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چکيده
مواد انتقالدهنده حفره از اجزای بسیار مهم یک سلول خورشیدی پروسکایتی به شمار میروند ،بهنحوی که حضور آنها یک مولفه کلیدی برای دستیابی
به بازدهی باال در تبدیل نور خورشید به الکتریسیته محسوب میشود .از اینرو جستجو برای پیدا کردن انتقالدهنده های حفره جدید ،کارآمد و کمهزینه
برای استفاده در سلولهای خورشیدی پروسکایتی از داغترین موضوعهای پژوهشی در قلمرو سلولهای خورشیدی به شمار میرود .در این مقاله ،نسلل
جدیدی از انتقالدهندههای حفره آلی به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی پروسکایتی ،تهیه و معرفی شده است .انتقالدهنده حفره آلی دوهسته-
ای  bis(4-(4,5-diphenyl-2-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methaneکه با نام اختصلاری  MDA-PI2معرفلی
میشود ،بر پایه بنزیلایمیدازولها سنتز و شناسایی شد و سرانجام به عنوان ماده انتقالدهنده حفره آلی دوهستهای در سلول خورشیدی پروسکایتی مورد
استفاده قرار گرفت  .از آنجا که ویژگیهای فوتو فیزیکی ،فوتو شیمیایی و الکتروشیمیایی انتقالدهندههای حفره نقش بسیار مهمی را در بهبلود عملکلرد
یک سلول خورشیدی پروسکایتی بازی میکنند به بررسی آنالیزهای مختلفی از جمله ولتامتری چرخهای ،پایداری حرارتی ،فوتولومینسانس ،زاویه تماسی
آب پرداخته شد که همگی گویای عملکرد مطلوب انتقالدهنده حفره جدید سنتز شده در یک سللول خورشلیدی پروسلکایتی بودنلد .همچنلین ،میلزان
فرونشانی فعالیت نشری انتقال دهنده حفره جدید بسیار نزدیک به نمونه مرجع  Spiro-OMeTADدر حضور الیه جاذب پروسکایتی بود کله نشلان از
انتقال موثر حفرهها در سلول خورشیدی پروسکایتی میباشد .پس از ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی بدون انتقال دهنده حفره و بر پایه انتقال دهنده
حفره جدید ،میزان بازده سلول خورشیدی پروسکایتی  ،از مقدار  1/57درصد در غیاب انتقالدهنده حفره ،به مقدار  6/60درصد در حضور انتقالدهنلده
حفره جدید افزایش پیدا کرد که نشاندهنده عملکرد خوب انتقالدهندههای حفره بر پایه حلقه های ایمیدازولی است .
کلمات کلیدی :انتقالدهنده حفره ،سلول خورشیدی پروسکایتی ،ایمیدازول.

-1مقدمه
نسل اول سلولهای خورشیدی بلوری سیلیکونی اولین بار بر روی پولکهایی از جنس سیلیسیم در آزمایشگاه بِل آمریکا ،در
سال  ،1953ساخته شدند .این سیستمها در ابتدا ،بازده  4/5درصد داشتند که این بازدهی در سال  1954به  6درصد
رسید[.]1

