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ھای سلول بر عملکردھای مختلف نانوذرات نقره طالعھ و بررسی اثر محیطم 
 شده با نقاط کوانتومیخورشیدی حساس

 

آب و گلیسرول) سنتز شدند و در ساختار فوتوآند سلول خورشیدي انوذرات نقره در دو محیط مختلف (در این تحقیق ن -چکیده 
نشانی چرخشی روي فیلم بکار برده شدند. نانوذرات نقره با روش الیه  FTO/TiO2/CdS/Agشده با نقاط کوانتومی بصورت حساس
TiO2  براي سلول با ساختار 88/1نشانی شد. بازده تبدیل توان حدودنتومی الیهشده با نقاط کواحساس % FTO/TiO2/CdS/Ag NPs 

/Polysulfid/CoS مرجع% بیشتر از بازده سلول 88/0این بازده حدود  .بدست آمد که مربوط به نانوذرات نقره سنتز شده در آب بود 
FTO/TiO2/CdS/Polysulfid/CoS آبی داراي ذرات بزرگتري نسبت به محلول 100نانوذرات نقره با محیط  باشد. محلول کلوییديمی %

هایی که داراي نانوذرات نقره با سایز بزرگتر هستند، % گلیسرول است. افزایش قابل توجهی در چگالی جریان و بازده سلول100با محیط 
 زرگتر وایجاد مسیر موثر انتقال الکترون است.پراکندگی ذرات ب به دلیلاین افزایش جذب نور  شودبینی میپیش .مشاهده شد

 نقاط کوانتومی، روش سیالر، نانوذرات فلزي، پالسمون سطحی -کلید واژه
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Abstract- In this paper, silver (Ag) nanoparticles (NPs) were synthesized in different solutions (e.g. water and glycerol) and 
applied in an FTO/TiO2/CdS/Ag photoanode structure in quantum dot-sensitized solar cells. The successive ionic layer 
adsorption and reaction method (SILAR) was used for deposition of CdS quantum dots on the TiO2 films. Then, thin layers 
of Ag NPs were coated by the spin-coating method. The power conversion efficiency (PCE) of about 1.88% was achieved for 
the FTO/TiO2/CdS/Ag NPs /Polysulfid/CoS cell structure, where Ag NPs were synthesized in a water solution. This PCE 
was about 88% higher than that of the FTO/TiO2/CdS/Polysulfid/CoS, or the reference cell, structure (i.e.1.00%). Colloidal 
liquid of Ag NPs with no glycerol (100% water) contains larger Ag NPs but has the smallest particle size in 100% vol 
glycerol. An enhancement was observed in the current density and the cell efficiency of solar cell samples equipped with 
larger-size Ag NPs. It seems an increase in the absorption of light due to scattering by lager size Ag NPs, results in improved 
cell performance. 
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 مقدمھ
 

هاي رشد مداوم نیاز به انرژي و مصرف سریع سوخت
شود تا بشر به دنبال منابع انرژي فسیلی موجب می

پذیر باشد که انرژي خورشیدي مناسب ترین تجدید
کاندید در این زمینه است. در راستاي تالش براي بهبود 

هاي خورشیدي توجه زیادي به این امر شده بازده سلول
هاي گسترده کاهش یابد. لول براي کاربرداست تا هزینه س

شده با نقاط کوانتومی هاي خورشیدي حساسسلول
(QDSSCs)  به عنوان تکنولوژي فوتوولتاییک نسل سوم

-هاي خورشیدي حساساي از سلولظاهر شدند که شاخه
. نقاط کوانتومی  ]1[هستند (DSSCs)شده با رنگدانه 

: اثرات کوانتش سایز  نسبت به رنگدانه چندین مزیت دارند
دهد تا پاسخ طیف خورشیدي تنظیم شود. که اجازه می

ها آلی ضریب بعالوه نقاط کوانتومی نسبت به اکثر رنگدانه
هاي توان از الکترودجذب باالتري دارند، بنابرین می

