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تزرسی اثز کاتذ تز عملکزد سلًل َای خًرشیذی واوً ساختارآلی
سّزا جؼفزسادُ دیشآتادی ٍ سيذ هحوذ تاقز قزضی
 كاضاى، داًطگاُ كاضاى، داًطکذُ فيشیک،گزٍُ ليشر ٍ فَتًَيک
 لذا عملکزد ایه سلًلَا تا. در سلًلَای خًرشیذی آلی جزیان در واحیٍ فعال تا جذب فًتًن ي تًلیذ اکسایتًن تأمیه می گزدد-ٌچکیذ
 ي تغییز ضخامت626nm  درطًل مًجCUPC  اتتذا ضخامت واحیٍ فعال تا ثاتت وگٍ داشته ضخامت. تُیىٍ میشًد،افشایش اکسایتًن
 تزرسی شذ يITO/CUPC/C60/Chatode سپس اثز کاتذ تزعملکزد سلًل َای خًرشیذی آلی تا ساختار.  مًرد تزرسی قزارگزفتC60
 تذیه مىظًر تا استفادٌ اس شثیٍ ساسی اپتیکی يوتایج حاصل اسآن میذان الکتزیکی ي. استفادٌ گزدیذAl,Au,Ag,Cu ,Cr,Moاسکاتذَای
. در وُایت جزیان اتصال کًتاٌ در ایه ساختار رسم گزدیذ.تعذاد اکسایتًن َا در َزواحیٍ تز حسة ضخامت رسم گزدیذ

 كاتذ، سلَلّای خَرضيذی آلی، تاسدّی-ُكليذ ٍاص

Cathode effect on nanostructured organic solar cell performance
Z. jafarzade dizabadi, S.M. Bagher Ghorashi
Photonics group, Faculty of Physics, University Of Kashan,
Abstract- In organic solar cells, current in the active region by photons absorbed and production exciton provided. The
thickness of the active region during wave 620nm and constant thickness CuPc and change the thickness of the C60 was
examined. Then the effect cathode performance of organic solar cells with the structure ITO/CUPC/C60/Cathodes was
examined. Also the cathodes, Cr, Mo Al, Au, Ag, Cu was used. Hence, using the optical simulated, the electric field and the
number exciton In each area was calculated. Finaly short-circuit current of these structures were compared.
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 8تا  71تْوي  ،739۱داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس

 -1مقذمٍ

 -3وظزیٍ ماتزیسی

اهزٍسُ سلَلّای خَرضيذی آلی تِ دليل اًؼطاف پذیزی،
ّشیٌِ تَليذ كن ،ساخت آساى تز درسطَح گستزدُ
ٍآلَدگی كوتز سیست هحيطی تيطتز اس سلَلّای
خَرضيذی هؼذًی هَرد تَجِ قزار گزفتِ اًذ].[1

در ضکل  ۱طزح ضواتيکی اس سلَل چٌذ الیِای ًطاى
دادُ ضذُ است .هيذاىالکتزیکی در ّز الیِ تزاتز هجوَع
هيذاى ّای الکتزیکی رفت ٍ تزگطت هیتاضذ].[3

ایي سلَلّا تز رٍی پليوزّایی تزًاهِ ریشی ضذُ اًذ كِ
تأثيز تسيار تاالیی در جذب اًزصی ٍ تَليذ اكسایتَى دارد
ٍ اس تثادل اًزصی ٍ در ّن آهيختي هَلکَلّایی تا هيل
تزكيثی تاال ٍاًزصی اًذركٌص پایيي ،تِ ٍجَد هی آیذ.

