Downloaded from opsi.ir at 7:45 +0330 on Sunday November 18th 2018

بررسی اثر تغییر هالوژن در عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی سرب هالید
 نسیم محمدیان، عبدالعلی علیزاده، احمد مشاعی،محبوبه سادات حسینی
 دانشکده علوم پایه،دانشگاه تربیت مدرس
 تنظیم خواص اپتیکی مادهی پرو سکایت از،چکیده – ازآنجاییکه الیه پرو سکایت نقش مهمی در بهبود عملکرد سلول خور شیدی ایفا میکند
 لذا در این پژوهش پارامترهای فوتوولتایی سلولهای خور شیدی ساخته شده بر پایهی.طریق کنترل ترکیبات سازندهی آن امکانپذیر ا ست
 بهCH3NH3PbI3-xClx  وCH3NH3PbI3  بهترین بازده بهد ستآمده برای. برر سی شده ا ستCH3NH3PbI3-xClx  وCH3NH3PbI3 پرو سکایت
. ناشی از ضریب پرشدگی بهتر آن استCH3NH3PbI3-xClx  است که بازدهی باالتر برای%9/61  و%7/61 ترتیب برابر
 پروسکایت هالوژن ترکیبی، سلول خورشیدی پروسکایتی-کلیدواژه

The effect of halogen variation in performance of lead halide perovskite solar
cells
Mahbube sadat Hosseini, Ahmad Moshaii, Abdolali Alizadeh, Nasim Mohammadian
Tarbiat Modares University, Science Faculty
Abstract- Since the perovskite layer plays an important role in improving performance of perovskite solar cells, adjusting optical
properties of the perovskite material is accessible by controlling the constituents of the perovskite layer. Therefore, in this study,
photovoltaic parameters of solar cells made based on CH3NH3PbI3 and CH3NH3PbI3-xClx perovskites are investigated. The best
power conversion efficiency obtained for CH3NH3PbI3 and CH3NH3PbI3-xClx were 7.61% and 9.61% respectively. Also, the higher
efficiency of CH3NH3PbI3-xClx was due to better fill factor of the cell made by this material.
Keywords: Perovskite solar cell, mixed halide perovskite
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 -1مقدمه

Optoelectronic devices

شک  :1نحوهی قرارگیری الیههای مختلف در سلول خورشیدی
پروسکایتی

شک  :۲چیدمان ترازهای انرژی الیههای مختلف سلول خورشیدی
پروسکایتی

 -2روش انجام آزمایش
 -2-1مواد موردنیاز
شااایشاااه رساااانای )، Fluorine-doped Tin Oxide (FTO
ه یدروکلر یک اسااا ید ،پودر روی ،ا تانول ،اساااتون ،محلول
تیتانیوم ایزوپروپوکسید ،محلول تیتانیوم تتراکلرید ،خمیر نانو
ساااختار تیتانیوم دیاکسااید ،پودر ساارب یدید ،پودر ساارب
کلریاد ،پودر متیا آمونیوم یادیاد ،دی متیا فرماامیااد،
ایزوپروپانول

