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ًفیؼِ ؿشیفی
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 کاؿاى-  داًـگاُ کاؿاى- ًَپظٍّـکذُ ػلَم ٍ فٌاٍسی ًا

ٍ واوًمتشی تیتاویم دیاکسیذ تٍ عىًان الی033  الیٍ ای متطکل اص رسات، تٍ طًس متذايل، دس سلًل َای خًسضیذی سوگذاوٍ ای- ٌچکیذ
 الیٍ تاصتاب کىىذٌ وقشٌ اوتخاب ضذ تا، دس ایه تحقیق.پس پشاکَىَىذٌ وًس تٍ کاس گشفتٍ می ضًد تا میضان جمع آيسی وًس سا افضایص دَذ
 محاسثات وًسی وطان می دَذ کٍ تا اصالح.جزب وًس دس تخص َای مختلف سلًل دس غیاب ي حضًس ایه الیٍ تاصتاب کىىذٌ تشسسی ضًد
 پالتیه ي تٍ خصًظ، الکتشيلیت، میضان جزب وًس دس تخص َای مختلف سلًل ماوىذ ضیطٍ ضفاف ي سساوا،ٌسلًل ت ا الیٍ تاصتاب کىىذٌ وقش
 دسصذی دس جشیان الکتشیکی سلًل ي دس وُایت تُثًد62 الیٍ تیتاویم دیاکسیذِ حساس ضذٌ تٍ سوگذاوٍ افضایص مییاتذ کٍ سثة افضایص
.تاصدَی می ضًد
.ُتاصتاب کٌٌذُ ًقش

ِ الی، ػلَل خَسؿیذی سًگذاًِای، جزب ًَس-ُکلیذ ٍاط

Study of Optical Absorption in Dye-sensitized Solar Cells
Nafiseh Sharifi, Assistant Professor
Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan 14588, Iran
Abstract- Conventionally, a film of TiO2 particles of ~300 nm size is employed in dye-sensitized solar cells as the back
reflector film to enhance the light harvesting. In this study, silver reflector film was used to investigate the light absorption in
different parts of cells. Optical calculations demonstrate that the light absorption is increased in transparent conductive oxide
glass, electrolyte, Platinum, and especially in sensitized TiO2 layer when silver reflector film was used. This causes a 26%
enhancement in photocurrent.
Keywords: Dye-sensitized Solar Cells, Light Absorption, Silver Reflector Film
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 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

 -1مقذمٍ
ػلَلّای خَسؿیذی سًگذاًِای تِ دلیل تاصشفِ تَدى اص
ًظش اقتصادی ،جایگضیي هٌاػثی تشای ػلَلّای
خَسؿیذی ػیلیکًَی هحؼَب هیؿًَذ [ .]1ػلَل
خَسؿیذی سًگذاًِای هتـکل اص فَتَآًذ ٍ الکتشٍد هقاتل
(کاتذ) اػت کِ فَتَآًذ هجوَػِ ؿیـِی سػاًا پَؿؾ
دادُ ؿذُ تا الیِی تیتاًین دیاکؼیذ ٍ سًگذاًِ جزب ؿذُ
تش سٍی ػطح تیتاًین دیاکؼیذ اػت .الکتشٍد هقاتل ًیض
هؼوَال ؿیـِ سػاًا پَؿؾ دادُ ؿذُ تا ًاًَرسُّای
پالتیي اػت .سًگذاًِ ٍظیفِ حؼاع کشدى الیِی
هتخلخل تیتاًین دیاکؼیذ ًؼثت تِ ًَس خَسؿیذ سا داسد
تا تا جزب ًَس خَسؿیذ ،تشاًگیختِ ؿَد ٍ الکتشٍى سًگذاًِ
تِ تیتاًین دیاکؼیذ هٌتقل ؿَد .ایي الکتشٍى تؼذ اص گزس
اص تیتاًین دیاکؼیذ تِ صیش الیِی ؿفاف ٍ سػاًا هٌتقل
هیؿَد .فضای هیاى دٍ الکتشٍد ٍ تخلخلّای الیِی
تیتاًین دیاکؼیذ هؼوَال تا الکتشٍلیتی کِ حاٍی گًَِّای
اکؼایـی -کاّـی اػت؛ پش هیؿَد کِ الکتشٍى هٌتقل
ؿذُ اص طشیق هذاس خاسجی سا تِ هَلکَل تشاًگیختِ ؿذُ
هٌتقل هی کٌذ تا تِ حالت اٍلیِ خَد تاصگشدد.

