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بهبود بازده سلول خورشیدی پلیمری با نوآرایی الکترود نانوساختار ایندیم تین
(ITO) اکساید
2
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 گروه فوتونيک الکترونيک پژوهشکده فيزیک كاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز3
 در این پژوهش الکترود.( بررسی شده استITO)  در این مقاله تغییرات بازده سلول خورشیدی پلیمری با تغییر ساختار الکترود ایندیم تین اکساید:چکیده
 آرایهای از استوانههای زبر و آرایهای از مارپیچها طراحی و، آرایهای از استوانههای صاف، در سلول خورشیدی پلیمری به چهار نوع فیلم نازکITO نانوساختار
 سلول خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بهترین ساختار الکترودP3HT:PCBM شبیهسازی شده و سپس میزان جذب توسط الیه فعال پلیمری
 بهترین ساختار سلول خورشیدی پلیمری بدست آمده.( تعیین شدFDTD)  برای این سلول خورشیدی پلیمری توسط روش تفاضل محدود در حوزه زمانITO
 بهITO  زیرا در این حالت میزان جذب نسبت به حالتیکه، به صورت آرایه ای از مارپیچ ها در کنار هم قرار گرفتهاندITO مربوط به ساختاری است که الکترود
. درصد افزایش یافته است43/27  حدود،صورت فیلم نازک بود
 نانوساختار،  الکترود ایندیم تين اكساید، FDTD  روش، سلول خورشيدی پليمری-كليد واژه
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Abstract- In this paper, we show that the efficiency of polymeric solar cell with varying indium tin oxide electrode structure (ITO)
improved. Nano-ITO electrodes in polymer solar cells into four shapes like thin film, array of smooth Nanorods, array of rough
Nanorods and array of spiral design and simulated. Then absorptance by the active layer (P3HT: PCBM) of the solar cell was
evaluated and finally the best structure ITO electrode for polymer solar cells was determined. For this purpose, finite difference
time domain (FDTD) method was used. The best nano-structure of polymeric solar cell is related to array of helix ITO electrodes
because a maximum increase in the number of photon absorbed of 43.27% was achieved with this structure.
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مقدمه

ساختارها شبيهسازی سيستم سلول خورشيدی مورد نظر با روش تفاضول
مادود در حوزه زمان ) (FDTDو با استفاده از نرم افوزار لومریکوال اندوام
شد و در نهایت به تفسير نتایج حاصل از شبيهسازی اندام شوده پرداختوه
شده است.

مواد و بررسی ساختار
مواد و ابعاد ساختار سلول خورشیدی پلیمری
شکل  1نشان دهنده ساختار سلول خورشيدی مورد مطالعوه اسوت .ایون
ساختار استاندارد سلول خورشيدی پليمری از پلوی -3هگزیول تيووفن)
 )P3HTو فنيل-C61-بوتریک اسيد متيل استر  )PCBMبه منوان دهنده
و پایرنده درالیه فعال استفاده میكند .آلومينيووم  ALو  ITOبوه منووان
الکتوورود و ليتوويم فولورایوود  )LiFو  PEDOT:PSSبووه منوووان الیووه بووافر
هستند .ضخامت تمامی مواد در شکل مشخص شده اسوت كوه همگوی از
منابع استخرا شدهاند ].[2

