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های تجدیدپذیر امروزه انرژی خورشیدی به عنوان یکی از مهمترین انرژی
های فسیلی عوارضی همچون آلودگی هوا و از طرفی سوخت. مطرح می شود

نرژی به گرچه این ا. تاثیرات زیست محیطی مخرب دارند و تجدیدناپذیر هستند
-اژولها و مطور دائم در دسترس است اما استفاده از این انرژی به توسعه سلول

های های خورشیدی، سلولاز میان انواع سلول. های خورشیدی نیاز دارد
رفی های نسل سوم و نوظهور معخورشیدی پروسکایت به عنوان نوعی از سلول

ازده باال هزینه پایین، پتانسیل و باز جمله مزایای این نوع می توان به . شده اند
شکالت یکی از م. اندنام برد که به همین دلیل مورد توجه تحقیقات قرار گرفته

بور های خورشیدی پروسکایت، استفاده از طال و نقره به عنوان کاتد عسلول
ر طال و نقره به دلیل کمیاب و گران بودن، عالوه ب. ها استدهنده حفره در آن

ن استفاده به همین منظور ازکرب. مشکالت دیگر، قابلیت صنعتی شدن را ندارند
ی طال و کربن با داشتن مزایای زیادی میتواند جایگزین مناسبی برا. می شود

ق نقره باشد اما به دلیل بازدهی پایین آن نسبت به عناصر یاد شده، طب
کردن ها ترکیبیکی از روش. فرایندهایی عملکرد ان بهبود بخشیده می شود

لکرد در این مقاله عم. نانو ذرات در خمیر کربن برای باال بردن بازدهی آن است
در CuSوذرات سلول خورشیدی پروسکایت بر پایه کاتد کربن آالییده شده با نان

.شودمقایسه با خمیر کربن خالص بررسی می

چکیده

های فسیلی تجدیدناپذیر با امروزه منبع اصلی تولید برق در جهان، سوخت
نرژی برق از سویی تقاضای بشر به ا. آثار زیانبار زیست محیطی فراوانی است

های تجدید پذیر نظیر انرژی مندی از انرژیبهرهودر حال افزایش است
در خورشید که پایدارترین منبع انرژی، رایگان و سازگار با محیط زیست

های تولید یکی از روش[. 1]ای برخوردار است جهان است، از اهمیت ویژه
انرژی از طریق آن است که ( PV)فناوری فتوولتائیک برق استفاده از 

های خورشیدی به سه سلول. [2]شود به الکتریسیته تبدیل میخورشیدی 
نسل و نیهای خورشیدی سیلیکنسل اول، سلول. نسل تقسیم بندی میشوند

که به دلیل تجهیزات گران قیمت، [ 3]دوم سلول خوشید الیه نازک هستند
می از ها، هزینه اولیه باال و استفاده از فلزات سپیچیدگی تولید این سلول

های خورشیدی نسل سوم، سلول. مشکالتی را در بر دارندCdقبیل 
[.4]نانوساختار نظیر سلول پروسکایت است 

(  PSCs)معدنی -در ده سال گذشته، سلول های خورشیدی پروسکایت آلی
ل توان یکی از بروز ترین موضوعات تحقیقاتی بوده است، زیرا راندمان تبدی

(PCE ) درصد در سال 2/25به 2009درصد در سال 8/3به سرعت از
[.5]افزایش یافته است 2020

لکترون، از بستر رسانای شفاف، الیه انتقال اپروسکایتیمعموالً یک سلول 
یل شده ، الیه انتقال حفره و الکترود مقابل تشک(پروسکایت)الیه جاذب نور 

مع آوری و به ویژه، الیه انتقال حفره بین الیه پروسکایت و کاتد برای ج. است
ها ولترین مواد انتقال حفره معموالً مولکپرمصرف. ها قرار میگیردحمل حفره

[.4]و پلیمرهای آلی کوچک، گران قیمت و ناپایدار هستند
ی از در حالی که الکترود جلویی یک شیشه رسانای معمولی است، بسیار