 -6سيش آصمایص
الکتشٍدِ ًَسی ؿاهلِ ًاًَرسُّای ً 25اًَهتشیِ تیتاًین دی-
اکؼیذ تا اػتفادُ اص سٍؽ دکتش تلیذ سٍی ؿیـِ سػاًا
ػاختِ ؿذ .قثل ٍ تؼذ اص قشاس گشفتي ایي الیِ هیکشٍهتشی
تیتاًین دیاکؼیذ سٍی صیشالیِی ؿیـِای ،تا ّیذسٍلیض
هحلَل تتشاکلشیذ تیتاًین دس دهای  70دسجِ ػاًتیگشاد ٍ
تِ هذت  30دقیقِ ،پَؿؾ ًاصکی اص تیتاًین دیاکؼیذ تِ
تشتیة سٍی ؿیـِ ٍ سٍی الیِی تیتاًین دیاکؼیذ قشاس
گشفت تا هیضاى تاصتشکیة الکتشٍى تضسیق ؿذُ تا الکتشٍلیت
سا سٍی ؿیـِ ؿفاف ٍ سػاًا کِ هیتَاًذ دس تواع تا
الکتشٍلیت تاؿذ ٍ فشآیٌذ ًاهطلَتی اػت؛ کاّؾ دّذ.
فَتَآًذ ػاختِ ؿذُ تا حشاست دّی دس دهای  500دسجِ
ػاًتیگشاد تِ هذت  30دقیقِ کشیؼتالی ٍ دس یکذیگش
ػیٌتش ؿًَذ .تا پخؾ کشدى  10هیکشٍلیتش هحلَل 3
هیلیهَالس  H2PtCl6سٍی ؿیـِی سػاًا ٍ حشاستدّی آى
دس دهای ،400 oCالکتشٍد هقاتل ػاختِ ؿذ .تؼذ اص جزبِ
ؿیویایی سًگذاًِی ،Z907الکتشٍدِ ًَسی ٍ الکتشٍد هقاتل
تِ کوکِ پالػتیکی حشاستی تِ یکذیگش هتصل ؿذًذ ٍ
فضای هیاى دٍ الکتشٍد ٍ تخلخلّای داخل الیِی فؼالِ
تیتاًین دیاکؼیذ تا الکتشٍلیتِ هثتٌی تش کثالتZ1147 ،
پش ؿذ .الیِ ًاصکی اص ًقشُ ًیض تِ سٍؽِ تثخیشِ حشاستی تا
تاصتاب  100%ػاختِ ؿذ ٍ دس تخؾِ خاسجی ػلَلِ
خَسؿیذی ٍ دس کٌاس کاتذ قشاس گشفت.

تحقیقات گؼتشدُای تِ هٌظَسِ تْثَدِ کاسکشد ٍ افضایؾِ
تاصدُ ػلَلّای خَسؿیذی سًگذاًِ ای دس حال اًجام
اػت .یک اص سّیافت ّا ،هذیشیتِ ًَس اػت کِ تِ هؼٌای
اػتفادُ اص سٍؽّایی اػت کِ تا آى تتَاى هؼیشِ ًَس دس
داخلِ ػلَلّای خَسؿیذی سا تِ گًَِای کٌتشل کشد تا تا
دس ًظش داؿتي توامِ هحذٍدیتّای طشاحی ػلَل؛ تؼذاد
فَتَىّای جزب ؿذُ افضایؾ یاتذ .تِ طَس هتذاٍل ،الیِای
هتـکل اص رسات ً 300اًَهتشی تیتاًین دی اکؼیذ تِ
ػٌَاى الیِ تاصتاب کٌٌذُ ٍ پغ پشاکٌٌََذُ ًَس تِ کاس گشفتِ
هی ؿَد کِ تا جلَگیشی اص خشٍج ًَس اص ػوتِ الکتشٍد
هقاتل ٍ دس ًتیجِ تِ تلِ اًذاختيِ ًَس دس الیِی حؼاع
ؿذُ تِ سًگذاًِ (الیِ فؼال) ،هیضاى جوغ آٍسی ًَس دس ایي
ًَع ػلَل افضایؾ هییاتذ [.]2