شده هاي حساستري در مقایسه با الکترودمتخلخل نازك
است که نقاط دهبا رنگدانه استفاده کرد و پی برده ش

هاي بار چندگانه را کوانتومی این توانایی را دارند تا حامل
 . ]2[با یک فوتون تولید کنند 

است.  DSSCsبسیار شبیه به  QDSSCsساز و کار 
ها از یک نوع نیمرساناي نانوساختار فوتوالکترود این سلول

اکسید تیتانیوم) که با یک متخلخل (مانند نانوذرات دي
طه کوانتومی جاذب نور پوشیده شده، تشکیل الیه نق

نشانی نقاط براي الیه SILAR. از روش  استشده
کوانتومی بهره گرفته شده است. از آنجایی که کاربرد 

مناسب نیست، از  QDSSCsالکترولیت یدید/تري یدید در 
الکترولیت پلی سولفید استفاده شده است و الکترود 

ته شد که به آسانی با در نظر گرف CoSمخالف بر پایه 
شود که جایگزین مناسبی براي آماده می SILARروش 

الکترود پالتین است که به میزان زیادي هزینه کل سلول 
 .   ]3[دهدرا کاهش می

                                                       

 مواد مورد استفاده در آزمایش

با مقاومت  ا فلوئورشده باکسید قلع آالییدهشیشھ      
عنوان زیرالیھ در ) بھ FTO( متربر سانتی اھم۱٥

-الکترود و الکترود مقابل، خمیر نانوذرات دیفوتو
-عنوان انتقال نانومتر بھ ۲۰ھایتیتانیوم با اندازهاکسید 

کننده عنوان پراکندهنانومتر بھ  ٤۰۰دھنده الکترون و 
و سدیم  (Cd(NO3)2.4H2O)آبھ ٤نور، کادمیوم نیترات 

برای سنتز نقاط کوانتومی  (Na2S. 9H2O)آبھ ۹سولفید 
 (Co(acetate)2)، کبالت استات  (CdS)کادمیوم سولفید 

برای آماده سازی  (Na2S. 9H2O)آبھ ۹سدیم سولفید  و
،  (S)، گوگرد (CoS)الکترود مخالف کبالت سولفید 

و پتاسیم کلرید  (Na2S. 9H2O)آبھ ۹سدیم سولفید 
(KCl)   برای تھیھ الکترولیت پلی سولفید، متانول

، (silver nitrate)خالص و آب دی یونیزه و نیترات نقره 
  (glycerol).و گلیسرول  (sodium citrate)سدیم سیترات 

 
 ھا وساخت سلولسازی محلولآماده

 
نشانی شده با اکسید براي ساخت فوتوآند از شیشه الیه 

 ) بهFTOاهم (15مقاومت  قلع آالییده شده با فلورین با
هاي ها در محلولFTOالیه استفاده شد، سپس عنوان زیر

مدت کدام بهیونیزه، استون و اتانول به ترتیب هرآب دي
شد و پس دقیقه در دستگاه آلتراسونیک شستشو داده 15

درجه، روي  80ها در کوره با دماي الیهشدن زیراز خشک
با روش دکتر بلید  nm20وم تیتانیاکسیدآن با خمیر دي

درجه به مدت یک  120نشانی شد و در کوره با دماي الیه
. روش دکتر بلید یک نوع روش ]4[شدساعت پخت داده

را با  (FTO)نظر الیه موردغلطکی است که در آن زیر
چسبانیم، سپس خمیر چسب اسکاچ به سطح زیرین می

با استفاده از میله داده و  تیتانیوم را روي آن قراراکسیددي
کنیم. در این روش حرکت یکنواخت اي پهن میشیشه

-اي براي ایجاد سطح یکنواخت بسیار مهم میمیله شیشه
 روي آن به nm400تیتانیوم اکسیدباشد. سپس خمیر دي