* .نویسنده مسئوول :دانشیار گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
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این نوع سلولهای خورشیدی به دلیل بازده باال در تولید انرژی الکتریکی جزو قدیمیترین و معروفترین سلولهای خورشیدی
هستند و در دو زیرگروه طبقهبندی میشوند [ 3 ،2و ،]4دسته اول ،سلولهای خورشیدی سیلیکونی تک بلوری که بازده این
نوع سلولهای خورشیدی بین  17و  18درصد میباشد و دسته دوم  ،سلولهای خورشیدی سیلیکونی چندبلوری که بازده آن-
ها بین  12و  14درصد است [.]5
بر اساس گزارشها ،در سال  2008سلولهای خورشیدی چندبلوری توانستند  48درصد از تولید سلولهای خورشیدی را
به خود اختصاص دهند [ .]6اگرچه ساخت این سلولهای خورشیدی در مقایسه با سلولهای خورشیدی سیلیکونی تک بلوری
کمی ارزانتر است ولی بازده آنها کمتر میباشد [ .]5برای صرفهجویی در هزینه ساخت سلولهای خورشیدی سیلیکونی ،نسل
دوم از سلولهای خورشیدی معرفی شدند که شامل سلولهای خورشیدی فیلمهای نازك کادمیم تلوراید ،1مس ایندیوم گالیم
دیسلناید 2و سیلیکونی آمورف 3میباشند .سلولهای خورشیدی نسل اول دارای الیههای جاذب نور با ضخامت 350
میکرومترند ،در حالیکه سلولهای خورشیدی فیلم نازك الیههای جاذب نور بسیار نازك و تقریبا با ضخامت یک میکرومتر را
شامل میشوند [ .]7این نسل از سلولهای خورشیدی در مقایسه با نسل اول دارای بازده کمتر ولی قیمت پایینتر هستند .در
واقع جستجو برای دست یابی به سلولهای ارزان قیمتتر و پربازدهتر  ،توجه بیشتر دانشمندان حوزه انرژی را به خود اختصاص
داده است.
سلولهای خورشیدی نسل سوم ،فناوریهای جدید و نویدبخشی هستند که در ادامه تالش با هدف دستیابی سلولهای با
بازدهی باالتر و قیمت پایینتر در مقایسه با نسلهای اول و دوم وارد عرصه تحقیقات علمی و کاربردی شدند  ،این سلولها
هنوز بهطور کامل با جزئیات بیشتر و با دیدگاه تجاریسازی مورد بررسی قرار نگرفتهاند .این نسل از سلولهای خورشیدی شامل
سلولهای خورشیدی برپایه نقاط کوانتومی ،4رنگدانهای ،5پلیمری 6و پروسکایتی 7میباشند [.]8-13
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در این بین  ،سلولهای خورشیدی پروسکایتی جدیدترین نمونه از سلولهای خورشیدی نسل سوم هستند که از حدود سال
 2014مورد توجه دانشمندان در سراسر دنیا قرار گرفتند [ ، ]14و عموما از هیبرید آلی-معدنی سرب و یا موادی بر پایه
هالیدهای قلع تشکیل شدهاند .مواد پروسکایت دارای ویژگیهای بسیار مهمی مثل هزینه پایین تولید و ساخت آسان و
همچنین بازده بسیار باالی آنها میباشند [.]15
مواد انتقالدهنده حفره ( 8)HTMاز اجزای بسیار مهم سلول خورشیدی پروسکایتی میباشند که نقش آنها ایجاد بستری
مناسب برای انتقال حفرههای ایجادشده از جذب فوتون در الیه جاذب نور پروسکایت میباشد .بخش قابل توجهی از پژوهش-
ها در سلولهای خورشیدی پروسکایتی بر روی  HTMانجام میپذیرد که میتوانند از طریق بهبود ویژگیهای نوری و انتقال
بار ،بازده سلول خورشیدی پروسکایتی را افزایش دهند .در واقع ،به منظور تسهیل جابهجایی حفرههای تولید شده در الیه
جاذب ،حضور این الیه ضروری است .]16[.یکی از شرطهای اصلی در یک انتقالدهنده حفره موثر ،وجود تراز

9

HOMO

انتقالدهنده حفره است که باید باالتر یا برابر با پروسکایت باشد تا بتواند حفرهها را از الیه جاذب پروسکایت دریافت کند.
تحركپذیری مناسب برای حفره و پایداری حرارتی و فوتوشیمیایی نیز از دیگر ویژگیهای یک  HTMمطلوب است [.]17
همچنین  ،پوشش یکنواخت و مناسب الیه پروسکایت توسط الیه  HTMمیتواند منجر به افزایش مقاومت الیه در مقابل
حرارت و رطوبت و در نتیجه پایداری دستگاه شود [.]18
بهطور کلی ،انتقالدهندههای حفره به دو گروه آلی و معدنی تقسیم میشوند که در این بین انتقالدهندههای حفره آلی به
دلیل هزینه پایین و روش ساخت سریع و آسان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است [ .]19از بین انتقالدهندههای حفره آلی
موجود  ،10spiro-OMeTADبهعنوان بهترین انتقالدهنده حفره مبتنی بر مولکولهای کوچک ،بهطور گستردهای در سلولهای
خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار میگیرد .باالترین بازده گزارش شده برای این انتقالدهنده حفره حدود  23درصد
گزارش شده است [ .]20این در حالی است که انتقالدهنده حفره  Spiro-OMeTADیک ترکیب بسیار گرانقیمت است []21
و اغلب به عنوان یک انتقالدهنده حفره به صورت خالص در سلولهای خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار نمیگیرد و
برای افزایش هدایت و تحركپذیری آن حتما باید از نمک  11LiTFSIاستفاده شود که مخرب و رطوبتپذیر میباشد و در
درازمدت بر بازدهی سلول خورشیدی اثر منفی میگذارد [ 22و .]23