 -0وتایج ي تحث
تاصتابِ پخـی الیِ تاصتاب کٌٌذُ ًقشُ ًـاى داد کِ دس
هحذٍدُ  300تا ً 800اًَهتش داسای تاصتابِ  %100اػت.
هٌحٌی فَتٍَلتاییِ ٍ هـخصِّای فَتٍَلتاییِ ػلَلّای
خَسؿیذی دس غیاب ٍ حضَس الیِ تاصتاب کٌٌذُ ًقشُ تِ
تشتیة دس ؿکل  1الف ٍ جذٍل ً 1وایؾ دادُ ؿذُ اػت.
حضَس الیِی هؼطح ًقشُ ػثة هی ؿَد تا ًَسِ جزب

دس ایي هقالِ ،الیِی فلضی هاًٌذ ًقشُ تِ ػٌَاى تاصتاب-
کٌٌذُ کاهل تِ جای الیِ ّای پغ پشاکٌٌذُ هتذاٍل
اػتفادُ ؿذُ اػت کِ دس تیشٍى ػلَل ٍ دس کٌاس الکتشٍد
هقاتل قشاس گشفتِ اػت تا ًَسی سا کِ تِ ٍػیلِ ػلَل
جزب ًـذُ اػت ٍ ًَس تلف ؿذُ هحؼَب هیؿَد دٍتاسُ
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تِ ػوت الیِ فؼال ّذایت کٌذ [ .]3تا ػاخت تخؾ ّای
هختلف یک ػلَل خَسؿیذی سًگذاًِ ٍ اًذاصُ گیشی
ٍیظگی ّای ًَسی اجضای هختلف ،هیضاى جزب دس قؼوت
ّای هختلف تشسػی ٍ هحاػثِ ؿذُ اػت ٍ اثش ًَسی ایي
تاصتاب کٌٌذُ کِ تاصتاب  100%داسد؛ تش افضایؾ هیضاى
جزب دس تخؾ ّای هختلف ػلَل تِ خصَف الیِ فؼال
هطالؼِ ؿذُ اػت.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
جذٍل : 1هـخصِّای فَتٍَلتایی ػلَل خَسؿیذی هشجغ (تذٍى الیِ
تاصتاب کٌٌذُ) ٍ ػلَلّای خَسؿیذی اصالح ؿذُ تا الیِ تاصتاب
کٌٌذُ ًقشُ.

ًـذُ تِ ٍػیلِی سًگذاًِ تِ داخل ػلَل تاصگشدد تا تا
تشگـت تِ داخلِ الیِی حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ ٍ جزب
تِ ٍػیلِ سًگذاًِ ،جشیاىِ الکتشیکی افضایؾ یاتذ.
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تِ هٌظَس هحاػثِ دسصذ فَتَىِ فشٍدی کِ دس ّش طَل-
هَج تِ ٍػیلِ ؿیـِ ؿفاف ٍ سػاًا ( ،)FTOالیِی تیتاًین
دیاکؼیذِ حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ (،)TiO2-dye
الکتشٍلیت ٍ پالتیي جزب هیؿَد ،تا اػتفادُ اص طیف-
ػٌجی ٍ اًتخابِ هشجغ هٌاػة ،کویتّایی هاًٌذ ػثَسِ
پَؿؾّای سػاًا تا دٍ ًَع هختلف (،)TTEC7 ٍ TNSG
الکتشٍلیت ( ،)TElectrolyteتیتاًین دیاکؼیذ حؼاع ؿذُ تِ
سًگذاًِ ( ٍ )TTiO2-Dyeپالتیي ( ٍ ،)TPtتاصتابِ ؿیـِ
( ٍ )Rglassالیِی تاصتاب کٌٌذُ ( ،)RRLدس هحذٍدُی 350
تا ً 800اًَهتش اًذاصُگیشی ؿذًذ .تشای هحاػثِ ایي
کویت ،اص آى جایی کِ ضشیة ؿکؼتِ توامِ هَاد داخلِ
ػلَل تقشیثاً یکؼاىاًذ ،تاصتابّای چٌذگاًِ سٍی ًوی-
دّذ ٍ اص ایي اثش صشفًظش ؿذُ اػت .هحاػثات تش اػاع
ػاختاسی اػت کِ ًَس اص ػوت فَتَآًذ تِ ػلَل ٍاسد هی-
ؿَد ٍ تخـی اص ًَس تِ تشتیة دس  ،FTOالیِی تیتاًین
دیاکؼیذ حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ ،الکتشٍلیت ،پالتیي ٍ
 FTOجزب هیؿَد ٍ ػپغ ًَس تشگـت دادُ ؿذُ تِ
ٍػیلِ الیِّای پشاکٌٌذُ هختلف ،تِ ٍػیلِی ،FTO
پالتیي ،الکتشٍلیت ،الیِی تیتاًین دیاکؼیذ حؼاع ؿذُ
تِ سًگذاًِ ٍ  FTOجزب هیؿَد (ؿکل .)2