 -2-2روش ساخت سلول
برای ساخت سلول خور شیدی پرو سکایتی ،ابتدا ق سمتی از
زیر ال یهی شااایشاااهای  FTOتوساااو پودر روی و محلول
۲موالریته هیدروکلریک اسید الیهبرداری شد .زیر الیهها ابتدا
با کف صابون و آب دیونیزه ش ست شو شد و سمس حدود 15
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در ساااالهای اخیر ،در میان نسااا های مختلف سااالولهای
خورشیدی ،سلولهای خورشیدی پروسکایتی به علت قیمت
ارزان و رشد سریع بازده ( %3/8در سال  [1] ۲009تا %۲۲/1
در سال  ) [2] ۲016مورد توجه قرار گرفتهاند .پرو سکایتها
ویژگی های اپتیکی و الکتریکی مطلوبی ج هت اسااات فاده در
وسای الکتریکی نوری 1دارند که از آنجمله میتوان به جذب
باال ،گاف نواری مساااتقیم] ،[3تحرک پذیری زیاد حام های
بار] [4و انرژی بساااتگی اکساااایتونی] [5کم اشااااره کرد.
ساالولهای خورشاایدی پروسااکایتی عموما از سااه الیهی:
انتقالدهندهی الکترون ،جاذب پروساااکایت و انتقالدهندهی
حفره تشکی شدهاند .نکته قاب مالحظه در انتخاب مواد برای
الیه های مختلف ،توجه به چیدمان تراز های انرژی این مواد
در کنار یکدیگر ا ست بطوریکه باید تراز ر سانش پرو سکایت
باالتر از تراز ر سانش مادهی انتقالدهندهی الکترون( )TiO2و
تراز ظرفیت آن پایینتر از تراز ظرفیت مادهی انتقال دهندهی
حفره( )Spiro-OMeTADبا شد .نحوهی قرارگیری این الیهها
و تراز انرژی مربوط به آنها بترتیب در شاااک  1و  ۲نشاااان
دادهشاااده اسااات .به موادی با سااااختار شااایمیایی AMX3
پروسااا کا یت میگوی ند که  Aکاتیون تک ظرفیتی آلی یا
م عدنی ( CH(NH2)2+ ، CH3NH3+و  M ،)Cs+کاتیون فلزی
دوظرفیتی ( )Pb2+,Sn2+,Ge2+و  Xآنیون تااک ظرفیتی (
هالوژن های  ) Cl-,Br-,I-اساااات .با تو جه به پژوهش های
انجام شده ،هر یک از این مؤلفهها میتوانند نقش ب سزایی در
کیفیت و عملکرد ساالول خورشاایدی ایفا کنند] .[6بر همین
اسااااس در این پژوهش اتر ترییر هالوژن بر عملکرد سااالول
خور شیدی پرو سکایتی موردتوجه قرار گرفته ا ست .از میان
پروسااا کا یت های موجود ،دو نوع پروسااا کا یت  MAPbI3و
 MAPbI3-xClxانتخاب و سااانتز شاااد .سااامس محلول پیش
مادهی حاص  ،بر روی الیهی انتقالدهندهی الکترون ()TiO2
به روش پو شش دهی چرخ شی الیهن شانی شد به دنبال آن
الیهی انتقالدهندهی حفره ( )Spiro-OMeTADو اتصاااال
پشاااتی (،ال) ،روی آن قرار گرفت و پارامترهای فوتوولتایی
سلولهای خورشیدی ساختهشده با دو نوع پروسکایت مذکور
اندازهگیری و مقایسه شد.
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Physical Vapor Deposition

حفره مقدار ۲0میکرو لیتر از محلول  Spiro-OMeTADکه با
توجه به پژوهشهای گزارششاده تهیهشاده بود] ،[7به روش
چرخشاای با ۴000دور در دقیقه روی الیهی پروسااکایت قرار
گرفت .سرانجام  60نانومتر الیهی ،ال به روش تبخیر حرارتی
( 1)PVDروی الیهی  Spiro-OMeTADالیه نشانی شد.

 -2-3نتایج و نمودارها
با اسااتفاده از دسااتگاه  Sharif Solar Simulatorپارامترهای
فوتوولتااایی سااالولهااای خورشااایاادی تحاات تااابشدهی
 AM1.5G, 100mWcm-2ا ندازهگیری شااااد .پارامتر های
فوتوولتایی بهترین سااالول برای هر دو نوع پروساااکایت در
جدول  1گردآوری شده ا ست .شک  3نمودار چگالی جریان
برحسب ولتاژ سلولهای ساختهشده را نشان میدهد .با توجه
به نتایج بهد ستآمده برای ساختار سلولهای پرو سکایتی در
حالتی که کلر در ساااختار پروسااکایت واردشااده با توجه به
افزایش ضریب پر شدگی به نظر میر سد مقاومتهای داخلی
سااالول تقریبا کاهش یافته اسااات اما همان،ور که از نتایج
جدول  1م شخص ا ست این بهبود کیفیت در اتر وارد شدن
کلر نتوان سته جریان مدارکوتاه و ولتاژ مدارباز سلول را بهبود
بخشااد .این مساامله میتواند به دلی افزایش نرخ بازترکیب
روی ساااط  MAPbI3-xClxبا الیههای کناریاش باشاااد که
موجب کاهش جریان مدارکوتاه و ولتاژ مدارباز شده است.
جدول  : 1پارامترهای فوتوولتایی به دست آمده برای بهترین سلولهای
خورشیدی ساختهشده بر پایه ی دو نوع پروسکایت  MAPbI3و MAPbI3-
 Voc( xClxولتاژ مدارباز jsc ،چگالی جریان مدار کوتاه FF ،ضریب پرشدگی
و  PCEبازده تبدی توانی)
PCE
%

