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 سلول خورشیدی بازدهی و پایداری برMAPbI3 بررسی اثر پخت پروسکایت

، پخت فیلم ضد حاللریختن  ی، زمان و نحوههیال ریزمورفولوژی توان به پروسکایت می یتشکیل الیه بر مؤثر عواملاز  –چکیده 

 ی پروسکایتبرای پخت الیه شده  گزارش با توجه به اینکه بیشترین دمای این پژوهشدر  .الیه نشانی شده اشاره نمود

 ساختاری، اپتیکی-الکترو هایپارامتر .ه استپرداخته شد ،به بررسی تفاوت میان این دو دمای پختاست  077℃و  07℃

 طیف پراش اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونیجریان، -ولتاژمنحنی توسط  بلورهای تشکیل شده و مورفولوژی

در  ،در فاز میانیمورد استفاده در این پژوهش  ضد حاللتبخیر  که نیا با توجه به. ه استشدو گزارش  یریگ اندازه روبشی

طی سی روز دما  ایندر  شده ساخته یها نمونههمچنین  .بدست آمد 077℃ پخت مناسب یدمابیشتر است  ،باالتر یدماها

 .است دارتریپا ،عالوه بر بازدهی باالتر

 یل، نانو ساختارخمزومتخل، دمای پختپروسکایت، پایداری، سلول خورشیدی،  :دواژهیکل
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Abstract- Quality of the perovskite thin films is mainly determined by various parameters such as substrate 

morphology, anti-solvent engineering and annealing temperature. In this study, optical, morphological as 

well as structural parameters of fabricated perovskite films in different annealing temperatures have been 

investigated. It was shown that, the evaporation rate of the DMSO is faster at higher temperature, and the 

photovoltaic parameters and crystalline structure of the perovskite that was prepared at 100℃ is better than 

the other samples. Moreover, performance of these samples were examined for 30 days, showing higher 

efficiency and more stability. 
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 مقدمه-0