شکل شماره  )1ساختار ممومی سلول خورشيدی پليمری
تمركز اصلی ما در این مقاله به ضوخامت و سواختار  ITOو جواب نوور در
الیه فعال است .ضریش شکسوت الیوه فعوال كوه در شوکل  2نشوان داده
شوودهاند ،از مقالووه ] [2اسووتخرا شووده اسووت  .قسوومت موهووومی ضووریش
شکست ) (Kبر حسش طول مو نشان دهنده ميزان جواب نوور اسوت .از
این نمودار این حقيقت را در مییابيم كه در طول مو های  ۴00توا 600
نانومتر ،بيشترین ميزان جاب نور را شاهد هستيم.
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امروزه به دليل اهميت انرژیهای نو ساخت موادی كه توانایی توليد تووان
الکتریکی از منابع طبيعی را دارا باشوند ،از اهميوت بوه سوزایی برخووردار
است .یکی از این منابع نور خورشيد اسوت كوه بوا اسوتفاده از سولولهای
فوتوولتائيک به انرژی الکتریکی تبدیل میشوود .لواا در سوالهای اخيور،
مواد حساس به نور كه در این سلولها بوه كوار رفتوه ،موضووق تاقيقوا
بسياری را به خود اختصاص داده است .سولولهای خورشويدی اوليوه بور
پایه مواد نيمهرسانا شکل گرفتند ولی با گاشت زمان ماققان بوه سومت
طراحی سلولهای خورشيدی نوین متمایل شدند .یافتوهها نشوان داد كوه
مواد پليمری نيمههادی ،توانایی جاب انرژی نورانی خورشيد و تبدیل آن
به الکتریسيته را دارند و از طرف دیگر مزایایی چون انعطافپایری ،ارزانی
و قابليت ساخت در ابعاد بزرگ را دارا هستند] .[1با این حوال سولولهای
خورشيدی پليمری دارای معایبی از قبيل كم بودن طوول ممور ،كوچوک
بودن پهنای باند  ،كم بودن طول نفوذ اكسيتونها و انتقال ضوعي تر بوار
نسبت به سلولهای خورشيدی سيليکونی تکبلوری و چندبلوری هستند.
تاقيقا اخير روی سلولهای خورشويدی بوه كواهی قيموت و افوزایی
بازدهی تاكيد دارند ] .[۴-2مموماً بازده سلولهای خورشيدی پليموری در
حدود  5درصد است كه این مقدار در سالهای اخيور بوه  11درصود هوم
رسيده است] .[8-5یکی از روشهای بهبود بازده سولولهای خورشويدی،
بهبود فرآیند ساخت و دستکاری نانوساختار سلولهای خورشويدی اسوت.
سلولهای خورشيدی نانوساختار با افزایی جاب در مواده فعوال و بهبوود
انتقال بار بعد از تشکيل اكسويتونها ،بامو افوزایی بوازده میشووند .در
تاقيقا اخير بورای بهبوود انتقوال بوار از فوتونيوک كریسوتالها ،اثورا
پالسمونيکی ،نانولولهها ،نانوذرا و نانوالياف استفاده شده اسوت ].[1۴-9
استفاده از پدیده رزونانس پالسمون سطای هم جواب نووری را افوزایی
میدهد].[15ایندیم تين اكسواید  )ITOدر اكثور سولولهای خورشويدی
پليمری استفاده میشوود و دارای ضوریش شکسوت موا بوين  1/8-2/3در
مادوده طول موو مرئوی طيو اسوت .در نتيدوه هودف موا از طراحوی
ساختارهای مختل  ، ITOافزایی ضریش شکست و بوه تبوع آن افوزایی
پراكندگی و به دام انداختن نور در ساختار و در نتيده افزایی جواب نوور
و فوتووون در سوولول خورشوويدی پليمووری میباشوود .در پژوهشووی كووه در
دانشگاه بریستون توسط آقایان وانگ و كریان اندوام شوده ،بوا اسوتفاده از
شبيه سازی با نرم افزار لومریکال نشان دادند كه ميتوان با ایداد حفراتوی
در  ITOو پر كردن حفرا با موادی نظير هوا و پلی متيول متواكریال و
پلی 3و-۴اتيلن دی اكساید تيوفن) ) ،(PEDOT:PSSميزان جواب نوور را
مورد بررسی قرار داد و نتيده گرفتند كه وقتيکه حفرههای  ITOرا با هووا
پر میكنند ،بيشترین ميزان جواب در الیوه فعوال را شواهد هسوتند ،بوه
طوریکه ميزان جاب فوتون به ميوزان  2۴/8درصود و ميوزان جواب بوه
ميزان  22/1درصد افزایی یافته است ] .[2ما در ایون پوژوهی الکتورود
ایندیم تين اكسواید ) (ITOرا در سواختارهای مختلو طراحوی كوردیم و
ميزان جاب توسط الیه فعال بعد از تغيير ساختار ایندیم توين اكسواید را
مورد بررسی قرار دادیم تا بوه بهتورین سواختار بورای سولول خورشويدی
پليمری خود دست یابيم .ساختارهای گوناگون  ITOبرای مقایسوه شوامل
سووواختار فووويلم نوووازا ،آرایوووه از نانواسوووتوانههای صووواف ،آرایوووهای از
نانواستوانههای زبور و آرایوهای از مارپيچهوا میباشود .بوا اسوتفاده از ایون
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شکل شماره  )2نمودار ضریش شکست الیه فعال
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شکل  : )3ساختار سلول خورشيدی پليمری با  (a) ITOمسطح و الیه نازا،
استوانههای صاف و توپر (c) ،استوانههای زبر و ) (dآرایهای از مارپيچها.

)(b

شکل شماره  )۴نمودار درصد جاب فوتون ها در الیه فعال بر حسش طول مو در
ساختارهای متفاو ITO

S

)2

)3

Re al( )  n 2  k 2
Im ag ( )  2  n  k

شکل شماره  ۴ناووه جواب فوتوون هوا در الیوه فعوال در سواختار هوای
متفاو  ITOرا نشان ميدهود و بيوانگر ایون موضووق اسوت كوه بهتورین
ساختار سلول خورشيدی پليمری مربوط بوه سواختاری اسوت كوه در آن
الکترود  ITOبه صور آرایه ای از موارپيچ هوا اسوت زیورا در ایون حالوت
مساحت زیر سطح نمودار بيشترین است پس بيشترین جواب مربووط بوه
این ساختار است.

