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بررسی تاثیر ساختار پلیمر بر عملکرد سلول های خورشیدی آلی
3

 ٍ عْزاب احوذی3ٍ۳ حثیة تجلی،۳پزیغا ساداهیزی

 ایزاى،تثزیش،  داًؾگاُ آساد اعالهی، ٍاحذ تثزیش، گزٍُ فیشیه-۳
 ایزاى،ُ خغزٍؽا،  داًؾگاُ آساد اعالهی،ُ ٍاحذ خغزٍؽا، گزٍُ فیشیه-۳
داًؾگاُ تثزیش، پضٍّؾىذُ فیشیه وارتزدی ٍ عتارُ ؽٌاعی، گزٍُ فَتًَیه-3
 برای. ساختار سلًل خًرشیذی آلی شامل یک الیٍ فعال از جىس مًلکًلُای آلی است کٍ بیه دي الکتريد قرار گرفتٍ است:ٌچکیذ
- BT در ایه مقالٍ سٍ پلیمر.تسُیل در جذا سازی بارَا ي افسایش راوذمان آن از دي مادٌ دَىذٌ ي گیروذٌ الکترين استفادٌ میشًد
. بٍ صًرت تک الیٍ ي چىذ الیٍ بررسی شذٌ اوذ، بٍ عىًان کًپلیمرَای آلترواتیً در الیٍ فعالPDTP-DFBT ، PCPDT-DFBT ،PCPDT
 مىحىیَای سٍ بعذی آوُا رسم،CC َمچىیه پارامترَای میکريسکًپی مًثر در بُرٌ سلًل خًرشیذی محاسبٍ شذٌ ي با استفادٌ از تابع
.گردیذٌ است
ِ علَل خَرؽیذی چٌذ الی، پلیوزّای تا گاف تاًذ وَچه، علَل خَرؽیذی آلی:ولوات ولیذی
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Abstract- Polymer solar cells structure contains an active layer of organic molecules placed between two electrodes. To
facilitate the separated charges and increase the efficiency, the active layer includes two layers of donor and acceptor. In this
paper three alternative copolymers of PCPDT-BT, PCPDT - DFBT, PDTP - DFBT have been investigated as active layers.
Also, the microscopic affecting the efficiency of solar cells is calculated. Finally comparison between polymer solar cells in a
single layer and multi-layer structures has been presented.
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 -1مقذمٍ

ؽىل -۳هذارهؼادل ته دیَدی علَل خَرؽیذی

اهزٍسُ اًزصی ّای ًَ ٍ تجذیذ پذیز ًمؼ تؼییي وٌٌذُ ای
در واّؼ ّشیٌِّای اًزصی یه وؾَر ایفا هیوٌٌذ .یىی
اس تْتزیي هٌاتغ اًزصیّای تجذیذ پذیز ،اًزصی حاصل اس
ًَر خَرؽیذ اعت وِ تِ دٍ صَرت هیتَاًذ هَرد اعتفادُ
لزار گیزد .در حالت اٍل هیتَاى اس گزهای حاصل اس تاتؼ
خَرؽیذ اعتفادُ وزد .در حالت دٍم هیتَاى ًَر خَرؽیذ
را هغتمیوا تِ الىتزیغیتِ تثذیل وزد .ایي تثذیل اًزصی
تَاعطِ علَلّای خَرؽیذی صَرت هیگیزد .علَل ّای
خَرؽیذی پلیوزی یىی اس اًَاع علَلّای خَرؽیذی
ّغتٌذ وِ دارای هشایایی اس لثیل اًؼطاف پذیز تَدىٍ ،سى
ون ٍ اهىاى عاخت در همیاط تشري هی-تاؽٌذ[.]۳,3