FF

jsc
)(mA/cm2

Voc
)(V

پروسکایت

7/61

0/۴

۲۲/55

0/8۴

MAPbI3

9/61

0/59

۲۲/۲3

0/73

MAPbI3-xClx

بههرحال نتایج ن شان میدهد که سلولهای ساخته شده در
حالتی که کلر درون سااااختار پروساااکایت وارد شاااده بازده
بهتری را از خود نشااان دادهاند که این مساامله بیشااتر تحت
تأتیر کاهش مقاومتهای داخلی سلول و کریستالیتی بهتر در
اتر تزریق کلر به ساختار پروسکایت اتفاق افتاده است.
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دقیقه در حمام اولتراسااونیک با اسااتون و اتانول قرار گرفت.
پس از خشااک شاادن زیر الیهها ،الیهی سااد کنندهی حفره
 TiO2با اساااتفاده از الیه نشاااانی چرخشااای  ۲000دور در
دقیقهی محلول اسایدی تیتانیوم ایزوپروپوکساید در اتانول و
پخت در  500درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه به د ست
آمد .برای به دست آوردن الیهی متراکم یکنواخت ،زیر الیهها
در محلول  ۴0میلیموالر تی تانیوم تتراکلر ید به مدت 30
دقیقه در دمای  70درجه سانتیگراد غو،هور گردید و سمس
با آب دیونیزه ش سته شده و به مدت  30دقیقه تحت دمای
 500درجه ساااانتیگراد قرار گرفت .الیهی متخلخ  TiO2با
الیه نشااانی چرخشاای  ۴500دور در دقیقهی محلول خمیر
نانو ساااختار  TiO2رقیقشااده در اتانول و قرارگیری در دمای
 500درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه تشکی شد .مجددا
الیهی متخل خ در محلول تی تانیوم تتراکلر ید ۴0میلیموالر
به مدت  30دقیقه در دمای  70درجه ساااانتیگراد غو،هور
گردید و ساامس با آب دیونیزه شااسااته شااده و به مدت 30
دقیقه تحت دمای  500درجه ساااانتیگراد قرار گرفت .برای
پروسااا کا یت  ، MAPbI3از روش ال یه نشاااانی چرخشااای
دومرحلهای ا ستفاده شد بدین صورت که ابتدا محلول 1موالر
ساااربیدید در دی متی فرمامید تهیهشاااده و در دمای 70
درجه ساااانتیگراد تحت چرخش قرار گرفت سااامس محلول
حاص به روش چرخشی با  3000دور در دقیقه برای  5تانیه
و  6500دور در دقیقه برای  5تانیه الیه نشاااانی شاااده و به
مدت  3دقیقه در  ۴0درجه ساااانتیگراد و  5دقیقه در 100
درجه سانتیگراد خ شک شد.پس از سرد شدن زیر الیهها
محلول مت ی آمونیوم ید ید در ایزوپروپانول ( ۲0میلیگرم بر
میلیلیتر) به صورت چرخشی روی زیر الیهی سرب یدید الیه
نشااانی شااده و به مدت  5دقیقه در  100درجه سااانتیگراد
خشااک ش اد .برای پروسااکایت  ، MAPbI3-xClxمحلول %۴0
وزنی متی آمونیوم یدید و ساارب کلرید با نرخ مولی  3به 1
در دی مت ی فر مام ید ته یه شااااد و در د مای  70در جه
سانتیگراد تحت چرخش قرار گرفت .سمس محلول حا ص
روی الیهی متخلخ  TiO2به روش چرخشااای با  ۲000دور
در دقیقه الیه ن شانی شد و به مدت  ۴5دقیقه در دمای 100
درجه سانتیگراد خ شک شد .سمس سلولهای ساخته شده،
پیش از زدن الیهی انتقالدهندهی حفره و الکترود شاامارنده
یک شب در د سیکاتور قرار گرفت .برای الیهی انتقالدهندهی

 1۴-1۲بهمن 1395

1395  بهمن1۴-1۲

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

T. Edvinsson, “Effect of metal cation replacement on the
electronic structure of metalorganic halide perovskites:
Replacement of lead with alkaline-earth metals,” Phys.
Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys., vol. 93, no. 14, pp.
1–10, 2016.

Downloaded from opsi.ir at 7:45 +0330 on Sunday November 18th 2018

[7]

J.-H. Im, I.-H. Jang, N. Pellet, M. Grätzel, and N.-G. Park,
“Growth of CH3NH3PbI3 cuboids with controlled size for
high-efficiency
perovskite
solar
cells.,”
Nat.
Nanotechnol., vol. 9, no. 11, pp. 927–32, Nov. 2014.

 نمودار چگالی جریان برحسب ولتاژ برای دو نوع پروسکایت:3 شک

 نتیجهگیری-3
در این پژوهش بااا مقااایسااااهی پااارامترهااای فوتوولتااایی
MAPbI3-  وMAPbI3 بهدسااتآمده برای دو نوع پروسااکایت
MAPbI3-  و با توجه به بازده و ضااریب پرشاادگی بهترxClx
 ظاهرا بهبود کیفیت این نوع الیهی پروساااکایت و یا، xClx
.اتصال بهتر آن با انتقالدهندههای الکترون و حفره را داریم
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تحقیقاتی و آزمایشگاهی پروژه بودند؛ بهویژه از اعضای محترم
 کمال تشکر و قدردانی را،گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
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