Hole transporting materials

8

Highest occupied molecular orbital

9

N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-octakis(4-methoxyphenyl)-9,9′-spirobi[9H-fluorene]-2,2′,7,7′-tetramine
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پلیمرها یکی دیگر از گروههای اصلی انتقال دهندههای حفره آلی در سلولهای خورشیدی پروسکایتی هستند که در بین آنها،
پلی تری آریل آمین ( )PTAAمیزان بازدهی را به  22/1درصد رسانده است .از معایب این انتقالدهنده حفره میتوان به سنتز
پیچیده آن اشاره کرد که استفاده از آن را بهشدت با محدودیت مواجه کرده است [ .]24انتقالدهنده حفره

12PEDOT:PSS

یکی دیگر از انتقالدهندههای حفره است که بهطور گسترده در سلولهای خورشیدی پروسکایتی مورد توجه و استفاده قرار
گرفت بهطوریکه بازدهی را به  18/7درصد رسانید [ .]25با اینحال اسیدی بودن این انتقالدهنده حفره در مدت طوالنی برای
سلول خورشیدی مضر است ] .[26به تازگی استفاده از تری آزاتروکسین 13نیز به عنوان انتقالدهنده حفره در ساخت سلولهای
خورشیدی پروسکایتی مور د استفاده قرار گرفته است که از ویژگیهای برتر آن نسبت به  ،spiro-OMeTADعدم استفاده از
نمک  LiTFSIاست که در نتیجه ،اثر منفی آن بر بازدهی دستگاه کاهش مییابد .همچنین فرونشانی نور تابشی فیلمهای
پروسکایتی مشتقات تری آزاتروکسین در مقایسه با  spiro-OMeTADباالتر است که نشاندهنده انتقال کارآمد حفره در این
مشتقات میباشد [ 27و .]28
در این مقاله ،برای اولین بار ،ایده استفاده از ایمیدازولها به عنوان انتقالدهنده حفره آلی در سلول خورشیدی پروسکایتی
مطرح شده است .تا پیش از این ،ایمیدازولها تنها در سلولهای خورشیدی حساس به رنگ مورد استفاده قرار میگرفتند [.]29
این ترکیبات به عنوان لیگاند و کاتالیزور نیز مورد استفاده قرار میگیرند و کاربردهای فراوانی در زمینه دارویی نیز از آنها
گزارش شده است .ایمیدازولها یک دسته از ترکیبات هتروسیکل آلی با تنوع وسیع ساختاری هستند که از پنج عضو تشکیل
شدهاند و عالمت اختصاری این گروه  CN2H4میباشد .ویژگی خاصی که باعث شده است از این ترکیبات در سلولهای
خورشیدی و دیودهای نور گسیل آلی استفاده شود ،وجود سیستم پایمزدوج در ساختار ایمیدازول میباشد [ 30و  .]31حلقه-
های هتروسیکلی ایمیدازولها دارای دو نیتروژن با دو مکان اشباع نشده است بهنحوی که در حلقه قطبی ایمیدازول ،نیتروژنها
توسط میتلن از هم جدا شدهاند که در آن نیتروژن آمینی بهعنوان دهنده و نیتروژن ایمینی در نقش پذیرنده عمل میکند
[ .]32واحدهای بنزایمیدازول بهدلیل توانایی تنظیم خواص حامل الکترون و حفره ،میتوانند بهعنوان مواد تزریقکننده الکترون
و حفره مورد استفاده قرار میگیرند[.]33
در این مقاله ،نخست ،انتقالدهنده حفره آلی دوهستهای که با نام اختصاری

14MDA-PI2

نامیده میشود ،برپایه بنزیل

ایمیدازول سنتز شد .سپس ،عملکرد آنها بهعنوان  HTMدر سلولهای خورشیدی پروسکایتی مورد بررسی قرار گرفت.

)Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate

12

Triazatruxene

13

bis(4-(4,5-diphenyl-2-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methane

14
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-2بخش تجربی
-1-2مواد اوليه
مواد شیمیایی که در این تحقیق از آنها استفاده شد عبارت بودند از :استیکاسید ،بنزیل4 ،و-4متیلندیآنیلین-4 ،متیل-
بنزآلدهید ،آمونیوماستات ،کلروفرم ،شیشه رسانای  ،15FTOهیدروکلریکاسید ،پودر روی ،اتانول ،ایزوپروپانول ،تیتانیم ایزو-
پروکسید ،تیتانیم دیاکسید ،دیمتیل فرمامید ،پودر سرب یدید و پودر متیل آمونیوم یدید که از شرکتهای مرك و آلدریچ
خریداری شدند.
-2-2دستگاهها
دستگاهها و تجهیزاتی که در این مقاله برای اثبات ساختاری و بررسی مواد سنتزی و ویژگیهای آنها مورد استفاده قرار گرفتند
عبارت بودند از :شبیهساز نور خورشید مجهز به المپ زنون  400وات و دستگاه پتانسیو استا مدل سما  .500طیفهای

FT-IR

توسط دستگاه  ،Perkin-Elmer 597طیفهای  HNMRتوسط  ،Bruker 250 MHzطیفهای  UV-Visتوسط دستگاه
 ،Shimadzuطیفسنج فوتولومینسانس توسط طیفسنج  Avaspect 125ثبت گردیدند.
-3-2روشها
-1-3-2سنتز ايميدازول MDA-PI2

برای سنتز ترکیب  ،MDA-PI2ابتدا در یک بالن دو دهانه ،مقدار  0/099گرم  4و َ-4متیلن دی آنیلین را به  8میلیلیتر
استیک اسید اضافه کرده و به مدت  15دقیقه هم زده شد تا کامال حل شود .سپس ،مقدار  0/210گرم بنزیل به داخل بالن
اضافه شده و در ادامه ،مقدار  0/120گرم -4متیل بنزآلدهید به مخلوط اضافه شده و مخلوط به مدت نیم ساعت تحت جو
نیتروژن قرار گرفت .بعد از گذشت این زمان ،مقدار  3/854گرم آمونیوم استات به مخلوط اضافه شده و مخلوط در یک حمام
روغن ،تحت دمای  125درجه سانتیگراد ،تحت جو نیتروژن و رفالکس قرار گرفت .زمان مورد نیاز برای انجام واکنش 24
ساعت بهینه سازی شد .در ادامه ،بهمنظور جداسازی مشتق ایمیدازولی سنتز شده ،ابتدا مخلوط حاصل را با آب مقطر رقیق
کرده و سپس ،برای خنثی کردن اسید موجود در محیط ،دو میلیلیتر آمونیاك به مخلوط حاصل اضافه گردید تا  pHافزایش
یافته و به حالت خنثی برسد .بعد از جداسازی رسوب توسط سانتریفیوژ  ،عمل شستشو را سه مرتبه تکرار کرده تا رسوب عاری
از حالل شود .در مرحله آخر ،به رسوب اتانول اضافه شد و مخلوط حاصل در دمای محیط قرار داده شد تا خشک شود .در پایان
رسوب سفید رنگ حاصل جمع آوری گردید [.]34-36

