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، با دو این نوع سلول یتپروسکا يالیهمنظور بررسی مشخصات فوتوولتائیک سلول خورشیدي پروسکایتی، در این پژوهش، به -چکیده 
با هم  ،هاي خورشیدي ساخته شدهسلولآن دو  يشد. سپس عملکرد اولیه نشانیالیهوري غوطهاي دومرحلهاي تبخیري و  دومرحله روش

 جریان و عملکرد-هاي ولتاژ مشخصه اما نگرفت،شده به روش تبخیري، صورت  ساخته سازي سلول د. هر چند مراحل بهینهمقایسه گردی
-سلول  ،(Voc)باز و ولتاژ مدار(ISC)کوتاه ، جریان اتصال(FF)پرشدگی ، ضریب(Eff)روزه بررسی گردید. بازده هفت هاي زمانی در بازه آن

-سلولعملکرد  دادها نشان سیر. این برشدگیري و با یکدیگر مقایسه اندازه ،ي زمانی اشاره شدهدر بازههر دو روش هاي ساخته شده با 
 .ددارخوبی  پایداري زمانی نسبتاًدر مقایسه با سلول دیگر  ،به روش تبخیري ه شدههاي ساخت

 وريو غوطهتبخیري  نشانی، الیهي سدکنندهسلول خورشیدي پروسکایتی، الیه ،اکسایدديحفره، تیتانیوم يانتقال دهنده -کلید واژه
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Abstract- In this research the photovoltaic properties of perovskite solar cells have been studied. The perovskite layers were 
deposited by two-step sequential vapor and two-step sequential solution to fabricate the cells. Then, initial performance of 
samples was compared. The cell photovoltaic parameters such as I-V, efficiency (Eff), fill factor (FF), short circuit current 
(ISC) and open circuit voltage (VOC) have been measured for one week periods. Samples were fabricated by vapor deposition 
method was found to be more stable. 
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 مقدمه -1

به عنوان نسل جدیدي  معدنی اخیراً -آلیهاي پروسکایت
کار برده هاي خورشیدي بهاز مواد حساس به نور در سلول

خورشیدي   لسلواولین  2009سال در شود. می
 هاي خورشیدي حساس، با اقتباس از سلولیپروسکایت

و  وي .معرفی گردیدتوسط میاساکا  ،رنگ به شده
را به  CH3NH3PbBr3و  CH3NH3PbI3 نشاهمکار

شده به در سلول خورشیدي حساس کنندهعنوان حساس
ولی به دلیل  مورد استفاده قرار دادند. (DSSCs)رنگ

این نوع  مایع، الکترولیتتوسط پروسکایت  خوردگی
و پارك . ]1[ از پایداري کمی برخوردار بود هاسلول

ند نشانی پروسکایت توانستالیه روشبا تغییر همکارانش 
. ]2[ دنبخشها را بهبود این نوع سلول يپایدار بازده و

-spiro جامد مانند هايالکترولیتاستفاده از همچنین 

MeOTAD داري و پای لکردعمجاي الکترولیت مایع، به
هاي در سلول .]3[ بخشیدبهبود نیز را ها این سلول

-انتقال ي(مادهHTM و  TiO2 ،مزوپروس پروسکایتی
 انتقال الکترون و حفره وظیفهي حفره) به ترتیب، دهنده

جایگزین کردن با  و همکارانشاسنیس  د.نعهده دار را بر
که  متوجه شدند Al2O3 متخلخل يالیهبا TiO2 ي الیه

انتقال  يوظیفه ،تواند عالوه بر جذب نورپروسکایت می
. از طرف دیگر تحقیقات ]4[ نیز بر عهده بگیردرا الکترون 

-هبتواند می CH3NH3PbI3 که نشان داد ،صورت گرفته
. اگرچه بازده کار رودهبحفره نیز  يدهندهانتقال جاي
فره ح يدهندههاي پروسکایتی بدون انتقالسلول ياولیه
ها به نوع سلولبازده این  در حال حاضر ولی ؛% بود5تنها 

هاي مختلفی براي روش ].5[ تاس % رسیده13حدود 
منبعی، دو يروش تبخیر ؛وجود داردنشانی پروسکایت الیه

 .ايمرحلهنشانی تکروش الیه وري وغوطهروش ترتیبی 
 CH3NH3Iو   PbI2، محلول ايمرحلهدر روش تک

