهندهیالیهی(Et)نقصانرژیو(Nt)نقصچگالی،(NA)پذیرندهحاملینچگالی
الکترونانتقالدهندهیالیههایوCH3NH3PbI3برمبتنیپروسکایتجاذبالیهیحفره،
رشیدیخوسلولهایبهینهسازیبهبازدهرویبرعملکردشانبررسیومکسینباآالییده
.پرداختهایمنظرمورد

شاننبهینهحالتهایازحاصلمقادیرباخورشیدیسلولهایشبیهسازیبامقالهایندر
تبدیلهبازدمقدارکهطوریبه.مییابدافزایشخورشیدیسلولاصلیپارامترهایکهدادیم
ورشیدیخسلولساختاردرپرشدگیعاملوبازمدارولتاژکوتاه،اتصالجریانچگالیتوان،

SnO2-Ti3C2الکترونانتقالدهندهیالیهیبا (1.0 wt.%o)دیگرساختارهایبهنسبت
.استبیشتر
طحسبینراانرژیسطوحازبهتریترازالکترونانتقالدهندهیالیهیدرمکسینحضور
ازیبهینهسوشبیهسازیباومیکندایجادالکترونانتقالدهندهیالیهی/جاذبالیهی

بازدهینمکسباآالییدهالکترونانتقالدهندهیالیهیباپروسکایتخورشیدیسلولهای
.میشودحاصلباالییتوانتبدیل
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یافته هایافته هایافته هایافته ها

دپذیرتجدیانرژیهایبرایتقاضاتکنولوژیومختلفصنایعپیشرفتبااخیردههچنددر
اینازیکییالکتریکجریانبهخورشیدنورتبدیلباخورشیدیسلولهای.استیافتهافزایش
خورشیدیسلولهایخورشیدی،سلولهایمختلفانواعمیاندر.میآیندشماربهمنابع

در.ردهاندکجلبخودبهرادانشمندانازبسیاریتوجهباالبازدهداشتندلیلبهپروسکایت
بهبارنحاملیبازترکیبوتولیدگرفتننظردرباوپیوستگیمعادالتحلبامقالهاین

بادهآالییالکترونانتقالدهندهیالیهیباپروسکایتخورشیدیسلولهایبهینهسازی
یدیخورشسلولساختاردربهینهسازیبامیدهد،نشانحاصلنتایج.میپردازیممکسین

SnO2-Ti3C2الکترونیانتقالدهندهیالیهیباپروسکایت (1.0wt.%o)تبدیلبازده
.میشودحاصل22/97%(PCE)توان

الدهندهیانتقالیهیبازترکیب،مکسین،پروسکایت،خورشیدیسلولهای:کلیديواژگان
Etونقصچگالیبرحسببازدهمنحنی.6شکل.توانتبدیلبازدهالکترون، – EV (eV)تغییرات(الف.حفرهانتقالدهندهیالیهی

Etبرحسببازدهتغییرات(بنقص،چگالیبرحسببازده – EV (eV).

تحالدرالکترونانتقالدهندهیالیهیباخورشیدیسلولاصلیپارامترهای1جدولدر
.استشدهدادهنشانبهینه

بایدهآالیالکترونانتقالدهندهیالیههایباخورشیدیسلولهایفتوولتائیکپارامترهای.1جدول
.بهینهحالتدرمکسین

.میباشد7شکلمطابقحالتایندرسلولها(J-V)ولتاژـجریانچگالیمشخصهمنحنی
وپرشدگیعاملکوتاه،اتصالجریانچگالیباز،مدارولتاژ1جدولو7شکلبهتوجهبا

تارساخدرواستیافتهافزایشخورشیدیسلولساختارهایتمامدرتوانتبدیلبازده
SnO2-Ti3C2الکترونانتقالدهندهیالیهیباخورشیدیسلول (1.0 wt.%o)تبدیلبازده
.داردباالییتوانتبدیلبازدهدیگرساختارهایبهنسبتکهمیشودحاصل%22/97توان