Fluorine doped Tin Oxide
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دادههای آنالیزهای مختلف انتقالدهنده حفره جدید بهصورت زیر است،
FT-IR (KBr): = 3424(m), 3036(m), 2918(w), 2849(w), 1903(w), 1602(s), 1509(s), 1442(m), 1491(m), 1319(w), 1184(m), 1137(m), 1023(s), 958(s), 821(s), 773(s), 700(s), 520(m).
Elemental Analysis: Anal. calcd. C57H44N4( %): C, 87.212; H, 5.657; N, 7.144. Found (%):
C, 87.202; H, 5.643; N, 7.152. 1HNMR (250 MHz, -50 °C, CDCl3):. 8.140 (4Ha1), 8.107
(4Ha4), 8.06 (4Ha3), 8.03 (4Ha2), 8.89-7.11 (m, 4Hb1, 4Hb2, 2Hb3, 4Hb4, 4Hb5, Hb6),4.5
(Ha5), 2.5 (Ha6). ESI-MS: m/z, 783.18, [M-H]+.
-2-3-2روش ساخت سلول
جهت ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی ،ابتدا بخشی از الیه  FTOبر روی شیشه الیهبرداری گردید و یا به اصطالح اچ شد.
این عمل به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه سلول و جداسازی دو الکترود سلول انجام میشود [ .]37مراحل شستشوی سلول
بهترتیب با آب و صابون ،آب بدون یون ،هیدروکلریکاسید  0/1م والر در اتانول ،آب بدون یون ،استون ،آب بدون یون و اتانول
انجام شد و به مدت  30دقیقه در دمای  500درجه سانتیگراد قرار گرفت تا خشک شود.
الیه فشرده تیتانیمدیاکسید (تیتانیا) نقش الیه سدکننده الکترون را دارد و بهمنظور جلوگیری از بازترکیب الکترون-حفره
موجود در سلول الیهنشانی میشود [ .]36این الیه به روش دورانی و با سرعت چرخش  2000دور بر دقیقه و به مدت  30ثانیه
الیهنشانی شد [ ]38که در ساخت این الیه از تیتانیم ایزوپروکسید به عنوان پیشماده  TiO2محلول هیدروکلریکاسید و
اتانول استفاده شد [ .]39بعد از خشک شدن الیه در دمای  120درجه سانتیگراد ،الیه در دمای  500درجه سانتیگراد و به
مدت  30دقیقه مجددا حرارت داده شد .در ادامه برای ساخت الیه جاذب پروسکایت ،ابتدا ،مقدار  460/8میلیگرم پودر سرب-
یدید در یک میلیلیتر دیمتیلفرمامید حل شد .به اینصورت که به مدت  12ساعت در دمای  70-75درجه سانتیگراد بر
روی هیتر-استیرر قرار گرفت [ .]40این محلول ابتدا به مدت ده ثانیه بر روی الیه  TiO2قرار گرفت تا در آن نفوذ کند و در
ادامه به روش دورانی و با سرعت  4000دور بر دقیقه و به مدت  10ثانیه الیهنشانی شد .دمای زیرالیه و محلول حین شروع
الیهنشانی باید  70درجه سانتیگراد باشد .در ادامه سلول به مدت  10دقیقه در دمای  100درجه سانتیگراد قرار گرفت و در
مرحله دوم الیهنشانی ،پس از آنکه الیه به دمای اتاق رسید ،محلول متیلآمونیومیدید در ایزوپروپانول را روی الیه نشانده و
سپس  20ثانیه زمان داده میشود تا در الیه زیرین نفوذ کند [42و .]41در ادامه ،الیهنشانی به روش دورانی و با سرعت 4000
دور بر دقیقه و به مدت  20ثانیه انجام شد و در نهایت ،به مدت  10ثانیه در دمای  100درجه سانتیگراد قرار گرفت .بهمحض
خشک شدن سلول و از بین رفتن رطوبت آن ،روند تشکیل  CH3NH3PbI3با توجه به رنگ تیره آن قابل رویت است .در
مرحله بعد ،الیهنشانی انتقالدهنده حفره انجام شد ،بهاین ترتیب که دو محلول به طور جداگانه ساخته میشوند .در محلول
اول ،مقدار بسیار کمی از  MDA-PI2در یک میلیلیتر کلروبنزن و در محلول دوم ،نمک  LiTFSIدر یک میلیلیتر
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استونیتریل حل شدند .در ادامه مقدار  28/8میکرولیتر ترشیوبوتیل پیریدین به محلول اول اضافه شده و سپس مقدار 17/5
میکرولیتر از محلول دوم به محلول اول اضافه شد .سپس محلول نهایی به مدت نیم ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد تحت
چرخش قرار گرفت .الیهنشانی  MDA-PI2به روش دورانی و با سرعت چرخش  4000دور بر دقیقه و به مدت  30ثانیه انجام
شد .در آخرین مرحله ،الیهنشانی کاتد طال توسط دستگاه تبخیر حرارتی در خال انجام گرفت که ضخامت این الیه در حدود 50
نانومتر تخمین زده شد .الیهنشانی کاتد باید  12ساعت پس از الیهنشانی انتقالدهنده حفره  MDA-PI2انجام گیرد.
-3بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،ترکیب  ،MDA-PI2مطابق شکل  ،1همانطور که در بخش تجربی توضیح داده شد ،مورد سنتز قرار گرفت.

