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جریانبهرانورکههستندنوریابزارهایخورشیدیسلول های
شیدی،خورسلول هایمختلفانواعمیاندر.می کنندتبدیلالکتریکی
بتا  نسبازدههمچونمزایاییدلیلبهپروسکایتخورشیدیسلول های

جلبدخوبهرادانشمندانازبسیاریتوجهسلول هاسایربهنسبتباال
لول هایسشبیه سازیوپیوستگیمعادالتحلبامقالهایندر.کرده اند

باهمچنینSCAPS-1Dشبیه سازینرم افزاردرپروسکایتخورشیدی
دررا(nID)ایده آلعاملبار،حاملینبازترکیبوتولیدگرفتننظردر

انتقال دهنده یالیه هایباپروسکایتخورشیدیسلول هایساختار
.استگرفتهقراربررسیموردSnO2وTi3C2،SnO2-Ti3C2الکترونی

ایده آلعاملمقدارSnO2باTi3C2ترکیببامی دهدنشانحاصلنتایج
سطحبینبازترکیبایده آلعاملافزایشبابنابرایناست،یافتهافزایش
.استیافتهکاهشالکترونانتقال دهنده یالیه ی/جاذبالیه ی

هنده یانتقال دالیه یپروسکایت،خورشیدیسلول های:کلیدیواژگان
.بازترکیبایده آل،عامل،SCAPS-1Dنرم افزارالکترون،

چکیدهچکیده

مقدمهمقدمه

درکهاستSCAPS-1Dنرم افزارازاستفادهباشبیه سازیمقالهایندر
واربحاملینپخشجریانوسوقجریانروابطازاستفادهبانرم افزاراین
لتاژوـجریانچگالیمنحنی هایپیوستگیمعادالتدرآن هاگرفتنقرار

(J-V)وارداببنابراین.می آیددستبهپروسکایتخورشیدیسلول های
الیه های[7-6]جذبضرایبنمودارو[5-3]فیزیکیپارامترهایکردن
.استگرفتهصورتشبیه سازینظرمورد

بیشترینSnO2بامکسینترکیبدرکهمی کنیممشاهدهمقالهایندر
ه یانتقال دهندالیه یباخورشیدیسلولساختاردرایده آلعاملمقدار

SnO2-Ti3C2الکترون (1.0 wt.%o)نشان دهنده یکهمی شودحاصل
کترونالانتقال دهنده یالیه ی/جاذبالیه یسطحبینبازترکیبکاهش
الیه یدروزنیدرصد0/1بامکسینحضوربنابراین.است

.استدهشسطحیبینبازترکیبکاهشسببالکترونانتقال دهنده ی
وشودترکیبSnO2بامختلفوزنی هایدرصدبامکسینکههنگامی

SnO2-Ti3C2صورتبه (0.5, 1.0, 2.0, 2.5 wt.%o)سلولساختاردر
الکترونیانتقال دهنده  یالیه یعنوانبهپروسکایتخورشیدی

یه یال/جاذبالیه یبینانرژیسطوحازبهتریبسیارتراز. گیردقرار
.می آیددستبهالکترونانتقال دهنده ی
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مراجعمراجع

خورشیدیسلول هایبرایراایده آلعامل1رابطهبهتوجهبامقالهایندر
ایده آلعاملمنحنی های3و2شکل هایدرکهکردهبررسیپروسکایت

ده یانتقال دهنمختلفالیه هایباپروسکایتخورشیدیسلول هایبرای
ساختاردر(nID)ایده آلعاملمقدار.استشدهدادهنشانالکترون

،Ti3C2الکترونانتقال دهنده یالیه هایباپروسکایتخورشیدیسلول های
SnO2-Ti3C2 (2.5 wt.%o)،SnO2-Ti3C2 (2.0 wt.%o)،SnO2-Ti3C2

(0.5 wt.%o)،SnO2-Ti3C2 (1.0 wt.%o)وSnO2اباستبرابرترتیببه
ایده آلعاملمقدارکمترینکه1/63و1/27،1/50،1/52،1/54،1/57
(nID)انتقال دهنده یالیه یباپروسکایتخورشیدیسلولساختاردر

