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هاي خورشیدي حساس شده با رنگدانه، نانوکامپوزیت صفحات دو بعدي گرافنی  سازي فوتوآند سلول آماده در این تحقیق جهت -چکیده 
اکسید بر روي زیرالیه هاي شفاف و رساناي اکسید قلع آالییده شده با فلوئور پوشش داده شدند. به منظور بررسی  و نانوذرات تیتانیوم

اکسید/  تیتانیوم تیتانیوم اکسید،  هاي هاي مختلف  با فوتوآند هاي خورشیدي، سلول لخواص الکترونی گرافن بر خواص فتوولتائیک سلو
درصد نشان داد که به  92/5اکسید/گرافن را  هاي ساخته شده با تیتانیوم ها بازدهی سلول گرافن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی

افزایش را نشان می دهد.  با توجه به نتایج به دست آمده، به  درصد) 52/3اکسید ( اي نسبت به فوتوآندهاي تیتانیوم طور قابل مالحظه
نظر می رسد که ساختارهاي دوبعدي گرافنی نقش قابل توجهی در افزایش سرعت انتقال بار در فتوآند و در نتیجه افزایش چگالی جریان 

اکسید/ گرافن را در  هاي نانوکامپوزیتی تیتانیوم بالقوه فوتوآند کوتاه سلول و افزایش بازدهی آن را دارند. نتایج این تحقیق پتانسیل مدار 
 هاي خورشیدي نسل سوم را نشان می دهد.   بهبود بازدهی سلول

 اکسید،فوتوآند، گرافن  سلول خورشیدي، تیتانیوم -کلید واژه

 

 

Graphene/TiO2 nanocomposite as a photoanode for efficiency enhancement of 
dye sensitized solar cells 
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Abstract -In this study, TiO2/graphene nanocomposites were deposited on the FTO coated glass substrates in order to make 
dye-sensitized solar cells. Here various photoanode structures like: TiO2 and TiO2/Graphene nanocomposites were prepared 
and assembled in the solar cells, aiming to study the electronic properties of the graphene sheets. The results show the 5.92 % 
efficiency for the cells with TiO2/graphene nanocomposite Photoanodes which is remarkably higher than that of those cells 
with the bare TiO2 electrodes (3.53%). According to our results, it seems that the two-dimensional structure of the graphene 
sheets play an effective role in the improvement of cells’ charge transport properties. According to the results, current density 
and consequently efficiency has enhanced by graphene sheets. The results of this research indicate the potential applications 
of the graphene for improving the efficiency of third-generation solar cells.  
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 مقدمھ-۱-۱

هاي خورشیدي حساس شده  سلول در طول دهه گذشته، 
به علت ویژگی هاي منحصر به فرد خود مانند  با رنگدانه

ساده و بازده باال مورد ساخت  هاي هزینه پایین، روش
نانوذرات تیتانیوم اکسید با توجه به اند.  گرفته توجه قرار 
را جذب هاي رنگدانه  باال، تعداد کافی مولکول سطح موثر

 گردد اعث افزایش جذب نور در ساختار میکنند که ب می
هاي تزریق شده از رنگدانه به نانوذرات  . الکترون]1[

بعدي ساخته شده از  3بکه تیتانیوم اکسید، از طریق ش
اتصال این نانوذرات به یکدیگر به زیرالیه شفاف رساناي 

ند و از آنجا وارد رس ه با فلوئور میاکسید قلع آالییده شد
افزایش ضخامت الیه تیتانیوم گردند.  مدار خارجی می

ش جذب رنگدانه بیشتري در اکسید گرچه باعث افزای
زمان حرکت الکترون گردد ولی به دلیل افزایش  سلول می

بعدي با ابعاد بزرگتر؛ احتمال بازترکیب  3در یک شبکه 
الکترون تزریق شده به الیه با الکترولیت (قبل از رسیدن 

 در میان نانو .]2گردد[ بیشتر می به مدار خارجی)
هاي کربن، صفحات گرافنی به علت دارا بودن  ساختار 

انایی سطح موثر مناسب، تحرك حاملین بار باال، رس
در  است. به خود جلب کردهرا الکتریکی عالی توجه زیادي 

گرفتن خواص گرافن از ترکیب نانو  اینجا با در نظر
اکسید براي افزایش بازدهی   کامپوزیتی آن با تیتانیوم