نشانی شد و در کوره گر با همین روش الیهعنوان پراکنده
م ساعت درجه به مدت نی 500الکتریکی افقی در دماي 

 80ها تا دماي شدن نمونهبازپخت داده شد، پس از سرد
 .ها را از کوره خارج کردیمدرجه آن

هاي کاتیونی و آنیونی را جهت سنتز نقاط مادهسپس پیش
کوانتومی کادمیوم سولفید آماده کردیم که به ترتیب 

 5/0موالر کادمیوم نیترات و محلول آبی  5/0محلول آبی 
 1ها را به مدت ید هستند.  فوتوآندموالر سدیم سولف

ور کرده، سپس دقیقه داخل محلول کادمیوم نیترات غوطه
آن ها را بیرون آورده و با آب دي یونیزه شسته و در دماي 

ها را داخل محلول کنیم. بار دیگر نمونهمحیط خشک می
ها را دقیقه قرار داده و دوباره آن 1سدیم سولفید به مدت 

کنیم، به این مراحل یک سیکل سیالر شسته و خشک می
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تواند شده میگذاريگویند. سایز نقاط کوانتومی رسوبمی
وري کنترل شود. این روش هاي غوطهبا تعداد سیکل

چنان طراحی شده است سایز ذرات در یک تک الیه در 
توان با تکرار یابد. میوري افزایش میطی یک سیکل غوطه

نه را به دست آورد که به ازاي چند بار آزمایش، سیکل بهی
 10. در این کار سیکل بهینه ]5[شود آن بازده بیشینه می

به دست آمد. منظور از سیکل بهینه، تعداد دفعاتی است 
باز و در نتیجه است که در آن چگالی جریان، ولتاژ مدار

 بازده سلول بیشینه است.

 50همچنین سنتز نانوذرات نقره به این صورت است که، 
به هم  1به  1لیتر مخلوط آب و گلیسرول به نسبت میلی

زده و حرارت داده می شود. پس از افزایش دما، نقره 
نیترات و یک دقیقه بعد سدیم سیترات به محلول اضافه 

شود و طی ساعت بهم زده می 1شود و به مدت می
کند. محلول واکنش رنگ محلول به آرامی تغییر می

 4ک ظرف شفاف و در دماي کلوییدي سنتز شده در ی
شود که به مدت چندین ماه گراد قرار داده میدرجه سانتی

منحنی که مربوط به  1شکل  با توجه بهپایدار است. 
مشاهده  است، هاي کلوئیدي نانوذرات نقرهجذب محلول

 430تا  400شود که پیک جذب یک شیفت قرمز از می
% حجمی به 100که مقدار گلیسرول از نانومتر دارد وقتی

دهنده این موضوع یابد که نشان% حجمی کاهش می0
% آب) داراي 100% گلیسرول (0است که محلول داراي 

% گلیسرول داراي ذرات 100ذرات بزرگتر و محلول 
نشانی چرخشی نانوذرات نقره با روش الیه کوچکتر است.

را آماده  CoSسپس کاتد  اند.نشانی شدهروي فوتوآند الیه
م که به روش سیالر و با دو پیش ماده کاتیونی و کنیمی

شود. آنیونی کبالت استات و سدیم سولفید انجام می
باشد که در الکترولیت مورد استفاده نیز پلی سولفید می

مجاورت نقاط کوانتومی و نانوذرات نقره پایداري شیمیایی 
 شود.قابل قبولی دارد و موجب خوردگی شیمیایی نمی
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هاي نقره شامل مقادیر کلوئید UV-Vis: منحنی جذب 1شکل 
 مختلف گلیسرول

شده با نقاط حساس TiO2 مورفولوژي سطح الکترود
با و بدون نانوذرات نقره توسط تصاویر  CdSکوانتومی 

نشان داده شده  2الکترونی روبشی گسیل میدانی در شکل
 است. 

