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بر  به روش دو مرحله ای الیه نشانی شده بررسی اثر دمای پخت الیه پروسکایت

 عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی

، 2و1هفشجانی فریده کیوانی، 2و1، ناصر جهانبخشی زاده2و1، محمود برهانی زرندی2و1مهدی شریفی اردانی 

 2و1حجت امراللهی بیوکی
 یزد ، دانشگاهمرکز تحقیقات مهندسی پژوهشی فوتونیکگروه 1

 یزد اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاهگروه 2

به دلیل بازدهی باال و روش های ساخت ارزان قیمت توجهات زیادی  در بین سلول های خورشیدی نسل سوم، سلول های پروسکایتی

از جمله عوامل موثر بر عملکرد این نوع از سلول های خورشیدی می توان به مورفولوژی الیهه پروسهکایت   . را معطوف خود کرده اند

یدی پروسکایتی دمای پخت الیه جهاب   یکی از عوامل موثر بر مورفولوژی الیه پروسکایت و نهایتا عملکرد سلول خورش. اشاره کرد

در این مقاله اثر تغییر دمای پخت الیه پروسکایت ایجاد شده به روش دو مرحلهه  . نور در این نوع از سلول های خورشیدی می باشد

مشهخ  شهده   . ای بر مورفولوژی الیه پروسکایت و همچنین عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی مورد بررسی قرار گرفته اسهت 

درجه سانتی گراد دارای مورفولوژی مناسب بها سهطحی یکنواخهت تهر و سهلول       07ت که پروسکایت ایجاد شده در دمای پخت اس

و  9972، 9.4.=بهازدهی ) ت به سایر دماهای پخهت نسب (9955=%بازدهی) عملکرد مناسب تری مربوط به آن خورشیدی ساخته شده

 .دارد ،(سانتی گراددرجه  127و  57، 97به ترتیب برای دماهای   %1922

 مورفولوژی سلول خورشیدی، دمای پخت، پروسکایت،: کلید واژه 

Investigate on effect of annealing temperature of perovskite layer 
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Abstract- Among the third generation solar cells, perovskite cells have attracted a lot of attention due to their 

high efficiency and low cost construction methods. Amongst the factors affecting the performance of these types 

of solar cells is the morphology of perovskite layer. One of the factors influencing the morphology of perovskite 

layer and ultimately the performance of the perovskite solar cell is the annealing temperature of the absorbing 

layer in this type of solar cell. In this paper, the effect of annealing temperature variation of the perovskite layer 

created by two step method on morphology of perovskite layer and performance of the perovskite solar cell 

investigated. It has been determined that the created perovskite at annealing temperature of 70 ° C has a 

morphology with a more uniform surface and the resulting solar cell has a better performance (Eff.=5.99%) 

than the other annealing temperatures (Eff.=4.46, 5.02 and 1.22% for T=50, 90 and 120 °C). 

Keywords: Perovskite, Annealing Temperature, Solar Cell, Morphology. 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

 1991بهمن  9-11
 

 

828 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  

 مقدمه

 یدیخورش یها سلول ی دهنده لیتشک یها هیال

در شکل  ی بدون انتقال دهنده حفرهتیمزوپروس پروسکا

از انواع ساختار  یکیساختار  نیا. شودیم مشاهده (1)