اخته مسائل در حال حاضر در مورد الکترود پشتی، که به طور سنتی از طال س
ها PSCیکی از اشکاالت اصلی تجاری سازی وجود دارد که شده است، 

ی و حامل استفاده از فلزات نجیب مانند طال و نقره به عنوان الکترودهای پشت
اس حفره است که به دلیل کمیاب وگران قیمت بودن، کاربرد آنها در مقی

عالوه بر این، الکترودهای نقره و طال ممکن است. بزرگ را محدود می کند
شکیل های هالوژن از فاز پروسکایت، با تعملکرد سلول را به دلیل مهاجرت اتم

[.7[]6]نقره و هالیدهای طال بدتر کنند 
، هزینه کربن با عملکرد کاری نزدیک به طال و خواصی مانند فراوانی طبیعی
ردازش کم، پایداری شیمیایی، رسانایی الکتریکی خوب، هزینه رسوب کم، پ

در دمای پایین و مهمتر از همه، قابلیت پردازش محلول و عملکرد کاری 
که آن را نزدیک به طال راه حل مناسبی برای جایگزینی فلزات نجیب هستند

[.6[]8]ها تبدیل کرده است PSCبه ماده ای عالی برای الکترود مقابل برای 
عات، رسانایی و تحرک حفره برای عملکرد سلول بسیار مهم است در این قط

های الیههای انتقال بار، بلکه نقشالکترودهای کربن نه تنها به عنوان کانال
با این . استخراج حفره نیز بازی میکنند و از این جهت بسیار مناسب هستند

[7]ت و رضایت بخش نیسهای کربن نسبتا کم استحال، تحرک حفره الیه
ولفید به همین دلیل اگر الیه های کربنی در دمای پایین با نانوساختارهای س

مس  سولفید.یابدترکیب شوند در آن ها تحرک حفره بهبود می( CuS)مس
پس یک راه موثر برای بهبود خاصیت [. 9]است pیک نیمه هادی از نوع 

برای ارتقای تحرک حفره pنوع CuSترکیب کاتد کربن با , انتقال حفره
در الیه انتقال سوراخ ماده CuSنانوذرات نیز 2020در سال[. 4]است 

PEDOT:PSS  ازTFOSCود ها سنتز و پراکنده شدند تا عملکردها را بهب
یب های ساخته شده با استفاده از مواد حمل ونقل سوراخ  ترکسلول. بخشند
با بهبود عملکرد و پایداری محیطی قابل توجهی را در مقایسهCuSشده با 

خالص نشان دادند PEDOT:PSS HTLسلول های خورشیدی مبتنی بر 
[10.]

مقدمه

به منظور ساخت سلول خورشیدی از  شیشه: مواد
، خمیر TiO2، خمیر تیتانیوم اکسید FTOرسانای 

، محلول PbI2، سرب یدید CuSکربن، نانوذرات 
MAI استفاده شد  .

به منظور ساخت سلول:ساخت سلول خورشیدی
چندین  FTOخورشیدی پروسکایت ابتدا شیشه های 
دقیقه با 10بار با آب و صابون شسته شد و به مدت 

18دقیقه با استون و 5آب مقطر و سپس به مدت 
اده شد دقیقه با ایزوپروپانول داخل اولتراسونیک قرار د

.تا آلودگی ها کامال زدوده شود
داری ها را در دستگاه اسپین کوتر قرار داده و مقسلول

را روی سلول تزریق کرده تا سطح  TiO2از محلول 
دور در دقیقه 4500آن را بپوشاند و سپس با سرعت 

ها داخلسپس سلول. ثانیه چرخانده شد30به مدت 
درجه سانتی گراد به مدت نیم 550کوره با دمای 

.ساعت قرار داده شد
بن برای مرحله بعدی سری اول الیه نشانی خمیر کر

خالص و سری دوم خمیر کربن ترکیب شده با 
با روش دکتر بلید انجام شد و داخلCuSنانوذرات 

