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به یدید سربمحلول  ي اول،مرحلهدر  .شد استفادهاي هدومرحلنشانی الیه روشاز نشانی پروسکایت، براي الیهدر این پژوهش،  –چکیده 
محلول  وري،نشانی غوطهبا روش الیه، دومي مرحلهدر  قرار گرفت. اکسیددينانوساختار تیتانیوم يبر روي الیهنشانی چرخشی روش الیه

بر  CH3NH3PbI3ي پروسکایت ار گرفتن یک الیهنشانی، قري این دو مرحله الیهیدید نشانده شد. نتیجهسرب رويبر  یدیدآمونیوممتیل
هاي زمانی وري براي بازهغوطهنشانی، دوم الیهي مرحلهدر ي بهینه، بود. براي رسیدن به یک سلول پایه TiO2ي متخلخل روي الیه

مدار  انیجر یچگالژ مدار باز، ، از قبیل بازده تبدیل توان، ضریب پرشدگی، ولتاهاي فوتوولتائیکی سلولیابیمشخصهشد.  مختلفی انجام
 وري مشخص شود.زمان غوطهمدتترین تا مناسب گردیدمقایسه  با یکدیگر و نتایج گرفتانجام و...  کوتاه

 اي.نشانی دومرحلهسازي، پروسکایت، سلول خورشیدي نانوساختار، الیهبهینه -کلید واژه
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Abstract- In this research, two-step deposition technique was used to fabricate and modify perovskite solar cells. In first step, 
PbI2 solution deposited on TiO2 nanostructure by spin coating method. Then the substrate dipped in Methylammonium 
iodide solution to form CH3NH3PbI3 Perovskite. To get the best photovoltaic parameters results we considered different 
periods. The photovoltaic characterization of solar cell such as the power conversion efficiency (PCE), Fill Factor (FF), Open 
Circuit Voltage (VOC) and Short Circuit Current (ISC) were analyzed to obtain the optimum dip-coating time. 

Keywords: Optimization, Perovskite, Nanostructured solar cell, two-step deposition technique. 
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و نمودار نوار  (A) ي ساخته شدهسلول پایه کلی: طرح 1شکل 
 .(B) هاي آنانرژي الیه

 مقدمه -1

غیرآلی موسوم به -هاي اخیر، استفاده از مواد آلیدر سال
هاي خورشیدي، مورد توجه وسکایت، در ساخت سلولپر

به  هیبریدي، قرار گرفته است. فرمول عمومی این مواد
 ،R = CnH2n+1است که در آن   RNH3MX3صورت 

M = Pb  وX = I, Br, Cl از یک سو این موادباشد. می ،
هم  ي الکترون وهم رساننده ،جاذب نور و از سوي دیگر

هاي اپتیکی ویژگیگاف مستقیم، . ي حفره هستندرساننده
، مورد استفاده تغییر ساختار پروسکایت توسط قابل تنظیم

در و پایداري مناسب،  هاي بارپذیري مناسب حاملتحرك
هاي از دیگر ویژگی، کنار ساخت نسبتاً ساده و ارزان

ساخت در  پروسکایتاز استفاده . ]1[ هاستپروسکایت
 .گزارش شد 2009ل در سا ، اولین بارسلول خورشیدي
از سوي  ] و2[ از یک سو این گزارشنتایج قابل قبول 

تا باعث شد ، هافرد پروسکایتهاي منحصربهویژگی دیگر
ملکرد و رفع نقایص این بهبود ع تحقیقات بیشتري براي

هاي انجام گرفته تا امروز، بیانگر تالشد. شو انجام هاسلول
 . رسیدن بهتسهاد چشمگیري در عملکرد این سلولرش

 تسادعا این بیانگر ، 2015در سال % 20ي شدهبازده 
گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه یزد براي شروع  ].3[

 هايپروسکایتدر این زمینه، از میان  خود فعالیت
 یدیدسربآمونیوممتیل مختلف، توجه خود را بر روي

(CH3NH3PbI3)  یک اولین گام، در  تامتمرکز نمود
را ي حفره بدون رسانندهپروسکایتی  ديهیبریسلول 

این سلول در شکل  از کلی یطراحی و بهینه نماید. طرح
فرآیندي  طیشود. در این سلول، پروسکایت دیده می 1

ي اول، در مرحلهشده است. نشانی الیه ايدو مرحله
نشانی شده و در یدید به روش چرخشی الیهمحلول سرب