تاصدُ کَاًتَهی خاسجی ػلَلّای خَسؿیذی تش حؼة
طَلهَج دس ؿکل  1ب ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت کِ اثشِ
تشگـتِ ًَس تِ ٍػیلِی الیِی تاصتاب کٌٌذُ تِ داخلِ
الیِی فؼال ٍ دس ًتیجِ ،اثشِ آى تش افضایؾِ جشیاىِ الکتشیکیِ
ػلَلّای خَسؿیذی سا ًـاى هیدّذ .تیـیٌِ تاصدُ
کَاًتَهی حذٍد ً 520اًَهتش هـاّذُ هیؿَد کِ هٌطثق
تش قلِی جزبِ سًگذاًِ  Z907اػت .افضایؾِ تاصدُ
کَاًتَهی تٌْا هحذٍد تِ ایي طَلهَج ًویؿَد ٍ دس
هحذٍدُی طَلِ هَجی کِ سًگذاًِ جزب داسد ،افضایؾ دس
تاصدُ کَاًتَهی هـاّذُ هیؿَد .هقذاسِ افضایؾِ تاصدُ
کَاًتَهی دس طَلهَجِ ً 520اًَهتش ًؼثت تا اػتفادُ اص
الیِ هؼطح ًقشُ تشاتش تا  %27اػت ٍ ایي افضایؾ دس طَل-
هَج ً 650اًَهتش تشاتش تا  %41اػت کِ ًـاى هیدّذ
الیِی تاصتاب کٌٌذُ دس طَلهَجّای تلٌذتش کِ سًگذاًِ
جزب کنتشی داسد ،تِ طَسِ کاسآهذتش ًَسِ فشٍدی سا تِ
جشیاىِ الکتشیکی تثذیل هیکٌٌذ.
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ؿکل ( :1الف) هٌحٌیِ چگالی جشیاى – ٍلتاطِ ٍ (ب) تاصدُ کَاًتَهی
خاسجیِ ػلَلّای خَسؿیذی سًگذاًِایً( .قطِ چیي) ػلَلِ
خَسؿیذی سًگذاًِای هشجغ تذٍى تِ کاسگیشی الیِی تاصتاب کٌٌذُ
ًَس ٍ (خط چیي) ػلَل خَسؿیذی اصالح ؿذُ تا الیِی تاصتاب کٌٌذُ
هؼطح ًقشُ.

هـخصِّای فَتٍَلتایی

هشجغ

الیِی هؼطح ًقشُ

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
تاصدّی ػلَل هـاّذُ هی ؿَد ( ؿکل  ٍ 1جذٍل.) 1

ؿکل  :3جزب فَتَى دس ػلَل (الف) تذٍى حضَس ٍ (ب) دس حضَس
الیِ تاصتاب کٌٌذُ ًقشُ کِ ًـاى هیدّذ دس ّش طَلهَج چِ دسصذی
اص فَتَى فشٍدی تِ ٍػیلِی ؿیـِ  FTOیا الیِی تیتاًین دیاکؼیذ
حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ یا الکتشٍلیت ٍ یا پالتیي جزب هیؿَد.