در حالت کلی . است یتیپروسکا یدیخورش یسلولها

، به عنوان  (FTO)رسانا  دیبا اکس شده پوشش داده شهیش

 بیسپس جهت کاهش بازترک. شودیبه کاربرده م هیرالیز

 یحفره  بر رو ی سدکننده ی هیال کیو حفره،  الکترون

 از نازک الیه کیبعد از آن . شودیپوشش داده م هیرالیز

 در تسهیل جهت الکترون، انتقال دهنده نانوکریستال های

 الیه .میشود خارجی استفاده مدار به الکترون انتقال

 بر را الکترون حفره تولید و نور جذب وظیفه که پروسکایت

الیه  الکترون دهنده ی انتقال روی الیه بر دارد عهده

 روی بر حفره انتقال دهنده ی الیه سپس .میشود نشانی

 قرار مقابل، الکترود به حفره انتقال پروسکایت جهت

عنوان  به نقره و طال همچون فلزاتی از نهایت در و میگیرد

مورفولوژی سطح الیه  .میشود استفاده مقابل الکترود

پروسکایت نقش مهمی در عملکرد مناسب سلول 

هر چه الیه  .[1]ایفا می کند خورشیدی پروسکایتی

پروسکایت ایجاد شده دارای یکنواختی بیشتر و سطحی با 

حفره های کمتر باشد انتقال بار در آن بهتر و سریعتر 

 [2].انجام می گیرد

که تاثیر مستقیم بر عملکرد مناسب سلول خورشیدی 

 .پروسکایتی دارد

 

 

 مزوپروسساختار سلول های خورشیدی پروسکایتی  -1شکل 

عوامل زیادی بر مورفولوژی الیه پروسکایت موثر هستند 

 [:3]که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد 

رطوبت، روش مورد استفاده برای الیه نشانی، دمای پخت 

پروسکایت و پیش ماده های مورد استفاده برای ایجاد الیه 

است که باعث  یاز عوامل یکیپخت  یدما .پروسکایت

رشد  یشتریبا نظم ب تیپروسکا یساختار بلور ها شودیم

داده شوند و تاثیر مستقیم بر اندازه کریستال های 

الیه  اثر دمای پخت این مقالهدر . [9]پروسکایت دارد

بر مورفولوژی  پروسکایت ایجاد شده به روش دو مرحله ای

 ر دمااین تغییاثر همچنین . مورد بررسی قرار می گیرد آن

خورشیدی بر پارامتر های فوتوولتائیکی سلول های 

 .پروسکایتی مورد بررسی قرار می گیرد

 روش آزمایش

 :مواد مورد نیاز 

نشانی شده با اکسید رسانای فلزی، خمیر  الیه ی شیشه

دی اکسید تیتانیوم ، اتانول، تیتانیوم ایزو پروپوکسید، دی 

متیل و پودر  ، پودر سرب یدید، ایزوپروپانولآمیدمتیل فرم
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این مواد از شرکت ادوات نوری  .(مای)یدیدآمونیوم 