در هذار ؽىل ( )۳جزیاى خزٍجی اس راتطِ ( )۳هحاعثِ
هی ؽَد[.]4
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 -2مشخصٍ یابی سلًلَای خًرشیذی
ّواًطَر وِ هیذاًین هْنتزیي هؾخصِّای الىتزیىی
علَلّای خَرؽیذی پلیوزی تزای اًذاسُگیزی تاسدُ آًْا
ػثارت ّغتٌذ اس ٍلتاص هذار تاس ( )VOCیا ٍلتاص ػثَری تِ
اسای جزیاى صفز ،جزیاى هذار وَتاُ ( )Iscیا جزیاى تَلیذ
ؽذُ تِ اسای ٍلتاص صفز ،ػاهل پزؽذگی (ٍ )Fill Factor
تاسدُ تثذیل تَاى .ػوَها تزای ؽثیِ عاسی رفتار علَلّای
خَرؽیذی اس هذار هؼادل ته دیَدی اعتفادُ هیوٌٌذ
(ؽىل .)۳ایي هذار ؽاهل یه هٌثغ جزیاى ،یه دیَد ،یه
هماٍهت هَاسی ٍ یه هماٍهت عزی اعت .اتالفات را در
ایي هذارتا هماٍهتّای عزی ( ٍ )Rsهَاسی (ً )Rshؾاى
هیدٌّذ .ایي اتالفات هوىي اعتً ،اؽی اس جذب فَتَى-
ّا ،تذٍى ایجاد جفت الىتزٍى – حفزُ ،تاس تزویة تارّا ٍ
یا ًاؽی اس هماٍهت هَاد عاسًذُ علَل ٍ تغیاری اس ػَاهل
دیگز تاؽذ .تؼثارتی ً Rsؾاى دٌّذُ تاس تزویة تارّاعت ٍ
ّز چِ هیشاى  Rsافشایؼ یاتذ ،تاس تزویة تارّا لثل اس
رعیذى تِ الىتزٍد ّا افشایؼ یافتِ اعتّ .وچٌیي تحزن
پذیزی حاهلیي تار تِ ػاهل رعاًٌذگی تغتگی دارد وِ آى
را تا ً Gpؾاى هیدٌّذ[.]2
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در راتطِ ( )3حذ پاییي اًتگزال ًمطِ  I=Iscهیتاؽذ .تِ
ایي تزتیة پاراهتزّای علَل خَرؽیذی تِ ؽزح سیز
تذعت آهذُ اعت:
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ایي پاراهتزّا تِ تزتیة ؽاهل رعاًٌذگی( ،)Gpهماٍهت
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در راتطِ ( I0 )۳جزیاى اؽثاع هؼىَط q ،تار الىتزیىی،
فاوتَر ایذُال دیَد k ،ثاتت تَلتشهي T،دهای علَلV ،
ٍلتاص اػوال ؽذُ Rs ،هماٍهت عزی ٍ  Rshهماٍهت هَاسی
هیتاؽذ .فزآیٌذ تَلیذ جزیاى در علَلّای خَرؽیذی آلی
ؽاهل جذب ًَر ،تؾىیل اوغاتیَى ( جفت الىتزٍى -
حفزُ همیذ) ،اًتمال اوغاتیَى ّا تِ فصل هؾتزن دٌّذُ
 گیزًذُ ٍ تجشیِ آى ّا ٍ در ًْایت اًتمال تار ّا تِ عوتالىتزٍد ّا هیتاؽذ .تزای تؼییي هؾخصِّای علَل اس
اًتگزال گیزی تاتغ ( ccراتطِ  )3اعتفادُ ؽذُ اعت[.]4
n
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عزی( ،)Rsفاوتَر ایذُ آل دیَد( ،)nجزیاى ًَری(ٍ )Iph
جزیاى اؽثاع هؼىَط( )I0هیتاؽٌذ[.]3,2

تا همایغِ عِ پلیوز (الف) (،ب) ٍ(ج) هیتَاى در یافت،اگز
چِ هیشاى  ، Rsوِ ًؾاى دٌّذُ تاس تزویة تار ّاعت در
پلیوز (ج) ًغثت تِ دٍپلیوزدیگز ووی افشایؼ داؽتِ،اها
تِ دلیل ایٌىِ جزیاى ًَری ،رعاًٌذگی ٍجزیاى هذار وَتاُ
افشایؼ لاتل هالحظِای داؽتِ اًذ ،ایي پلیوزدر ول ًتیجِ
تْتزی ًغثت تِ پلیوز (الف) ٍ(ب) داؽتِ اعت .ؽىل ()3
هٌحٌی ٍلتاص-جزیاى پلیوز (ج) را ًؾاى هیدّذ.

جذٍل( )۳هؾخصات پلیوزّای اًتخاتی[]6

ؽىل  -3هٌحٌی اعتخزاج ؽذُ اس تزًاهِ تا اعتفادُ اس رٍػ تاتغ
تزای پلیوز  PCPDT-DFBTدر تزویة تا .PC71BM

-3

CC

ب) عاختارّای چٌذ الیِ:

 -4وتایج

هحاعثات فَق تزای دٍ علَل چٌذ الیِ تا هَلىَل دٌّذُ
یىغاى ٍ هَلىَلّای گیزًذُ الىتزٍى هتفاٍت تىزار ؽذُ
ٍ ًتایج آى در جذٍل ( )2آهذُ اعت.

الف ) عاختارّای ته الیِ :
در ایي لغوت اس هحاعثات اس ًتایج تجزتی هزتَط تِ
علَلّای خَرؽیذی پلیوزی ته الیِ اعتفادُ ؽذُ ٍ
پاراهتزّای پٌجگاًِ تزای آًْا هحاعثِ ٍ در جذٍل ()3
آٍردُ ؽذُ اعت.