درجه به مدت نیم ساعت پخته 550کوره با دمای
.شد

گاه ها را در دستبرای الیه نشانی پروسکایت، سلول
روی  PbI2اسپین کوتر قرار داده و محلول سرب یدید 

ثانیه با سرعت 10سلول تزریق شد و بعد از گذشت
ثانیه چرخانده شد و 20دور در دقیقه و مدت4000

درجه سانتی 100دقیقه در دمای 2سپس به مدت 
دقیقه 5در مرحله بعد به مدت . گراد قرار داده شد

با روش غوطه وری قرار داده شد MAIداخل محلول 
درجه سانتی 110دقیقه در دمای 5و مجدد به مدت
.گراد گذاشته شد

ایت، بالفاصله بعد از کامل شدن الیه نشانی پروسک
تحت دستگاه نور شبیه سازی شده خورشید و 

ه ها گرفتهمچنین یک اهم متر، ولتاژ و جریان سلول
شد و همچنین به دلیل بررسی تکرارپذیری و 

عدد سلول 3همچنین صحت نتایج، برای هر سری 
مال با اتصال منبع تغذیه به سلول، با اع. تهیه شد

.ولتاژهای متفاوت، جریان گرفته شد
گرم از ماده 5/0ابتدا مقدار :CuSسنتز نانوذرات 

گرم از تیوره را در آب مقطر 1سولفات را با (ıı)مس
سپس. حل کرده و هم خورد تا صاف و یکدست شود

ساعت 6محلول را درون اتوکالو ریخته و به مدت 
درجه سانتی گراد گذاشته 180درون آون با دمای 

سپس آن را خارج کرده و با استفاده از . شد
ستشو سانتریفیوژ با آب مقطر و اتانول چندین بار ش

درجه سانتی گراد 50سپس مواد درون آون . داده شد
CuSقرار داده شد تا خشک شود و پودر نانوذرات 

.آماده شود

بحث و نتیجه گیری

[1] P. Roy, N. Kumar Sinha, S. Tiwari, and A. Khare, “A review on perovskite 

solar cells: Evolution of architecture, fabrication techniques, commercialization issues 

and status,” Solar Energy, vol. 198, pp. 665–688, Mar. 2020, doi: 

10.1016/j.solener.2020.01.080.

[2] X. Yin, Z. Song, Z. Li, and W. Tang, “Toward ideal hole transport 

materials: a review on recent progress in dopant-free hole transport materials for 

fabricating efficient and stable perovskite solar cells,” Energy & Environmental 

Science, vol. 13, no. 11, pp. 4057–4086, 2020, doi: 10.1039/D0EE02337J.

[3] F. Martins, C. Felgueiras, M. Smitkova, and N. Caetano, “Analysis of 

fossil fuel energy consumption and environmental impacts in european countries,” 

Energies, vol. 12, no. 6. 2019. doi: 10.3390/en12060964.

[4] R. Hu et al., “Enhanced hole transfer in hole-conductor-free perovskite 

solar cells via incorporating CuS into carbon electrodes,” Applied Surface Science, vol. 

462, pp. 840–846, Dec. 2018, doi: 10.1016/j.apsusc.2018.08.078.

[5] J. Zhang et al., “Low-temperature preparation achieving 10.95%-efficiency 

of hole-free and carbon-based all-inorganic CsPbI3 perovskite solar cells,” Journal of 

Alloys and Compounds, vol. 862, p. 158454, May 2021, doi: 

10.1016/j.jallcom.2020.158454.

[6] L. Fagiolari and F. Bella, “Carbon-based materials for stable, cheaper and 

large-scale processable perovskite solar cells,” Energy and Environmental Science, vol. 

12, no. 12, pp. 3437–3472, Dec. 2019, doi: 10.1039/c9ee02115a.

[7] H. Zhang, K. Song, L. Zhu, and Q. Meng, “Back-interface regulation for 

carbon-based perovskite solar cells,” Carbon, vol. 168. Elsevier Ltd, pp. 372–391, Oct. 