نتیجه شبیه سازی و بحث
مهمترین قسمت هر سلول خورشيدی ،الیوه فعوال آن اسوت .الیوه فعوال
ضخيمتر نوور بيشوتری را جواب میكنود ،ولوی از آندایيکوه طوول نفووذ
اكسوويتون در الیووه دهنووده كمتوور از  15-10نووانومتر اسووت در سوولول
خورشيدی كه الیوه فعوال ضوخيم اسوت ،بازتركيوش مدودد اكسويتونها
باالست ] .[5در نتيده اكسويتونها بوه مورز جودایی نمیرسوند و بوازده
سلول خورشيدی پایين میآید .پوس ضوخامت الیوه فعوال نبایود از 100
نانومتر بيشتر باشد ] .[13مقدار بهينه ضخامت الیه فعوال بوا بهينهسوازی
توسط روش  FDTDبرابر  90نانومتر شد .در اداموه شبيهسوازی ،سواختار
سلول خورشيدی مطابق شکل  ،3به چهار صور متفاو درآورده شد توا
تفاو ميزان جاب در آنهوا موورد بررسوی قورار گيورد .در نهایوت بعود از
شبيهسازی ساختارهای مختل  ،پروفایل ميدان الکتریکوی سواختارها بوه
صور شکل  5نشان داده شده است.
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شبيهسازی ما به افزایی جاب فوتون در الیه فعال تأكيود دارد و از روش
 FDTDو نرم افزار لومریکال ) (Lumericalبرای این منظور اسوتفاده شوده
است .در این شبيهسازی فرض شده است كه نور با طول موو 800-300
نانومتر به سطح سلول خورشيدی میرسد .سپس منبوع نووری بوا طيو
توان خورشيد  AM 1.5Gنرماالیز شده است .هموه شبيهسوازیها در سوه
بعد و میبنودی  5نوانومتر در جهوت  xو  yو موی بنودی  2نوانومتر در
جهت  zبرای اطمينان از اینکه  LiFدر شبيه سازی منظور شوود) ،اندوام
گرفته است .فرض شده است كه منبع نوری از دو منبع پالریزه مموود بور
هم تشکيل یافته است .ضخامت  ITOنيز  200نانومتر در نظر گرفته شده
تا ميزان شفافيت حداكثر و مقاومت حداقل را همزمان اممال كرده باشيم
] .[2برای اندازه گيری ميوزان جواب فوتوون در در ناحيوه فعوال از بوردار
پوینتيوووگ  Sكوووه نشوووان دهنوووده چگوووالی فالكوووس انووورژی ميووودان
الکترومغناطيسی است ،استفاده شده اسوت .در واقوع ایون پوارامتر نشوان
دهنده ميزان انرژی انتقال یافته از واحد سطح است .درنتيده توان جواب
 Pبا بردار پوینتيگ با رابطه  1با هم ارتباط دارند .با جایگوااری فرموول 3
در فرمول  ، 2ميزان توان جاب مااسبه میشوود .در روابوط زیور n ،و k
قسمت موهومی ضریش شکست  ،ميزان گاردهی و  Eنشاندهنده ميودان
الکتریکی و * Hنشان دهنده ميدان مغناطيسی است[2 ].
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بازده سلول خورشيدی پليمری بوا تغييور سواختار الکتورود اینودیم توين
( بهبود ميابد زیراكه ميزان جاب فوتون در الیه فعال بهبوودITO) اكساید
 در سولول خورشويدیITO  الکتورود نانوسواختار، در این مقالوه.داده شد
 آرایوهای، آرایهای از استوانههای صاف،پليمری به چهار صور فيلم نازا
از استوانههای زبر و آرایهای از مارپيچها توسط نرم افزار لومریکوال و روش
 طراحی و شبيهسازی شد و سپس ميزان جاب توسط الیوه فعوالFDTD
 سلول خورشيدی موورد بررسوی قورار گرفوت و در نهایوتP3HT:PCBM
 برای این سلول خورشويدی پليموری تعيوينITO بهترین ساختار الکترود
)FDTD  برای این منظوور از روش تفاضول ماودود در حووزه زموان.شد
 در نهایوت ایون مشوخص شود كوه بهتورین سواختار سولول.استفاده شد
 بوه صوورITO خورشيدی پليمری مربوط به ساختاری است كه الکترود
 زیرا در این حالت ميوزان،آرایه ای مارپيچ ها در كنار هم قرار گرفته است
، بوه صوور فويلم نوازا بوودITO جاب فوتون نسبت به حالتیكوه كوه
 دليل این افزایی این است كوه در ایون. درصد افزایی یافته است۴3/27
 و به تبع آن پراكندگی و بوه دام انوداختن نوورITO حالت ضریش شکست
در ساختار افزایی یافته و همين امر بام افزایی جاب نوور و فوتوون در
 كمترین ميزان جاب نيز مربوط بوه.سلول خورشيدی پليمری شده است
 به صوور آرایوهای از اسوتوانههای صواف درITO زمانی است كه الکترود
 ميزان افزایی جواب فوتوون، زیرا در این حالت،كنار هم قرار گرفته است
 فقوط، بوه صوور فويلم نوازا بوودITO در الیه فعال نسبت به زمانیكه
. درصد بوده است3/02
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