جذٍل (ً )2تایج تذعت آهذُ اس تاتغ  CCتزای عاختار چٌذ الیِ :

جذٍل ( :)3اػذاد تذعت آهذُ اس تاتغ  CCتزای عِ پلیوز در تزویة
تا : PC 71BM

تزرعیّا ًؾاى هیدٌّذ در عاختارّای ته الیِ ،وارایی
علَل پاییي اعتٍ .لی تا اضافِ وزدى اتنّای ًاخالصی
فلَر ٍ اوغیضى وارایی علَل افشایؼ لاتل هالحظِای هی-
442

Downloaded from opsi.ir at 19:21 +0330 on Monday October 14th 2019

تا اعتفادُ اس ایي رٍاتط ٍاعتخزاج دادُّای تجزتی ٍ
ًَؽتي تزًاهِ در هحیط هطلة ،هٌحٌی عِ تؼذی ٍلتاص-
جزیاى را رعن وزدُ ٍ تِ تحث ٍ تزرعی دادُّای حاصل
اس تزًاهِ در همیاط هیىزٍعىَپی هیپزداسین .هؾخصات
پلیوزّای اًتخاتی تؼٌَاى الیِ فؼال در جذٍل ( )۳آٍردُ
ؽذُ اعت.ایي پلیوزّا اس ًَع وَپلیوزّای آلتزًاتیَ
ّغتٌذ.

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
اس عاختار چٌذ الیِ هیتَاًذ در افشایؼ تاسدُ علَل
خَرؽیذی هَثز تاؽذ.
اعتفادُ اس عاختار چٌذ الیِ ًغثت تِ عاختار ته الیِ
هیتَاًذ طیف ٍعیؼتزی اس تاتؼ خَرؽیذ را هَرد اعتفادُ
لزار دّذ ٍ ،اتالف حزارتی فَتَىّا را تِ حذالل تزعاًذ .در
ًتیجِ جزیاى اؽثاع هؼىَط واّؼ ٍ رعاًٌذگی ٍ
ّوچٌیي ػاهل پز ؽذگی ٍتحزن پذیزی حاهلیي تار
افشایؼ هییاتذ.
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تا همایغِ عاختار ته الیِ ٍ چٌذ الیِ هیتَاى گفت
عاختار چٌذ الیِ تِ دلیل اعتفادُ اس چٌذیي هادُ هختلف
وِ ّزیه تخؾی اس طیف خَرؽیذ را جذب هیوٌٌذ ،هی-
تَاًذ وارایی تاالتزی داؽتِ تاؽذّ .واًطَر وِ اس ًتایج
تزهیآیذ در ایي تزرعی علَل تا عاختار چٌذ الیِ
 P3HT:ICBA/PDTP-DFBT/ PC61BMوارایی تاالتزی
را ارائِ دادُ اعت .ؽىل ( )2هٌحٌی ٍلتاص -جزیاى عاختار
(د) هیتاؽذ.

ؽىل  -2هٌحٌی اعتخزاج ؽذُ اس تزًاهِ تا اعتفادُ اس رٍػ تاتغ
تزای پلیوز (د).

CC

 - -5وتیجٍ گیری
هؼوَال در عاختارّای ته الیِ تاسدُ علَل پاییي اعت.
اضافِ وزدى اتوْای ًاخالصی تِ پلیوزّ ،وچٌیي اعتفادُ
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یاتذ .در ٍالغ افشٍدى اتنّای فلَر هیتَاًذ هَجة ػویكتز
ؽذى تاًذ ( HOMOتاالتزیي اٍرتیتال هَلىَلی پزؽذُ) در
عاختار (د) ٍ (ر) ؽَد ٍ ٍلتاص هذار تاس را افشایؼ دادُ ،در
ًتیجِ ػاهل پزؽذگی  ،چگالی جزیاى هذار وَتاُ ٍ ،تحزن
پذیزی حاهلیي تار افشایؼ یاتذّ .وچٌیي افشٍدى اتن
اوغیضى هیتَاًذ تؼٌَاى تلِای تزای الىتزٍىّا در هَاد
آلی ػول وٌذ ٍ در ًتیجِ هٌجز تِ افشایؼ تؼذاد
اوغایتَىّا ؽَدً .تایج حاصل در جذٍل (ً )3ؾاى هی-
دٌّذ،جزیاى ًَری در ّز دٍ علَل خَرؽیذی چٌذ الیِ
تمزیثا یىغاى اعت.اها هیشاى رعاًٌذگی در عاختار (د)
تغیار تیؾتز اس عاختار (ر) اعت وِ تیاًگز واّؼ
تاستزویة اوغایتَىّا در عاختار (د) اعتّ .وچٌیي
هیشاى تحزن پذیزی تارّا در عاختار (د) اس عاختار (ر)
تیؾتز اعت .تٌاتزایي هیتَاى گفت عاختار (د) وِ در آى
اس هَلىَل گیزًذُ الىتزٍى  PC61BMاعتفادُ ؽذُ اعت،
وارایی تاالتزی دارد.