 Compactهاي الیهتیب، به تر، سلولی که ي بعدمرحله

Layer/TiO2/PbI2 نشانی شده استبر روي آن الیه ،
شود تا ور میغوطه دیدیومآمونیلیمتدرون محلول 

 :تشکیل شودپروسکایت 
CH3NH3I+PbI2→CH3NH3PbI3 . ،در این پژوهش

دوم  مرحله وري، دررسیدن به بهترین زمان غوطهجهت 
وري متفاوتی غوطههاي زمانمدت، نشانی پروسکایتالیه

، ساخت سلولروند در مسلماً  .ه استدر نظر گرفته شد
، بدون CH3NH3Iمانند غلظت محلول  ،پارامترهاسایر 

بر روي  ،وريتأثیر زمان غوطه ،تنهاتا  ؛هتغییر باقی ماند

 بررسی شود.ها عملکرد سلول

 روش انجام آزمایش -2

 مواد مورد نیاز -2-1
 ،Fluorine-doped Tin Oxide (FTO)ي رساناي شیشه

، پودر روي، اتانول، ایزوپروپانول، دیاسکیدروکلریه
، داکسیديومیتانینانوساختار تایزوپروکسید، خمیر تیتانیوم

 .دیدیومآمونیلیمتیدید، پودر فرمامید، پودر سربمتیلدي

 روش ساخت سلول -2-2
جهت ساخت سلول خورشیدي پروسکایتی، ابتدا بخشی از 

 نظرمورد  ساختاربا توجه به شیشه،  بر روي FTOي الیه
این عمل به منظور  .برداري شدالیه روش شیمیایی به

مراحل شود. میجداسازي دو الکترود سلول انجام 
، آب مقطر، صابونشستشوي سلول به ترتیب، با آب و 

دقیقه در دماي  20ه مدت اتانول و استون انجام شد و ب
 .خشک شود تا گراد قرار گرفتي سانتیدرجه 120

سرعت  و با ي الکترون، به روش چرخشیي سدکنندهالیه
نشانی شد. این الیه، مانع الیهدور بر دقیقه  4000چرخش 

حفره در سلول -از بازگشت الکترون و بازترکیب الکترون
-ایزوپروکسید بهتیتانیومدر ساخت این الیه، از  شود.می

-کیروکلردیهمحلول دو موالر  ،TiO2ي مادهعنوان پیش
الیه  خشک شدنبعد از  ].4[ و اتانول استفاده شد دیاس

ي درجه 500دماي  تا ،گرادي سانتیدرجه 120در دماي 
ي . الیهدقیقه پخت داده شد 30به مدت و  گرادسانتی

  نیز به روش چرخشی و با داکسیديومیتانیت نانوساختار
 براينشانی شد. الیه دور بر دقیقه 4000چرخش سرعت 

با اتانول رقیق  داکسیديومیتانیتخمیر انجام  این کار، 
 را بر عهده دارد.ي انتقال الکترون این الیه، وظیفه شد.

 گرادي سانتیدرجه 120در دماي  ابتدا این الیه نیز
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مدار  انیجر یولتاژ مدار باز، چگال يپارامترها ریمقاد: 1جدول 
 هايزمانمدت براي بازده تبدیل توان؛و  یپرشدگ بیکوتاه، ضر

 آن. يمختلف، همراه با خطا
Dip coating 

time 1 min 2 min 3 min 5 min 7 min 

Voc (v) 0.75 
±0.09 

0.82 
±0.05 

0.82 
±0.04 

0.83 
±0.05 

0.78 
±0.03 

Jsc 
(mA/cm2) 

8.06 
±1.34 

5.76 
±1.10 

4.64 
±1.40 

9.75 
±2.38 

5.38 
±2.29 

FF (%) 50.21 
±4.20 

59.97 
±4.50 

58.54 
±3.70 

57.92 
±3.03 

48.24 
±5.45 

PCE (%) 3.17 
±1.14 

2.83 
±1.10 

2.22 
±0.80 

4.67 
±0.71 

2.18 
±1.19 

 

 
 هايزمانمربوط به مدت ولتاژ-انیجر یچگال: نمودار 2 شکل

 .وريغوطه مختلف
 

 .وريغوطه مختلف هايزمانبراي مدت ولتاژ مدار باز: نمودار 3شکل 
 

 
 هايزمانمربوط به مدت مدار کوتاه انیجر یچگال: نمودار 4شکل 

 .وريغوطه مختلف

 500دماي  تادقیقه  60به مدت  خشک شد و در ادامه،
یک رنگ  زردمحلول گراد پخت داده شد. ي سانتیدرجه