نانوساختاری ایساتیس، شریف سوالر و سیگما خریداری 

گیری مشخصات فوتوولتائیک سلول اندازه. شده است

صورت  Keithley2400خورشیدی نیز توسط دستگاه 

 .گرفته است

 :روش ساخت سلول خورشیدی 

پس از الگو دهی با پودر روی و  FTOشیشه های 

 ، آبصابونتوسط مایع به ترتیب  هیدروکلریک اسید

مقطر، استون و اتانول تحت اولتراسونیک قرار داده تا 

ی ها الیه. هرگونه آلودگی سطحی آن از بین رود

-با روش الیه حفره و انتقال دهنده الکترونی سدکننده

به  C 055°دمای  درنشانی و سپس الیه نشانی چرخشی

پروسکایت نشانی برای الیه .دقیقه پخت داده شد 05مدت 

میلی گرم پودر  005ابتدا . وری استفاده شداز روش غوطه

به  C 15° در دمای DMFلیتر میلی 1سرب یدید در 

ساعت هم خورد و بعد به روش الیه نشانی  18مدت 

دقیقه در  10سپس به مدت . چرخشی، الیه نشانی شد

در مرحله بعدی هر کدام از . پخت داده شد C 15° یدما

 یدیدمتیل آمونیوم دقیقه در محلول  0نمونه ها به مدت 

 10به مدت  از آن یک نمونه از سلولها غوطه ور شده و بعد

دقیقه در  10نمونه دیگر به مدت  ،C 15°دقیقه در دمای

 C°دقیقه در دمای 10نمونه دیگر به مدت  ،C 05°دمای

دقیقه در  10و یک نمونه دیگر سلولها نیز به مدت  95

در نهایت الیه نازک طال و  ندپخت داده شد C 185°دمای

در خالً بر روی  ینگنانومتر با روش اسپاتر 05با ضخامت 

 .الیه پروسکایت قرار گرفت

، 05الیه پروسکایت ایجاد شده در دماهای  SEM تصاویر

شان داده شده در زیر ن درجه سانتی گراد 185و  95، 15

 C 15°در دمای الیه پروسکایت ایجاد شدهسطح . است

نسبت به سایر دماها دارای یکنواختی بیشتر و حفره های 

 .باشدمی سطحی کمتری

 

  C 05° دمایالیه پروسکایت ایجاد شده در  SEMتصویر : 1کل ش

 

  C 70°الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای  SEMتصویر :  8 شکل

 

 C 90°الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای  SEMتصویر :  9 شکل

 

 C 185°الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای SEMتصویر :  0شکل      

ولتاژ و -به ترتیب نمودار جریان( 1)و جدول ( 0)شکل 

به سلول های خورشیدی ارامترهای فوتوولتائیکی مربوط پ

پروسکایتی ساخته شده با شرایط فوق الذکر را نشان می 

سلول ساخته شده و پارامترهای  0برای هر دما  .دهد

 .فوتولتائیکی مربوط به آنها میانگین گیری شده است
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 یساخته شده در دماها یولتاژ سلول ها انینمودار جر:  0شکل 

 تیپروسکا هیال جادیا یپخت مختلف برا

 یسلول ها یابیمربوط به مشخصه  یپارامتر ها:  1جدول 

 یپخت مختلف برا یساخته شده در دماها یتیپروسکا یدیخورش

 تیپروسکا هیال جادیا

همانطور که مشاهده می شود چگالی جریان و در نتیجه 

بازدهی سلول خورشیدی پروسکایتی ساخته شده در دمای 

°C 15 این موضوع . نسبت به سایر دماها بیشتر می باشد

به دلیل یکنواختی بیشتر و همچنین حفره های سطحی 

نسبت به  C 15°کمتر در پروسکایت ایجاد شده در دمای 

 .سایر دماها می باشد

 :نتیجه گیری 

در این مقاله اثر تغییر دمای پخت الیه پروسکایت ایجاد 

مورفولوژی الیه پروسکایت و شده به روش دو مرحله ای بر 

با همچنین عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی متناظر 

 SEMطور که از تصاویر همان. آن مورد بررسی قرار گرفت

 C 15°مشاهده شد الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای

. دارای یکنواختی بیشتری می باشد C 05°نسبت به دمای

 185 و 95های وسکایت ایجاد شده در دماهمچنین الیه پر

دارای حفره های  C 15°جه سانتیگراد نسبت به دمایدر

های ساخته مشخصه یابی سلول .سطحی بیشتری هستند

دهد که پارامتر چگالی جریان مهمترین شده نشان می

های ساخته شده در عامل متفاوت بودن عملکرد سلول

یکنواخت تر بودن و حفره های  .باشدالذکر میدماهای فوق

کمتر داشتن برای پروسکایت ایجاد شده در  سطحی

باعث کاهش باز ترکیب حامل های بار  C 15°دمای

و در نتیجه افزایش جریان و بازدهی ( حفره-الکترون)

 .سلول های خورشیدی ساخته شده در این دما می شود
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دمای 

 پخت
Voc (V) Jsc (mA/cm

2
) FF 

Eff. 

(%) 

50 

°C 

0.74±0.04  
  

10.93±1.08  
0.56±

0.01  

4.46±

0.47 

70 

°C 
0.76±0.02 13.75±0.92 

0.58±

0.01 

5.99±

0.35 

90 

°C 
0.74±0. 01 12.66±1.16 

0.55±

0.01 

5.02±

0.23 

120 

°C 
0.38±0.02 9.02±0.08 

0.37±

0.03 

1.22±

0.12 