ندهیانتقالدهمختلفالیههایباخورشیدیسلولهایولتاژـجریانچگالیمشخصهمنحنی.7شکل
.بهینهحالتدرالکترون

بازدهتبدیل
توان

PCE(%) 

عامل
پرشدگی
FF(%) 

چگالیجریان
اتصالکوتاه

(JSC (mA cm-2

ولتاژمدارباز
VOC (V)

الیهیانتقالدهندهیالکترون
ETL

22/64 72/56 28/629 1/0528 SnO2-Ti3C2 (0.5 wt.%o)

22/97 75/83 28/502 1/0629 SnO2-Ti3C2 (1.0 wt.%o)

21/51 71/91 28/456 1/0512 SnO2-Ti3C2 (2.0 wt.%o)

20/29 69/40 28/825 1/0506 SnO2-Ti3C2 (2.5 wt.%o)

CH3NH3PbI3بهینه سازي سلول هاي خورشیدي پروسکایت مبتنی بر 

1اصغري زاده، سعید 1مسکینیمهدیه 

فیزیک،دانشگاهتبریز،تبریز،ایراندانشکده.1
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Etو(Nt)نقصچگالیتغییرتأثیربررسی-3 – EVالکترونانتقال دهنده يالیه ها ي
بازدهعملکردرويبرمکسینباآالیییده

نشانونالکترانتقالدهندهیالیهینقصچگالیبرحسببازدهتغییراتمنحنی3شکلدر
بهتوجهبا.دادهایمتغییرcm-31016-1011بازهیدررا(Nt)نقصچگالیکهاستشدهداده
سلولهابهینهعملکردازانحرافباعثخورشیدیسلولهایدرنقصهاوجودکهاین

.دمییابکاهشبازدهنقصچگالیافزایشبامیکنیممشاهده3شکلدربنابراین.میشوند

.الکترونانتقالدهندهیالیههای(Nt)نقصچگالیبرحسببازدهمنحنی.3شکل

Etونقصچگالیهمزمانتغییراتتأثیر4شکلدر – EVبرالکترونانتقالدهندهیالیهی
دررانقصچگالیتغییراتاگر4شکلبهتوجهبا.استشدهدادهنشانبازدهعملکردروی
Etتغییراتوcm-31016-1011بازهی – EVنظردرولتالکترون0/1–0/9بازهیدررا

Etمقادیرتمامازایبهنقصچگالیمقدارافزایشبابگیریم، – EVکاهشبازدهمقدار
.مییابد

Etونقصچگالیهمزمانتغییراتاثر.4شکل – EV (eV)باآالییدهالکترونانتقالدهندهیالیههای
SnO2-Ti3C2(الف.بازدهعملکردرویبرمکسین (0.5 wt.%o)،ب)SnO2-Ti3C2 (1.0 wt.%o)،ج)

SnO2-Ti3C2 (2.0 wt.%o)،د)SnO2-Ti3C2 (2.5 wt.%o).

Etو(Nt)نقصچگالیتغییرتأثیربررسی-4 – EVعملکردرويبرجاذبیه يال
بازده

Etونقصچگالیتغییراتبرحسببازدهمنحنی5شکلدر – EVدادهنشانجاذبالیهی
باشد،cm-31012بابرابرنقصچگالیوقتیالفنموداردر5شکلبهتوجهبا.استشده
بنابراین.تاسیافتهکاهشتدریجبهبازدهنقصچگالیافزایشباواستبیشتربازدهمقدار

هتلترازهایتوسطکهچرا.مییابدافزایشنیزجاذبالیهیدربازترکیببهاحتمال
میتوانکهطوریبه.میدهدرخجاذبالیهیدر(SRH)هالـریدـشاکلیبازترکیب
,τnذاتی،چگالیniو[5]کردمحاسبه1رابطهازرابازترکیب pوحاملعمرطولn, pσ

Etافزایشبانیزبنموداردر.استحفرهوالکترونجذبمقطع – EVمییابدکاهشبازده.