(MAI)   در این  ].6[ شودمینشانی چرخشی الیهروش با
تبخیري و  ايهاي دومرحلهبا روش هانمونه ،پژوهش

مشخصات  سپس و ساخته شد وريغوطه ايحلهمردو
ها مورد مقایسه و بررسی قرار فوتوولتائیک این سلول

از سلول خورشیدي پروسکایتی  یشماتیک طرح گرفت.
مشاهده  1ن در شکل تواا میرحفره  يبدون انتقال دهنده

 ،پروسکایت عالوه بر جذب نور ،هاکرد. در این نوع سلول
 .نیز برعهده داردرا انتقال حفره به کاتد مقابل  يوظیفه

 
-ل خورشیدي پروسکایتی بدون انتقال: طرح شماتیک از سلو1شکل 
 .حفره يدهنده

 آزمایش روش -2

 مواد مورد نیاز -2-1

، (FTO)ي فلزياننشانی شده با اکسید رساالیه يشیشه
 این .CH3NH3I و پودر PbI2 ، پودرTiO2 خمیر نانوذرات

ساختاري ایساتیس مواد از شرکت ادوات نوري نانو
گیري مشخصات فوتوولتائیک اندازه خریداري شده است.

 Keithley2400توسط دستگاه  نیز سلول خورشیدي
 .است گرفته صورت

 روش ساخت سلول خورشیدي -2-2
آالییده با  يشده با اکسید رسانا نشانیالیه يشیشه
) به عنوان زیرالیه مورد استفاده قرار گرفت. FTO( فلورین

با توجه  )HCl ی(پودر روي ویبه روش شیمیا FTO يالیه
ها توسط به مدل مورد نیاز الگودهی شد. سپس زیرالیه

مقطر، استون و اتانول تحت  شو، آبومایع شست
الکترون با  يدکنندهس يشد. الیه هلتراسونیک شستوا

نشانی نانومتر با روش الیه 100در حدود  یضخامت
-سانتی درجه 500نشانی و سپس تا دماي الیه ،چرخشی

اي دقیقه پخت داده شد. بعد از آن الیه 30به مدت  گراد
نشانی چرخشی اکساید با روش الیهديذرات تیتانیوماز نانو

-الیهثانیه  30به مدت  ،دور بر دقیقه 4000با سرعت 
 100دقیقه در دماي  30به مدت  الیهزیر نشانی شد.

 ،یک ساعتبه مدت سپس و  گراد خشکدرجه سانتی
در این  شد.گراد پخت درجه سانتی 500دماي تحت 

 يبر روي الیه CH3NH3PbI3نشانی براي الیه ،پژوهش
استفاده  يوري و تبخیراز دو روش غوطه  TiO2متخلخل

در وري و تبخیري غوطه ؛دو روش هر طرح شماتیک .شد
ها را با محلول . ابتدا نمونهتوضیح داده شده است 2شکل 
PbI2  درDMF )N,N-dimethylformamide(  با روش
 و پس از حرارت دهی شد نشانینشانی چرخشی، الیهالیه

در محلول  ،وريبا روش غوطه هااز نمونه نیمی
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با  ،ر شرایط محیطید هاسایر نمونه و MAI ایزوپروپانول
 .گرفتقرار  MAIبخار روش تبخیري در معرض 

 

 
-الیه ب:وري نشانی غوطهالیه الف:روش  : طرح شماتیک2شکل 

 الیه پروسکایت سلول خورشیدينشانی تبخیري 

ها تحت حرارت قرار پس از تشکیل پروسکایت نمونه
با طال  ،سپس الکترود مقابل به روش اسپاترینگ .گرفت

 مشخصات فوتوولتائیک سلول شانی شد و در نهایتنالیه
 100با توان جریان تحت تابش نور -توسط دستگاه ولتاژ

 شد. گیرياندازه )AM1.5( بر سانتیمتر مربع واتمیلی 

 هانتایج و داده  -3

توان در شده را میساخته هايسلول ژمنحنی جریان ولتا
ریان چگالی ج ،شکل این با توجه به .مشاهده کرد 3شکل 

-در حالت غوطه (VOC) مدار باز ژو ولتا (JSC) مدار کوتاه
که اینوجود  با تبخیري بهتر است. نسبت به حالتوري 
 مورفولوژيبا یکنواخت و اي ، الیهنشانی تبخیريالیهروش 