 
کترونی روبشی گسیل میدانی مربوط به : تصاویر میکروسکوپ ال2شکل

با و بدون نانوذرات نقره  CdSشده با نقاط کوانتومی الکترود حساس
با نانوذرات نقره در  b)بدون نانوذرات نقره  a)هاي مختلف در محیط

% 50% آب و 50با نانوذرات نقره در محیط  c)% گلیسرول 100محیط 
 % آب100با نانوذرات نقره در محیط  d)گلیسرول 

ولتاژ نمونه ها انجام گردید و چگالی -یابی جریانمشخصه
، فاکتور  (VOC)، ولتاژ مدار باز  (JSC)وتاه جریان اتصال ک

ها مشخص سلول (η)و بازده تبدیل توان  (FF)گنجایش 
هاي خورشیدي ولتاژ سلول-، منحنی جریان3شکلشد. 
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 نیک ایرانفوتو و فناوري کنفرانس مهندسی هشتمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  دومینو بیست 
 
 

با  شده با نقاط کوانتومی با و بدون نانوذرات نقرهحساس
 است. FTO /TiO2/CdS/Ag و FTO/TiO2/CdS ساختار 

 
 ولتاژ نمونه ها با وبدون نانوذرات نقره -: منحنی جریان3شکل 

هاي ساخته شده در جدول هاي فوتوولتاییک نمونهویژگی
 آورده شده است. 1

 

باز، جریان اتصال کوتاه، فاکتور گنجایش و : ولتاژ مدار1جدول
نقاط کوانتومی   شده  با هاي حساساز سلول هاي  بدست آمدهبازدهی

با نانوذرات نقره در  b)) بدون نانوذرات نقره aبا و بدون نانوذرات نقره 
% 50% آب و 50با نانوذرات نقره در محیط  c)% گلیسرول 100محیط 

 % آب100با نانوذرات نقره در محیط  d)گلیسرول 

Eff   
%  

FF 
%     

JSC(mA/cm2) VOC(V)  

00/1 40/0 50/6 38/0 a 

16/1 41/0 41/7 38/0 b 

40/1 38/0 00/8 44/0 c 

88/1 42/0 80/9 44/0 d 

  JSC, VOC , ηهاي شود مقدار کمیتچنانکه مشاهده می
نسبت به  FTO/TiO2/CdS/Agبراي سلول با ساختار 

یابد که افزایش می FTO/TiO2/CdSسلول با ساختار 
-موثر الکترون را فراهم میساختار نخست یه مسیر انتقال 

کند که ناشی از جمع آوري بار است و این چگالی جریان 
بخشد و از بازترکیب بار توسط اتصال کوتاه را بهبود می

 FTOکاهش فرآیند انتقال به عقب بین الکترولیت و 
-کند که موجب بهبود ولتاژ مدار باز میجلوگیري می

 .]7و  6[شود

 گیری نتیجھ

هاي جدول) نشان میدهد که ابی (دادهینتایج مشخصه
-% آب به روش الیه100وقتی نانوذرات نقره در محیط 
شده با نقاط حساس TiO2نشانی چرخشی بعد از  الیه 

اي حدود گیرد بازدهکوانتومی در ساختار سلول قرار می
% بیشتر از بازده 88/0آید که حدود % بدست می88/1

است. بازده  %)00/1( (بدون نانوذرات نقره) مرجعسلول 
% گلیسرول) که 50( C% گلیسرول) و B )100هاي نمونه

هستند، کمتر  Dداراي نانوذرات کوچکتر نسبت به نمونه 
که نانوذرات نقره بزرگتر مسیري را  رسدنظر میاست. به

کند که موجب افزایش براي انتقال موثر الکترون فراهم می
جریان اتصال کوتاه  آوري بار شده و در نتیجه چگالیجمع

یابد و هم اثر پراکندگی مطلوبی دارند. افزایش می
همچنین از فرآیند بازگشت به عقب بین الکترولیت و 

 کند. جلوگیري می FTOزیرالیه 
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