است. نتایج  حاکی از بهبود بازدهی  ها استفاده شده سلول
د افنی در الیه فتوآنها با وارد کردن صفحات گر سلول

 .]3[باشد می

 بخش تجربی-۱-۲
هاي کاتد و آند با  ها توسط ساندویج کردن الکترود سلول

شدند و الکترولیت  ي حرارتی ساخته استفاده از جداکننده
ها تزریق شد. فوتوآندها توسط الیه  پلی یداید به سلول

 N719اکسید و قرار دادن آنها در رنگدانه  نشانی تیتانیوم
ا توسط الیه نشانی پالتین به روش ساخته شدند و کاتد ه

شیشه اکسید قلع آالییده  هاي دکتر بلید بر روي زیر الیه
ابتدا با ثابت گرفتن جا  در این اند. شده با فلوئور تهیه شده

هاي کاتد  تعداد الیه هاي آند و تغییر دادن تعداد الیه
هاي  کامپوزیت نانوایم.سپس  را بهینه کردهها  بازدهی سلول

و تیتانیوم اکسید ساخته و برروي زیرالیه پوشش گرافن 

                ها مورد استفاده قرار گرفتند. داده شدند و در ساخت سلول
    نتایج و بحث-3-1

الف تصویر میکروسکوپ الکترونی الیه تیتانیوم  1شکل 
را نشان  FTOاکسید الیه نشانی شده بر روي زیرالیه 

 دهد.  می

 
الیه  ر میکروسکوپ الکترونی الیه تیتانیوم اکسیدالف) تصوی: 1شکل 

 باشد). نانومتر می 100معادل  (نشانه FTOنشانی شده بر روي زیرالیه 
 5/7الیه را حدود  تقریبی ها که ضخامت نمونه سطح مقطع تصویرب )

 باشد) میمیکرون  1دهد(نشانه معادل  می کرون نشانمی

تصویر سطح باشد.  نانومتر می 30-20سایز ذرات بین 
است که  ب نشان داده شده 1ها در شکل  نمونه مقطع

دهد. الیه ها بعد از  الیه را نشان میضخامت تقریبی 
ها به کارگرفته  حساس سازي با رنگدانه در ساخت سلول

ها ابتدا دو و  به منظور بهینه کردن بازدهی سلولشدند. 
سه الیه پالتین را به روش دکتر بلید روي کاتد پوش 

اکسید را روي آند الیه   دیم و همچنین دو الیه تیتانیومدا
ها به  نشانی کردیم. کاتدهاي ساخته شده در ساخت سلول

کارگرفته شدند  و منحنی جریان ولتاژ آنها تحت تابش 
میلی وات بر سانتی  100استاندارد نورخورشید و با شدت 

مربع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ولتاژ جریان بدست 
به منظور مقایسه  نشان داده شده است. 2آمده در شکل 

گالی چها شامل  تر،    نتایج به دست آمده از نمودار   دقیق
، فاکتور (Voc)،ولتاژ مدار باز   (Jsc)جریان مدار کوتاه 

 آمده است. 1 در جدول (E)و بازدهی   (FF)کارکرد
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 الیه پالتین 3و  2هاي با  :منحنی جریان ولتاژ براي سلول2شکل 

 الیه 2هاي داراي  نمونهدهد  نشان می 1جدول ي  ها داده
فاکتور  کوتاه، مدار جریانچگالی پالتین ولتاژ مدار باز، 

به  .دنالیه پالتین دار 3کارکرد و بازدهی بهتري نسبت به 
ت سري سلول با افزایش مقاوم این رسد علت نظر می

بر عملکرد آن  تاثیر منفی و هاي پالتین الیه افزایش تعداد
 باشد. سلول می

 هاي منحنی جریان ولتاژ سلول :پارامترهاي به دست آمده از1دول ج
 الیه پالتین 3و  2استفاده از  ساخته شده با 

 

هاي پالتین را دو الیه و ثابت در نظر  اکنون تعداد الیه
دهیم. دراینجا از سه نوع  هاي آند را تغییر می گرفته و الیه

اکسید و   اکسید، دو الیه تیتانیوم  یتانیومآند : یک الیه ت
اکسید:گرافن   اکسید/یک الیه تیتانیوم  یک الیه تیتانیوم