RSRH = σn, p ×Nt × υth
n p −n

i
2

n + p + 2nicosh (
Et − Ei

KT )

(1)

τn, p = (σn, p ×Nt× ʋth )-1 (2)

Etونقصچگالیبرحسببازدهمنحنی.5شکل – EV (eV)برحسببازدهتغییرات(الف.جاذبالیهی
Etبرحسببازدهتغییرات(بنقص،چگالی – EV (eV).

Etو(Nt)نقصچگالیتغییرتأثیربررسی-5 – EVبرحفرهانتقال دهنده يالیه ي
بازدهعملکردروي

Etونقصچگالیتغییراتمنحنی6شکلدر – EVبرحسبحفرهانتقالدهندهیالیهی
رابازدهمقداربیشترینالفنموداردر6شکلبهتوجهبا.استشدهدادهنشانبازدهعملکرد
افزایشبابنابرایناست،cm-31012مقداربابرابرنقصچگالیکهمیکنیممشاهدهزمانی
Etمقداروقتیبنموداردرومییابدکاهشبازدهنقصچگالی – EVالکترون0/1بابرابر
.استمقداربیشترینو%16/16138بازدهمقدارباشد،ولت

بازدهعملکردرويبرالیه هاضخامتتغییرتأثیربررسی-1
با.تاسشدهدادهنشانالیههاضخامتتغییراتبرحسببازدهتغییراتنتایج1شکلدر

هبازدالکترونانتقالدهندهیالیههایضخامتافزایشباالفمنحنیدر1شکلبهتوجه
میکرومتر0/75تا0/4ازجاذبالیهیضخامتافزایشبابمنحنیدر.استیافتهکاهش
رایبوشدهجذبالیهدربیشتریفوتونهایتعدادنتیجهدر.استیافتهافزایشبازده

دربازترکیببهاحتمالعبارتیبهمییابد،کاهشبازدهمیکرومتر0/75ازبیشترمقادیر
افزایشبازدهمیکرومتر0/6تاضخامتافزایشباجمنحنیدر.مییابدافزایشجاذبالیهی
کاهشبازدهصورتایندریابد،افزایشمیکرومتر0/6مقدارازضخامتاگرواستیافته
.مییابدافزایشبازترکیببهاحتمالنتیجهدرواستیافته

یهیال(بالکترون،انتقالدهندهیمختلفالیههای(الف.الیههاضخامتبرحسببازدهمنحنی.1شکل
.(Spiro-OMeTAD)حفرهانتقالدهندهیالیهی(ج،(CH3NH3PbI3)جاذب

(NA)پذیرندهحاملینچگالیو(ND)دهندهحاملینچگالیتغییرتأثیربررسی-2

بازدهعملکردرويبرالیه ها

الیههای(NA)پذیرندهحاملینچگالیو(ND)دهندهحاملینچگالیتغییرتأثیر2شکلدر
زدهباعملکردرویبرحفرهانتقالدهندهیالیهیوجاذبالیهیالکترون،انتقالدهندهی

دهندهحاملینچگالیافزایشباالفمنحنیدر2شکلبهتوجهبا.استشدهدادهنشان
در%18/90بازدهبمنحنیدر.مییابدافزایشبازدهالکترونانتقالدهندهیالیههای

cm-310207/89×مقدارازحاملینچگالیافزایشباومیشودحاصلcm-310207/89×
راکندگیپوالکترونرسانندگیحفرهوالکترونبرخوردباعبارتیبهمییابد،کاهشبازده

دهندهیانتقالالیهیپذیرندهحاملینچگالیافزایشبانیزجمنحنیدر.مییابدافزایش
.استیافتهافزایشبازدهحفره

هایالیه(الف.الیههاپذیرندهحاملینچگالیودهندهحاملینچگالیبرحسببازدهمنحنی.2شکل
-Spiro)حفرهانتقالدهندهیالیهی(ج،(CH3NH3PbI3)جاذبالیهی(بالکترون،انتقالدهندهی

OMeTAD).
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