ضکل :۱طزح ضواتيکی اس سلَل چٌذ الیِ ای

درایي هذل الیِ ّای سلَل ( )j=1,2…,mتيي دٍالیِ غيز
هتٌاّی ( )j=m+1,j=0درًظز گزفتِ هی ضَد كِ ّز الیِ
= ) كِ
تا ضخاهت  ٍ dضزیة ضکست هختلط (
تاتؼی اس طَل هَج است هطخص هی ضَد .الیِ  j=0سیز
الیِ ٍَّ j=m+1ا را هطخص هیكٌذ .در ایي ًظزیِ
تاتص فزٍدی را ػوَدی ٍ تزدار قطثص را  sدر ًظز هی-
گيزین هاتزیس ضکست تزای ّز الیِ تزاتز است تا]:[5ٍ4

هکاًيشم تَليذجزیاى درسلَلّای خَرضيذی آلی ٍظيفِ
اكسایتَى تَليذ ضذُ تا جذب فَتَى در ًاحيِ فؼال است.
لذا تا افشایص تؼذاد اكسایتَى هی تَاًين ػولکزد ایي
سلَلّا را تْيٌِ كٌين .ایي هقالِ اثز كاتذ در تَليذ
اكسایتَى ٍ در ًْایت جزیاى اتصال كَتاُ درًاحيِ فؼال را
هَرد تزرسی قزار هیدّذ ،تا تتَاى تاسدّی سلَلّای
خَرضيذی آلی را تْيٌِ كزد].[۱

() 7

 -2مالحظات وظزی
ػولکزد سلَلّای خَرضيذی آلی تِ ایي صَرت است كِ
پس اسجذب ًَر (فَتَى) تَسط سلَل ،اكسایتَى تَليذ
هیضَد كِ ایي اكسایتَىّای تَليذ ضذُ تِ سوت
پيًَذگاُ ( ) p-nاًتطار هی یاتذ (فزایٌذ پخص) ٍ درآًجا
اكسایتَىّا تِ حاهلّای تارآساد تفکيک هیضًَذ ایي
حاهلّا تِ طزف الکتزٍدّای هزتَطِ (الکتزٍى تِ سوت
كاتذ ٍ حفزُ تِ سوت آًذ) هٌتقل ضذُ ٍ تَسط ایي
الکتزٍدّا جوغ آٍری هی ضَد .ضکل  7ضواتيکی اس یک
سلَل خَرضيذی آلی ًطاى هی دّذ.
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ضزایة فزًل هيثاضٌذ كِ تزاتز است تا:
,

,

هاتزیس فاس الیِ jام تزاتزاست تا:
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هيذاى الکتزیکی ّز الیِ تِ ٍسيلِ راتطِ  6تا هيذاى
الکتزیکی اٍليِ هتٌاسة است:
()6

ضکل :7ساختار سلَل ّای خَرضيذی دٍ الیِ ای آلی
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ایي سلَلّا تِ ػٌَاى یک قطؼِ الکتزًٍيکی كِ تا جذب
اًزصی خَرضيذ اًزصی الکتزیکی تَليذ هی كٌٌذ ،پتاًسيل
خَتی تزای هٌثغ تأهيي كٌٌذُ اًزصی در آیٌذُ اس خَد
ًطاى دادُ است.

تيستويي كٌفزاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى تِ ّوزاُ ضطويي كٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى
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كِ  eدر راتطِ تاال تزاتز تار الکتزٍى هیتاضذ.

كِ در آى  Sهاتزیس اًتقال كل سيستن است كِ تَسط
راتطِ  8تا هاتزیس ّز الیِ راتطِ دارد:

 -4شثیٍ ساسی ي محاسثات
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ّن چٌيي هاتزیس اًتقال الیِ jام تا الیِ  m+1ام تزاتز
است تا:
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ضکلً :3وَدار جزیاى تزحسة تغييزضخاهتC60

هيذاى الکتزیکی الیِ jام تزاتزاست تا:

تاتَجِ تِ ضکل  3هطاّذُ هیضَد كِ در حالت
تيطتزیي چگالی
=4
ٍ
= 14
جزیاى را در ًاحيِ فؼال دارین .لذا ضخاهت الیِّا تِ
گزدیذًذ:
اًتخاب
سیز
صَرت