تحلیلِ کوّی جزبِ فَتَى فشٍدی تِ ٍػیلِی اجضای
هختلفِ ػلَلِ خَسؿیذی دس غیاب ٍ حضَسِ الیِی تاصتاب
کٌٌذُ دس ؿکل ً 3وایؾ دادُ ؿذُ اػت کِ ًـاى هی-
دّذ دس ّش طَلهَج ،چِ دسصذی اص فَتَىِ فشٍدی تِ
ٍػیلِ ؿیـِ ؿفاف ٍ سػاًا ( ،)FTOالیِّای تیتاًین دی-
اکؼیذ حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ ( ،)TiO2-dyeالکتشٍلیت ٍ
پالتیي جزب هیؿَد .تخؾّای تاقیواًذُ کِ ّاؿَس
ًذاسًذً ،وایؾِ ًَسِ جزب ًـذُ تِ ٍػیلِ اجضای هختلفِ
ػلَلِ خَسؿیذی اػت .سًٍذ جزبِ فَتَى تِ ٍػیلِی الیِ
تیتاًین دیاکؼیذ حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ هـاتِ هٌحٌی-
ّای تاصدُ کَاًتَهی خاسجی اػت تا ایي تفاٍت کِ هقادیش
تیؾتشی سا ًـاى هیدٌّذ .ایي تفاٍت تِ ایي دلیل اػت
کِ تواهی ًَس جزب ؿذُ دس تَلیذ جشیاىِ الکتشیکی ػْین
ًیؼتٌذ کِ هیتَاًذ ًاؿی اص کاػتی دس تاصدُ جوغآٍسی
الکتشٍى دس الکتشٍدِ ًَسی تاؿذ (تاصدُ جوغآٍسی الکتشٍى،
کنتش اص ٍاحذ اػت) .تا تَجِ تِ ایي ًکتِ دس ػلَل اصالح
ؿذُ ًَسِ فشٍدی دٍ هشتثِ اص هیاى ػلَل هیگزسد ،هـاّذُ
هیؿَد کِ تخؾ تضسگی اص ًَس ،تا جزب تِ ٍػیلِی
الکتشٍلیت ،تلف هیؿَد .تِ ٍیظُ دس تاصُی 400-500
ًاًَهتش کِ سًگذاًِ جزبِ قاتل هالحظِای داسد ،حذٍدِ
ًَ %30س جزب ٍ تلف هیؿَد .هیضاى اتالفِ ًَس دس پالتیي
دس تواهی گؼتشُی طَلهَجی تِ جض طَلهَجّای کَتاُ
کِ جزب تِ ٍػیلِ الکتشٍلیت غالة اػت ،حذٍد %15
اػت .ؿیـِ سػاًای ؿفاف ًیض حذٍد ًَ %20س سا دس
گؼتشُی طَل هَجی ًوایؾ دادُ ؿذُ؛ جزب ٍ تلف هی-
کٌذ .اػتفادُ اص الیِ تاستاب کٌٌذُ ػثة هی ؿَد کِ تِ
خصَف هقذاس جزب دس الیِ حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ کِ
قلة ػلَل خَسؿیذی سًگذاًِ اػت؛ افضایؾ یاتذ کِ اثش
آى تِ صَست افضایؾ دس جشیاى الکتشیکی ٍ دس ًْایت
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دس ایي تحقیق تِ هٌظَس اػتفادُ اص ًَس جزب ًـذُ تِ
ٍػیلِ الیِ فؼالِ ػلَل خَسؿیذی (ًَس تلف ؿذُ) ٍ
تاصگـت آى تِ داخل ػلَل ،اص الیِ تاصتاب کٌٌذُ ًقشُ
اػتفادُ ؿذ .تا اػتفادُ اص اًذاصُگیشی خصَصیات ًَسی
اجضای هختلف ػلَل ٍ هحاػثات ًَسی ،هیضاى ًَس جزب
ؿذُ دس تخؾ ّای هختلف ػلَل هحاػثِ ؿذ کِ ًـاى
هی دّذ هیضاى جزب ًَس تِ خصَف دس الیِ تیتاًین دی-
اکؼیذِ حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ افضایؾ هییاتذ کِ تا
افضایؾ  26دسصذی دس جشیاى الکتشیکی ػلَل ،کاسکشد
ػلَل سا تْثَد تاصدّی هیتخـذ.

سپاسگضاسی
ًَیؼٌذُ هقالِ ٍظیفِ خَد هیداًذ کِ اص آقای دکتش ًیوا
تقَی ًیا تِ خاطش فشاّن آٍسدى اهکاًات ٍ تجْیضات
آصهایـگاّی ٍ ّوفکشی ٍ تثادل اطالػات تـکشکٌذ.
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ؿکل ً :2وایؾ ػثَس ٍ تاصتاب تخؾّای هختلفِ ػلَلِ خَسؿیذی
تشای هحاػثِی دسصذ فَتَىِ فشٍدی کِ دس ّش طَلهَج تِ ٍػیلِ
ؿیـِ ؿفاف ٍ سػاًا ( ،)FTOالیِی تیتاًین دیاکؼیذِ حؼاع ؿذُ
تِ سًگذاًِ ( ،)TiO2-dyeالکتشٍلیت ٍ پالتیي جزب هیؿَد.