، به روش چرخشی و فرمامیدمتیلديیدید در سرب الرمو
ي متخلخل در الیه دقیقه زمان نفوذ 3پس از اعمال 

TiO2 شد. نشانیالیهدور بر دقیقه،  4000با سرعت  و 
 گرادي سانتیدرجه 70دقیقه در دماي  20سلول به مدت 

  محلول دروننشانی، ي دوم الیهدر مرحلهو  قرار گرفت
mg/mL10 ور شدغوطهدر ایزوپروپانول  دیدیومآمونیلیمت 

سلول، روند تشکیل  شدنور به محض غوطه. ]6و5[
CH3NH3PbI3قابل رؤیت ، آن يتیره رنگ ، با توجه به

متفاوتی اعمال وري هاي غوطه. در این مرحله، زماناست
مشخص  هاسلول شد تا تأثیرات آن بر روي بهبود عملکرد

نانومتر طال توسط دستگاه  50، آخرین مرحلهشود. در 
 نشانی شد.اسپاتریگ به عنوان الکترود مقابل الیه

 نتایج و نمودارها -2-3

مشخصات  Keithley2400دستگاه استفاده از با  
به طور خالصه، ، تایجنشد.  استخراج هاسلول یکیفتوولتائ

نمودار مربوط  2شکل شده است.  يآوردگرد 1در جدول 
-هایی را نشان میسلول ب ولتاژبرحس انیجر یبه چگال

-لیمتهاي زمانی متفاوتی درون محلول دهد که در بازه
 .دقیقه 7و  5، 3، 2، 1اند؛ ور بودهغوطه دیدیومآمونی

پارامترهاي ولتاژ نمودارهاي مربوط به  6تا  3هاي شکلدر 
 مدار انیجر یچگال، (Open-Circuit Voltage) مدار باز

، ضریب )Short-Circuit Current Density( کوتاه
 و بازده تبدیل توان سلول  (Fill Factor)پرشدگی 

(Power Conversion Efficiency)زمان، بر اساس مدت-
پارامترهاي  وري رسم شده است.هاي مختلف غوطه

ها، به ترتیب با ضریب پرشدگی و بازده تبدیل توان سلول
 Pin)، 2(ي شود. در معادله) تعریف می2) و (1معادالت (

 .ستا يتوان نور فرود

)1( 
scoc

maxmax

JV
JVFF

×
×

= 

)2( 
in

scoc

P
FFJVPCE ××

= 

-زمان غوطهمدتبهترین  توان دریافت کهاز این نتایج می
رسد در این مدت، به نظر میدقیقه بوده است.  5وري 

با  یتوانسته به شکل مناسب دیدیومآمونیلیمتمحلول 
 .دهد تشکیلرا  CH3NH3PbI3یدید ترکیب شده و سرب

-ومآمونیلیمتدر محلول هایی که زمان کمتري در سلول
یدید با تمام ذرات سرباحتماالً ، اندور بودهغوطه دیدی

 و همین امر باعث اندشدهوارد واکنش ن دیدیومآمونیلیمت
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هاي مختلف زمانمربوط به مدت یرشدگپ بیضرودار : نم5شکل 
 وري.غوطه

هاي مختلف زمان: نمودار بازده تبدیل توان مربوط به مدت6شکل 
 وري.غوطه

 ،از طرف دیگرها شده است. این سلول ترعملکرد ضعیف
وري بیش از زمان غوطهتهاي مربوط به مدعملکرد سلول

تواند می. این موضوع مناسب نیستچندان دقیقه نیز  5
، در محیط دیدیومآمونیلیمتبه وجود ایزوپروپانول، حالل 

 .بازگرددآزمایش 

 

 گیري نتیجه -3

با توجه به شده و ها با ساختار بیاندر مجموع، براي سلول
ان زمبهترین مدت رسد، به نظر میپژوهش نتایج تجربی

 پنج نشانی پروسکایتي دوم الیهدر مرحله وريغوطه
-ومآمونیلیمت، زماناین مدتطول در  ظاهراً. باشددقیقه 

هاي زماننسبت به سایر مدت، تريمناسب صورتبه  دیدی
و  شدهیدید با سربواکنش  وارد ،بررسی شده وريغوطه

 است. گردیده تشکیل دیدیسربومآمونیلیمتپروسکایت 

  سگزاريسپا

 انجام ي کسانی که دراز همه شایسته است، اینجادر 
از  ویژهبه ؛بودندمراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی پروژه 

تشکر  ،اعضاي محترم گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه یزد
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