در ساختار سلول  1پروسکایت توسط میاساکا یریکارگ بهاز زمان 

 هوا  سولول شاهد پیشرفت چشمگیر این نوو    تاکنونرشیدی خو

به  %8/9کوتاه از  زمان  مدتبازدهی آن طی  که یطور بههستیم 

خووا   محققوان بوه دلیول    . [2, 1]اسوت رسویده  % 29بیش از 

یند سواخت آسوان و   اهمچنین فر و [4, 9]مناسب اپتوالکتریکی

انی الیووه نشووبوورای  .ارزان توجووه زیووادی بووه ایوون مووواد دارنوود 

 دوو  [5]یا مرحلوه   توک از روش  عمودتا  پروسکایت روی سوح   

 _چرخشی ای مرحله دو روش در .[6]شود یم استفاده یا مرحله

و  شوود  یمو الیه نشوانی   (PbI2) یدیدابتدا فیلم سرب یور غوطه

آمونیوو  یدیود   متیول کردن نمونه در محلوول   ور غوطهسپس با 

(MAI)   فیلم پروسکایتMAPbI3  یدموا  .گوردد  یمو تشکیل 

 یا مرحلووه تووک در روش . [6]اسووت 17℃پخووت در ایوون روش 

متیول  دی یهوا  اللحو در که  MAIیدید و سرب یها ماده شیپ

به  و حل شده (DMSO)متیل سولفید و دی (DMF) دیآمفر 

. شود یمدمای محلوب پخت داده  سپس در یکباره الیه نشانی و

 تردهیپک به هم یالیه تشکیل ،یا مرحله  تکروش  یها تیمزز ا

 .[1]اسوت  ای مرحلوه  دونسوبت بوه   پروسوکایت   تور  کنواختیو 

نسوبت   ،تشکیل پروسکایت بوه عوواملی همچوون دموای پخوت     

-ریخوتن آنتوی   ی نحووه  و حجوم  الیوه،  ریزمورفولوژی  ،ها حالل

 . [1]داردبستگی  2سالونت

 ی هیو البورای تشوکیل    یا مرحلوه   توک در این پوژوهش از روش  

 ی هیووالدمووای پخووت بووه بررسووی ا وور   واسووتفاده پروسووکایت 

 دهود موی نشان  XRDو  SEMتصاویر . شدپرداخته پروسکایت 

 ،177℃در دموای   DMSOتر حوالل  تبخیر سریع لیبه دل که

تر از دموای  یل شده در ایون دموا بهتور و پایودار    پروسکایت تشک

بوه  در ایون پوژوهش    اسوتفاده  موردساختار . استدرجه  17℃

 :صورت زیر است

 FTO/bl-TiO2/mp-TiO2/Provskite/Au 

 :آزمایش انجام روش -2
 پروسکایتی، ابتدا بخشوی از خورشیدی  یها سلولجهت ساخت 

بوه   مووردنرر بر روی شیشه با توجوه بوه سواختار     FTOی الیه

                                                 
1
 Miyasaka 

2
 Anti-Solvent 

. شود  یبوردار  هیال( دو موالر HCL و پودر روی)روش شیمیایی 

به ترتیب، آب و صوابون، آب مقحور،    ها هیالزیر مراحل شستشو 

و به  انجا  شد 9اتانول و ایزوپروپانول تحت اولتراسونیک استون،

کوره مکعبی قرار گرفت در  577℃دمایتحت دقیقه  97مدت 

 ی هیو ال. از سح  پاک شوود در سح  مولکولی  ها یآلودگتا تما  

 4777چرخشی و با سرعت چورخش   ، به روشحفرهسد کننده 

این الیه مانع از برگشت الکترون و  .دور بر دقیقه الیه نشانی شد

در سواخت ایون محلوول، از    . شوود  یمو حفره -الکترون بیبازترک

، محلوول دو  TiO2 مواده  شیپو  عنووان  بهید ایزوپروکس تیتانیو 

بعود از   و [8]و اتوانول اسوتفاده شود    موالر هیودروکلریک اسوید  

دقیقوه پخوت    67به مودت   127℃خشک شدن الیه در دمای 

نیوز بوه روش    دیاکسو  یدنانو ساختار تیتوانیو    ی هیال. داده شد

در و دور بور دقیقوه الیوه نشوانی      4777چرخشی و با چورخش  

دقیقوه توا    67خشک شد و در اداموه، بوه مودت     127℃دمای 

 انتقوال  ی وظیفوه  الیوه،  ایون  .داده شود  پخوت  577 ℃دمای 

  .دارد عهده به را الکترون

بوه صوورت   الیه نشانی چرخشی  با استفاده از پروسکایت یالیه

ت حجمی الیه نشانی شد، برای این منرور از نسب یا مرحله  تک

 (DMSO)متیل سوولفید  و دی (DMF) دیامفر  متیلید 9:1

حول کوردن    پروسکایت بوا محلول  و حالل استفاده شد عنوان به

بوه  موول   1:1:1به نسبت  DMSOدر  MAIو  PbI2پیشماده 

سوح  و   جهوت اصوال    سوالونت در نهایوت از آنتوی   .آمود  دست

  آمواده  یهوا  لمیفو  .شدن فیلم پروسکایت استفاده گردیدی ا نهیآ

دقیقوه   97به مدت  177℃و  17 ℃در دو دمای متفاوت  شده

 67انی نشبرای الیه 4از روش کندو پاش در انتها. پخت داده شد

 .نانومتر طال استفاده گردید

 بحث و نتایج -3
و توووان تابشووی  AM1.5منحنووی ولتوواژ جریووان بوورای تووابش  

(mW/Cm2) 177 پخت داده شده در دموای   یبرای دو نمونه

و مشخصووات  نشووان داده شووده 1شووکل در  177℃و  17℃

 ، ولتواژ (Jsh) کوتواه اتصوال  سولول شوامل جریوان     5فوتوولتائیک

                                                 
3
 ultrasonic 

4
 Sputtering 

5
 Photovoltaic 
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 .استخراج شده است نمودارها از 1جدول 

 ها منحنی ولتاژ جریان نمونه :0شکل 

  شده ی ساختهها نمونه کیلتائوفوتومشخصات  :0جدول 

 گور  انیو بولتاژ و جدول مشخصات فوتوولتائیکی  -نمودار جریان

 177℃پخوت داده شوده در دموای     ی نمونهاین نکته است که 

تصواویر  . از بوازدهی بواالتری برخووردار اسوت     17℃بوه   نسبت

SEM دهود   ینمنمونه نشان نی بین این دو اتفاوت ظاهری چند

ساخته شوده   یها نمونهبرای بررسی تفاوت  در نتیجه( 2شکل )

 یدهنده نشان XRDتصاویر . استفاده شد XRDاز نقش پراش 

پروسکایت در نمونه پخوت داده شوده در    یها کیپاین است که 

 .شدت بیشتری دارد 177℃دمای 

پروسکایت پخت داده شده در دمای ( الف SEMتصاویر  :2شکل

 177℃ دمایپخت داده شده در  تیپروسکا( ب، 17℃

 XRDنقش پراش  :3شکل 

اسووتفاده  DMSOو  DMFاز حووالل  یا مرحلووه  تووکدر روش 

 :ت استراین صوالیه نشانی به  سازوکارو  شود یم

و روشون کوردن    هیو ال ریو زاز ریخوتن محلوول بور روی    بعد  -1

 .شودماده اضافی حذف میدر چند  انیه اول دستگاه 

حذف شده و یک  عا یسر DMF سالونت یآنتهنگا  ریختن  -2

-موی تشوکیل   MAI-DMSO-PbI2صوورت   بوه فاز میانی 

 .گردد

 نهایوت  در و شوده تبخیر  DMSO حالل ،در فرآیند پخت -9

 .[1]شود یم تشکیل فیلم پروسکایت

تبخیور  دموای   و کار فوو  سوازو  بوا توجوه بوه    رسود  یمو ر رنبه  

DMSO (℃189)    177℃هنگا  پخت پروسوکایت در دموای 

ت داده شده سبت به پروسکایت پخن DMSOمیزان بیشتری از 

فویلم  تشوکیل  امور باعو     کوه  شوود  یمو تبخیر  17℃در دمای

 .شده است تر محلوب تیفیباکپروسکایت 

و شده  یریگ نیانگیمسلول ساخته شده برای هر نمونه  12از 

رسم شده  4شکل در  ها آنزمان برای  برحسبمنحنی بازدهی 

 .است

عالوه بر  ،177℃ پخت دمای دهد یمنشان  4شکل منحنی 

از پایداری باالتری  رسدبه حالت ماکزیمم بازده می تر عیسرآنکه 

برای نمونه افزایش بازدهی  .روز برخوردار است 97در طی 

 17℃برای نمونه  که یدرحال دهدمی  رخروز اول  5در  177℃

-این به نرر میبنابر؛ است داده رخروز  17 یطن فرایند در ای

 177℃ پخت دمای در پروسکایت تشکیل فیلم ندرو رسد

 .رخ داده است تر عیسر
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 یریگ جهینت-4

ای به بررسی در این آزمایش با استفاده از روش تک مرحله

پرداخته  177℃و  17℃دمای پخت پروسکایت تحت دمای 

حاکی از آن است  SEMو  I-V ،XRDی هایابی مشخصه. شد

این دما پروسکایت  است و در 177℃پخت؛  مناسبکه دمای 

 .شودتشکیل می و پایدارتریبهتر 
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