30, 2020. doi: 10.1016/j.carbon.2020.06.065.

[8] P. Kartikay, D. Sadhukhan, A. Yella, and S. Mallick, “Enhanced charge 

transport in low temperature carbon-based n-i-p perovskite solar cells with NiOx-CNT 

hole transport material,” Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 230, p. 111241, 

Sep. 2021, doi: 10.1016/j.solmat.2021.111241.

[9] Y. Fan, Y. Li, X. Han, X. Wu, L. Zhang, and Q. Wang, “Facile Preparation 

of CuS Nanoparticles from the Interfaces of Hydrophobic Ionic Liquids and Water,” 

Molecules, vol. 24, no. 20, p. 3776, Oct. 2019, doi: 10.3390/molecules24203776.

[10] M. A. Adedeji, M. S. G. Hamed, and G. T. Mola, “Light trapping using 

copper decorated nano-composite in the hole transport layer of organic solar cell,” Solar 

Energy, vol. 203, pp. 83–90, 2020, doi: 10.1016/j.solener.2020.04.005.

مراجع

ی جریان های ساخته شده، چگالبرای مشخصه یابی الکتریکی سلول: یافته ها
.  شداتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز تحت نور شبیه ساز خورشید اندازه گیری

ذره در نتایج بهترین نمونه از سری فاقد نانوذره و سری ترکیب شده با نانو
بدون و منحنی تغییرات جریان ولتاژ سلول خورشیدی پروسکایت با و1جدول

.آورده شده است1نانو ذره زیر نور شبیه ساز خورشید در شکل 
و برای بررسی XRDبرای بررسی ساختار بلوری نانوذرات سنتز شده از آزمایش

نمودارهای نتایج حاصل. استفاده میشودDLSتوزیع اندازه نانوذرات از آزمایش 
آورده 3و2به ترتیب در شکل CuSبرای نانوذرات سنتز شدهاز دو آزمایش 

.شده است
و برای بررسی XRDبرای بررسی ساختار بلوری نانوذرات سنتز شده از آزمایش

نمودارهای نتایج حاصل. استفاده میشودDLSتوزیع اندازه نانوذرات از آزمایش 
آورده 3و2به ترتیب در شکل CuSبرای نانوذرات سنتز شدهاز دو آزمایش 

.شده است

در خمیر کربن نسبت به نمونه ی ساخته شده CuSبا ترکیب کردن نانوذرات 
درصد 56/27و Jدرصد برای 82/188بدون ترکیب با نانوذره، افزایش راندمان 

در قسمت سنتز نانوذرات نیز با بررسی نمودارهای . مشاهده میشودVocبرای 
100دریافته میشود که تعداد ذرات در این سنتز، کمتر از  DLSآزمایشحاصل از 

اندازه DLSنانومتر است و به دلیل عوامل مختلف دیگر که موجب میشود آزمایش
ذرات را بزرگتر از اندازه واقعی نشان دهد و همچنین نتایج حاصل از آزمایش 

XRDهای و بدست آوردن اندازه نانوذرات از طریق رابطه دبای شرر برای پیک
آزمایش های همینطور پیک. نانومتر بدست امد30نمودار، اندازه ای در حدود 

XRD2و زوایایθ 29.29و 31.78و 32.73و 47.92بدست آمده که شامل
است ( 102)و ( 103)و ( 006)و ( 110)رادیان است، به ترتیب مربوط به صفحات 

.استCuSی تشکیل درست کریستال های نانوذرات که نشان دهنده

یافته ها مواد و روش ها

نتایج سلول های فاقد و دارای نانوذره.1جدول 

J (mA/cm2)Voc (mv)

نمونه فاقد 

نانوذره

68/0312

نمونه دارای 

نانوذره

964/1398

منحنی تغییرات جریان ولتاژ سلول . 1شکل 
با و بدون نانو ذره 

سنتز CuSتوزیع اندازه نانوذرات. 2شکل
شده

CuSنانوذراتX((XRDپراش پرتو . 3شکل