شکل  -1مسیر سنتز و ساختار مولکولی انتقالدهنده حفره دوهستهای  .MDA-PI2نامگذاری هیدروژنها بر روی شکل مشخص شدهاند.
-1-3برسي عملکردهاي فوتوفيزيکي و فوتوشيميايي انتقالدهنده حفره دوهستهاي MDA-PI2

مولکولهای آلی ،یک دسته مهم از جاذبهای نوری در طیفسنجی فرابنفش و مرئی هستند که انتقاالت * n→πو * π→πرا
شامل میشوند که غالبا منجر به ایجاد باندهای جذبی در ناحیه ماورا بنفش میشوند [44و .]43طیف  UV-Visانتقالدهنده
حفره  MDA-PI2در ناحیه  200-600نانومتر و در حالل کلروفرم ثبت شد .همانطور که در شکل  )a(2مشاهده میشود ،در
طیف  UV-Visاین ترکیب یک باند جذبی در ناحیه  288نانومتر مشاهده میشود که میتوان به انتقاالت * π→πمنتسب
نمود که نسبت به  spiro-OMeTADکه باند جذبی آن در ناحیه  303و  388نانومتر ظاهر شده ،دارای جابهجایی آبی میباشد.
یک انتقالدهنده حفره آلی مطلوب نبایستی در ناحیه مرئی جذ ب نور از خود نشان دهد که ترکیب سنتزی جدید این ویژگی را
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دارا است .شایان ذکر است که برای دست یافتن به قابلیت واقعی انتقالدهنده حفره جدید سنتز شده در یک سلول خورشیدی
پروسکایتی ،تمام ویژگیهای آن با انتقالدهنده حفره مرجع  spiro-OMeTADمقایسه خواهد شد.
همانطور که در شکل  )b(2نشان داده شده است ،رفتار الکتروشیمیایی انتقالدهنده حفره جدید بهوسیله آنالیز ولتامتری
چرخهای مورد بررسی قرار گرفت [ .]45-47در این آنالیز از سیستم سهالکترودی استفاده شد که الکترودها ،به ترتیب( ،الف)-
الکترود کار از جنس پالتین( ،ب) -الکترود کمکی از جنس پالتین و (ج) -الکترود مرجع از جنس  Ag/AgClبودند .در ثبت
طیفهای ولتاگرام 5 ،میلیگرم نمک تترابوتیل آمونیوم پرکلرات ) (TBPAو با  5میلیگرم انتقالدهنده حفره در یک میلیلیتر
حالل کلروفرم حل شده و طیف ولتاگرام آنها توسط دستگاه  SAMA500ثبت شد .با توجه به شکل  ،)b(2پیک اکسایش-
کاهش انتقالدهنده حفره  MDA-PI2در بازه  0±2ولت ثبت شد و اولین نیمهموج اکسایشی آن در ناحیه  0/36ولت ظاهر
شد .در مقایسه با  ،spiro-OMeTADعمل اکسایش  MDA-PI2در حدود  0/24الکترونولت کمتر از آن صورت گرفته است که
نشاندهنده آن است که این ترکیب راحت تر از  spiro-OMeTADاکسید میشود.

شکل  )a( -2طیف  )b( ،UV-Visولتامتری چرخهای )c( ،زاویه تماس آب و ( DSC )dانتقالدهنده حفره دوهستهای .MDA-PI2