ینببازترکیبساختارایندربنابراین.استنزدیک1بهTi3C2الکترون
نآازواستبیشترالکترونانتقال دهنده یالیه ی/جاذبالیه یسطح
طحیسبینبازترکیبجریانبهمربوطنوریجریاناتالفعمدهکهجایی
بهوجهتبا.یابدکاهشسطحیبینبازترکیببایستینتیجهدر.است

سلولساختارهایدرایده آلعاملکهمی کنیممشاهده3و2شکل های
2بهآنمقدارویافتهافزایشمکسینباآالییدهپروسکایتخورشیدی

ترونیالکانتقال دهنده یالیه یدرمکسینحضوربنابراین.استنزدیک
ایسهمقباکهطوریبهاست،شدهسطحیبینبازترکیبکاهشسبب
 هایالیهباپروسکایتخورشیدیسلول هایساختاردرایده آلعاملمقدار

عاملمقدارمی کنیم،مشاهدهمکسینباآالییدهالکترونانتقال دهنده ی
-SnO2الکترونیانتقال دهنده یالیه یباخورشیدیسلولدرایده آل

Ti3C2 (1.0 wt.%o)استبیشتر.

باشدهشبیه سازیخورشیدیسلول هایبرایایده آلعاملمنحنی های.2شکل
.الکترونانتقال دهنده یمختلفالیه های

باشدهشبیه سازیخورشیدیسلول هایبرایایده آلعاملمنحنی های.3شکل
برایایده آلعاملمنحنی های(الف.الکترونانتقال دهنده یمختلفالیه های

مکسین،باآالییدهالکترونانتقال دهنده یالیه یباپروسکایتخورشیدیسلول های
الیه یباپروسکایتخورشیدیسلول هایبرایایده آلعاملمنحنی های(ب

SnO2-Ti3C2الکترونیانتقال دهنده ی (1.0wt.%o)،SnO2وTi3C2.

یافته هایافته ها

مواد و روش هامواد و روش ها

یخورشیدفناوری هایسریع ترینازپروسکایتخورشیدیسلول های
هزینهنبودپایینوبیشتربازدهی هایبهدستیابیدلیلبه.هستند
لبجخودبهرامحققانازبسیاریتوجهتوانسته اندسلول هااینساخت
نظرموردپروسکایتیخورشیدیسلولساختار1شکلدر.[1]کنند
ردموپروسکایتخورشیدیسلول هایساختاردر.استشدهدادهنشان
الیه ی،CH3NH3PbI3برمبتنیپروسکایتجاذبالیه ینظر

بهآندوکاتدالکترودهای،Spiro-OMeTADحفرهانتقال دهنده ی
الکترونیانتقال دهنده یالیه هایوITOشیشه ایالیه یونقرهترتیب
SnO2،Ti3C2ترکیبوTi3C2 (0.5, 1.0, 2.0, 2.5 wt.%o)باSnO2در
.استشدهگرفتهنظر

/ITOبرمبتنیدستگاهساختار.1شکل ETL/ CH3NH3PbI3/ Spiro-

OMeTAD/Agالکترونانتقال دهنده یالیه یباSnO2-Ti3C2.

تعیین1رابطهازنورشدتبهبازمدارولتاژوابستگیازکهایده آلعامل
یببازترکازتابعیومی کندتغییر2و1بیننورشدتبهبستهمی شود،

دربیبازترکیهیچ گونهاگر.می باشدجاذبالیه یدرحفره هاوالکترون ها
ومی باشد1بابرابرایده آلعاملصورتایندرندهد،رخجاذبالیه ی
ربرابایده آلعاملحالتایندردهد،رخجاذبالیه یدربازترکیباگر
.[2]بودخواهد2مقداربا
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یخورشیدسلول هایایده آلعاملمقالهایندر.می باشدتاریکاشباع

قراریبررسموردالکترونانتقال دهنده یمختلفالیه هایباپروسکایت
.استگرفته
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