ولی  ؛کندایجاد میوري نشانی غوطهبهتري نسبت به الیه
ها سلول روش، این در هايالیه سازيبه دلیل عدم بهینه

 شاننوري نسبت به روش غوطه يترضعیفعملکرد کلی 
پرشدگی ضریب ، (JSC) مدار کوتاه جریانچگالی  .دهدمی

 2ل شکدر جدول را میتوان هاي ساخته شده نمونه و بازده
تاثیر  ،سازي در حالت تبخیريعدم بهینه کرد.مشاهده 

و هاي درونی مستقیم روي ضریب پرشدگی، مقاومت
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Eff (%)  FF (%)  Voc(v) Jsc (mA/cm2)  

5.93 61.32 0.78 12.36 Sol Dep  

3.25 52.22 0.68 9.07 Vap Dep 
هاي ساخته شده با نمونهمربوط به  (V-I)جریان-ولتاژ نمودار: 3شکل 
 تبخیري (b) و وريغوطه (a) روش

یده داشته است که در شکل د طور چگالی جریانهمین
نشان  4در شکل که  Vocتغییرات زمانی از روي  شود.می

مدار باز با  توان نتیجه گرفت که ولتاژمی ،داده شده
 ابد.یگذشت زمان افزایش می
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0.72±0.05 0.79±0.06 0.78±0.10 0.76±0.06 a 
0.78±0.04 0.76±0.03 0.72±0.04 0.57±0.04 b 

 هاينمونه (VOC) باز مدار ژولتامیانگین تغییرات زمانی  :4شکل 
 يریتبخ )b(و  وريغوطه )a( ساخته شده با روش

برحسب ) Jsc( چگالی جریان مدار کوتاهمیانگین تغییرات 
، نشان 5هاي مختلف در شکل براي نمونه ،هاي زمانیدوره

 رغم روند کلی کاهش چگالی جریان،. علیداده شده است
هر  ،چگالی جریان هاي اول و دوم،هفتهدر شود دیده می
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2.2±0.3 5.9±1.3 6.3±2.7 12.9±2.3 a 
6.08±0.3 8.8±1.1 8.5±0.08 9.8±0.5 b 

 هاينمونه میانگین چگالی جریان مدار کوتاه: تغییرات زمانی 5شکل 
 يریتبخ )b(و  وريغوطه )a( ساخته شده با روش
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33.6±4.6 48.3±5.3 49.2±7.9 59.7±5.6 a 
37.1±0.1 44.2±3.2 52.3±3.8 44.1±3.1 b 

هاي نمونه (FF) ضریب پرشدگیمیانگین : تغییرات زمانی 6شکل 
 يریتبخ )b(و  وريغوطه )a( با روشساخته شده 
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0.6±0.3 2.5±0.9 2.8±0.6 5.4±0.5 a 
2.3±0.09 3.2±0.5 3.2±0.5 2.4±0.3 b 

هاي ساخته شده نمونه (Eff) بازده نمیانگی: تغییرات زمانی 7شکل 
 يریتبخ )b(و  وريغوطه )a( با روش

شود مشاهده می 6در شکل  دو حالت نسبتاً پایدار است.
ضریب پرشدگی در حالت تبخیري در هفته اول بهبود 

 .یابدمیسوم کاهش هاي دوم و ولی در هفته ؛یافته
در هفته اول،  FF افزایش و JSC همچنین روند ثابت

 میتواند روند ثابت بازده در حالت تبخیري را توجیه کند
 ).7(شکل 

 گیري نتیجه -4

تولتائیک سلول در این پژوهش پایداري و مشخصات فو
با دو ي حفره دهندهبدون انتقال خورشیدي پروسکایتی

قرار و مقایسه مورد بررسی  ،نشانی پروسکایتروش الیه
توان به این نتیجه رسید که ضریب در نهایت می .گرفت

در هفته هاي اول و  ،تبخیريروش هاي پرشدگی در نمونه
-یعل ،هااین نمونه بازده ،ابد. از طرف دیگریبهبود میدوم 

 است ثابتی داشته روند نسبتاً ،رغم کاهش ضریب پرشدگی
متأثر از چگالی جریان ا این روند ثابت رتوان که می

ولتاژ مدار باز در هر دو نوع روش دانست. از سوي دیگر، 
 روندي صعودي داشته است. ،طی زمان نشانی درالیه
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