یکی از ویژگیهای اساسی در پایداری یک سلول خورشیدی پروسکایتی ،میزان رطوبتپذیری سلول است که هر چقدر کمتر
باشد ،سلول خورشیدی در برابر فرسایش و تخریب مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد .برای بررسی خواص آبگریزی
انتقالدهنده حفره جدید ،میزان زاویه تماس آب بر روی الیه نازکی از آن انجام شد .به اینصورت که روی یک قطعه شیشه
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معمولی انتقالدهنده حفره را الیه نشانی شد و روی آن یک قطره آب قرار داده و اندازه زاویه آن نسب به سطح شیشه اندازه-
گیری شد .با توجه به شکل  ،)c(2زاویه تماسی آب برای  MDA-PI2برابر ◦ 93/3میباشد .زاویه تماسی آب برای این انتقال-
دهنده حفره بسیار نزدیک به زاویه تماسی آب  spiro-OMeTADاست که میتواند به عنوان یک انتقالدهنده حفره آبگریز
محسوب شود که در برابر رطوبت مقاوم بوده و یک انتقالدهنده حفره مناسب برای استفاده در سلولهای خورشیدی
پروسکایتی به شمار میرود.
 16DSCیک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع ،بهعنوان
یک تابع دما اندازهگیری میشود .این آنالیز نشان دهنده مقاومت هر ماده در مقابل انتقال حرارت در اثر تفاوت دما است و با این
آنالیز میتوان به دمای شیشهای شدن ،Tg ،دست پیدا کرد که یک شاخص مهم در پایداری یک انتقالدهنده حفره در یک
سلول خورشیدی پروسکایتی ،موقعی که تحت حرارت قرار میگیرد ،است [ .]48همانگونه که در شکل  )d(2نشان داده شده
است Tg ،برای انتقالدهنده حفره  MDA-PI2برابر با  97 ◦Cاست که در محدوده قابل قبولی برای یک انتقالدهنده حفره برای
استفاده در یک سلول خورشیدی پروسکایتی قرار دارد.
در مجموع ،نتایج بدست آمده از شکل  2مشتمل بر طیفسنجی جذبی ،آنالیز ولتامتری چرخهای ،اندازهگیری زاویه تماس آب و
گرماسنجی تفاضلی نشان میدهد که انتقالدهنده حفره سنتزشده جدید ،ویژگیهای الزم برای استفاده در سلول خورشیدی
پروسکایتی را دارا است.
 3-2بررسي عملکرد انتقالدهنده حفره MDA-PI2

یکی دیگر از ویژگیهای اصلی یک انتقالدهنده حفره ،توانایی دریافت حفرههای الیه جاذب نور پروسکایتی و انتقال آن به
الکترود کاتد میباشد .برای این منظور ،الزم است که طیف نشری الیه پروسکایت در حضور انتقالدهنده حفره کاهش یابد ،به-
این معنی که حفره ها از الیه پروسکایت به انتقالدهنده حفره به طور مؤثری منتقل و جابجا شدهاند.
با توجه به شکل  ،3هدف از نشر حالت جامد پروسکایت و پروسکایت در حضور  ،HTMبررسی تاثیر وجود انتقالدهنده حفره بر
روی الیه پروسکایت و میزان فرونشانی انتقالدهنده حفره جدید از پروسکایت میباشد .بدین منظور  ،عملکرد الیه پروسکایتی
در غیاب  HTMنیز مورد بررسی قرار گرفت .این طیف از طریق تهییج لیزر  405نانومتر بر روی سلول خورشیدی پروسکایتی
مبتنی بر انتقالدهندههای حفره به دست آمد [.]49

Differential scanning calorimetry
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شکل  -3طیفهای فوتولومینسانس جامد پروسکایت در حضور و غیاب  spiro-OMeTADو .MDA-PI2

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،میزان فرونشانی نشری پروسکایت در حضور انتقالدهنده حفره دوهستهای

MDA-

 PI2به میزان چشمگیری کاهش یافته است .در واقع ،این ترکیب توانسته است که تمامی حفرهها را ،بهطور کامل ،از الیه
پروسکایت منتقل کند.
-2-3بررسي ساختار سلول خورشيدي پروسکايتي مبتني بر انتقالدهنده حفره دوهستهاي جديد MDA-PI2

شکل  )a(4چیدمان الیههای مختلف تشکیلدهنده سلول خورشیدی پروسکایتی برپایه انتقالدهنده حفره دوهستهای

MDA-

 PI2که در این مقاله ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است را نشان میدهد.