=
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كِ در آى

x

 0هی تاضذ.
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تؼذاد اكسایتَىّای تَليذ ضذُ درالیِ jام تزاتزاست تا:
()74

|²

كِ در آى  Cسزػت ًَر ٍ
خأل ٍ

c

|

dcathode=100nm

; ( )x

در ضکل  4تغييزات  | |²تز حسة ضخاهت الیِّا تزای
كاتذّای  Moٍ Crٍ Cuٍ Alٍ Au ٍ Agهحاسثِ ٍ رسن
ضذُ است ،كِ هطاّذُ هیضَد در طَل هَج  6۱1nmدر
ًاحيِ فؼال (150nmتا  )204nmایي هقذار رًٍذی ًشٍلی
دارد.

ضزیة گذردّی الکتزیکی

ضزیة جذب هیتاضذ كِ تزاتز است تا:

()75

;

چگالی اكسایتَى ّا در الیِ jام تزاتز است تا:
()76
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حذٍد اًتگزال طَل هَج ًَر هزئی است .جزیاى اتصال
كَتاُ در ًاحيِ فؼال تزاتزاست تا:
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در ایي هقالِ اس رٍش ضثيِ ساسی اپتيکی استفادُ ضذُ
است ٍ .تا استفادُ اس ًزم افشار  mathcadeاتتذا ضخاهت
تْيٌِ ًاحيِ فؼال را تا ثاتت در ًظزگزفتي ضخاهت CuPc
تزاتز  ٍ 40nmتغييز ضخاهت  C60اس  10nmتا 25nm
هحاسثِ ٍ رسن گزدیذ .كِ در ًوَدار ضکل ً 3طاى دادُ
ضذُ است.

كِ تا تَجِ تِ ضکل  ۱هاتزیس اًتقال الیِ jام تزاتزاست تا:
) ́́ (

∫
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 داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس،739۱  تْوي71  تا8
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 وتیجٍگیزی-5
ُ هطاّذ،6تا هقایسِ جزیاى اتصال كَتاُ درسلَل ضکل
 ٍ ًسثت%77 ُ تِ اًذاسAl  ًسثت تِ كاتذAg هیضَد كاتذ
%5 ُ تِ اًذاسAu  ٍ ًسثت تِ كاتذ%6 ُ تِ اًذاسCu تِ كاتذ
ِ تMo  ٍ ًسثت تِ كاتذ%39 ُتِ اًذاسCr ًٍسثت تِ كاتذ
 درAg  لذا كاتذ. افشایص جزیاى داضتِ است%41 ُاًذاس
.هياى ایي كاتذّا تْتزیي گشیٌِ هیتاضذ

 تزحسة ضخاهت الیِّاE  ًوَدار هجذٍر: 4 ضکل

ّنچٌيي ًزخ تَليذ اكسایتَىّا تز حسة ضخاهت در
 ًطاى دادُ ضذُ است كِ تا تَجِ تِ آى5ًوَدار ضکل
.دیذُ هیضَد كِ جذب در ًاحيِ فؼال تيطيٌِ است
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 ًزخ تَليذ اكسایتَى تزحسة ضخاهت الیِّا:5 ضکل

رٍی ّن قزار گزفتٌذ ٍ ّن چٌييCr ٍAl ًوَدار5در ضکل
.رٍی ّن قزار دارًذCuٍAg | |ًوَدارّای²
Al ٍ Auٍ Ag  چگالی جزیاى تزای كاتذّای6 در ضکل

 كِ تا تَجِ تِ ًوَدار چگالی، رسن گزدیذMoٍ Cr ٍ Cu ٍ
.هیتاضذ1 3 5 1  تيطيٌِ ٍ تزاتزAg جزیاى تزای

Cuٍ Crٍ Agٍ Auٍ Al ًوَدار جزیاى تزای كاتذّای:6 ضکل
Moٍ
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