نمودار ولتاژ جریان براي سه  3شکل   کنیم. استفاده می
براي مقایسه  دهد که نوع آند استفاده شده را نشان می

 کنیم.  استفاده می 2بهتر نتایج از جدول 

 

 

 
 2و  1هاي ساخته شده از  ن ولتاژ براي سلول:منحنی جریا3شکل 

  اکسید و همچنین سلول تشکیل شده از تیتانیوم  الیه تیتانیوم
 اکسید:گرافن  /تیتانیوماکسید

هاي  :پارامترهاي به دست آمده از منحنی جریان ولتاژ سلول2جدول 
 هاي مختلف شده با استفاده از آند ساخته

E(%)   FF(%) 
  

Jsc(mA/cm2) Voc(mv) Anode 
type 

72/2 59/0 34/7 624 TiO2 

55/3 59/0 99/8 664 TiO2/ 

TiO2 

92/5 54/0 29/16 664 TiO2/ 
TiO2:G 

 

با وارد کردن صفحات گرافن شود،  مشاهده می 2جدول از 
به  55/3بازدهی از (جریان مدار کوتاه چگالی بازدهی و

ه ب )29/16به  99/8 و چگالی جریان مدار کوتاه از 92/5
تصویر  4شکل ور قابل توجهی افزایش یافته است. ط

 4شکل دهد.  هاي ساخته شده را نشان می شماتیک سلول
ها به سمت مدارخارجی را نشان  نالکترومسیر حرکت الف 
اساس گرادیان ه صورت تصادفی و برکه حرکت ب دهد. می

دهد که  می الف نشان4ل شک باشد. ها می چگالی الکترون
ع ساختار الیه ، احتمال بازترکیب الکترون با توجه به نو

ب  4شکل  قبل از رسیدن به مدارخارجی وجود دارد.
 دهد. هاي حاوي گرافن را نشان می ساختار سلول

ذرات تیتانیوم اکسید وارد  هاي تزریق شده به نانو الکترون
ق آن به سمت مدار گرافن شده و از طری صفحات ماکرونی

ها  بازترکیب الکترون تمالو اح شوند خارجی هدایت می
دهند. به نظر  رسیدن به مدار خارجی را کاهش می قبل از

رسد که گرافن نقش قابل توجهی در بهبود انتقال بار  می
 ها و افزایش بازدهی آنها دارد. در سلول

 

Cathode 
Layers 

Voc(mv) Jsc 
(mA/cm2) 

FF(%) E(%) 

Pt(2) 664 99/8  59/0  55/3  

Pt(3) 585 22/8  58/0  80/2  
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 فوتونیک ایران و فناوري کنفرانس مهندسی هشتمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  دومینو بیست 
 
 
 

 
هاي ساخته شده با استفاده از الیه تیتانیوم  : شماتیک سلول4شکل

 )b(گرافن/تیتانیوم اکسیدو الیه کامپوزیتی  )a(اکسید 

 نتیجھ گیری-٤-۱
هاي خورشیدي حساس شده با  در این تحقیق سلول

ذرات  کامپوزیت گرافن و نانو رنگدانه، با استفاده از نانو
اکسید ساخته شدند. به منظور بررسی خواص   تیتانیوم

هاي  الکترونی گرافن بر خواص فتوولتائیک سلول
تیتانیوم   هاي توآندهاي مختلف با فو خورشیدي، سلول

گرافن مورد بررسی قرار گرفتند. اکسید/ تیتانیوم اکسید،
  هاي ساخته شده با تیتانیوم ها،  بازدهی سلول نتایج بررسی

درصد نشان داد که به طور قابل  92/5اکسید/گرافن را 
 52/3د (اکسی  اي نسبت به فوتوآندهاي تیتانیوم مالحظه

ه نتایج به دست با توجه ب  دهد. درصد) افزایش را نشان می
رسد که ساختارهاي دوبعدي گرافنی  آمده، به نظر می

نقش قابل توجهی در افزایش سرعت انتقال بار در فتوآند و 
کوتاه سلول و مدار  در نتیجه افزایش چگالی جریان

افزایش بازدهی آن را دارند. نتایج این تحقیق پتانسیل  
اکسید/گرافن را   ی تیتانیومکامپوزیت هاي نانو بالقوه فوتوآند

هاي خورشیدي نسل سوم را نشان  در بهبود بازدهی سلول
 می دهد.  
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