شکل  )a( -4ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی مبتنی بر انتقالدهنده حفره دوهستهای  MDA-PI2و ( )bتصویر  SEMمقطعی عرضی از سلول
خورشیدی پروسکایتی مبتنی بر انتقالدهنده حفره دوهستهای .MDA-PI2

برای اطمینان از قرارگیری الیههای مختلف سلول خورشیدی پروسکایتی بر روی همدیگر ،از نمونه مورد نظر ،تصویر

SEM

مقطعی گرفته شد .همانگونه که در شکل  )b(4نشان داده شده است ،تصویر  SEMپنج الیه  TiO2 ،FTOبه ضخامت تقریبی
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 500نانومتر ،پروسکایت به ضخامت تقریبی  700نانومتر ،انتقالدهنده حفره دوهستهای  MDA-PI2به ضخامت تقریبی 900
نانومتر و الکترود طال به ضخامت تقریبی  400نانومتر را نشان میدهد [ .]50وضوح تصویر  3میکرومتر است.
تصویر  SEMگویای این مطلب است که الیهها بهخوبی و بهطور یکنواخت بر روی هم قرار گرفتهاند و اتصال کوتاه در بین الیه-
ها صورت نگرفته است.
 4-2بررسي عملکرد فوتوولتائيک سلول خورشيدي پروسکايتي بر پايه MDA-PI2

در شکل  5چگالی جریان-ولتاژ سلول خورشیدی پروسکایتی مبتنی بر انتقالدهنده حفره دوهستهای  MDA-PI2و سلول
خورشیدی پروسکایتی بدون انتقالدهنده حفره با هم مقایسه شدهاند .الیهبندی و ساختار سلولهای خورشیدی پروسکایتی
مذکور ،در بخشهای گذشته ،بهتفصیل ،بازگو شدهاند .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،جریان مدار کوتاه  JSCسلول
ساخته شده در حضور  MDA-PI2برابر با  11/10mA/cm2است که باالتر از  JSCسلول خورشیدی ساختهشده بدون

HTM

است که برابر با  3/47mA/cm2میباشد .از اینجا میتوان نتیجه گرفت که  JSCباالی  MDA-PI2سبب افزایش  PCEآن شده
است که برابر با  6/60درصد میباشد .پارامترهای فوتوولتائیکی محاسبه شده برای سلول های خورشیدی بر پایه انتقال دهنده
حفره جدید  ،بدون انتقال دهنده حفره و انتقال دهنده حفره مرجع  spiro-OMeTADدر جدول 1بهطور خالصه آورده شده
است .در نهایت ،نتایج فوتوولتائیک سلول خورشیدی پروسکایتی مبتنی بر انتقالدهنده حفره جدید نشان میدهد که انتقال
حفره نبست به زمانی که از انتقالدهنده حفره در سلول خورشیدی پروسکایتی استفاده نشده است ،کارایی بسیار بیشتری از
خود نشان داده و انتقال حفره به طور مؤثری صورت گرفته است.

شکل  -5نمودار جریان-ولتاژ سلولهای خورشیدی پروسکایتی مبتنی بر انتقالدهنده حفره دوهستهای .MDA-PI2
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جدول  -1دادههای فوتوولتائیک سلول خورشیدی پروسکایتی مبتنی بر انتقالدهنده حفره دوهستهای .MDA-PI2
بازده (درصد) فاکتور پرکنندگي (درصد) ولتاژ مدار باز ( )mVجريان مدار کوتاه ()mA/Cm2
11/17
6/60
1/57

0/61
0/60
0/54

17/03
11/10
3/47

1/07
0/98
0/83

انتقالدهنده حفره
Spiro-OMeTAD
MDA-PI2
بدون انتقالدهنده حفره

یکی از ویژگی های برجسته انتقال دهنده حفره جدید تعداد مراحل و قیمت مواد اولیه مصرفی و حذف کاتالیستت هتای گتران
قیمت است .مطابق محاسبات انجام شده ،سنتز  MDA-PI2تک مرحلته ای بتوده در حالیکته بترای تهیته ، spiro-OMeTAD
شش مرحله پشت سر هم مورد نیاز است  .عالوه بر این قیمت مواد اولیه برای تهیته یتک گترم از  MDA-PI2حتدود  60دالر
تخمین زده می شود  ،در حالیکه برای تهیه همین مقدار از  spiro-OMeTADبیش از  90دالر هزینه مورد نیاز است .عالوه بتر
این در سنتز انتقال دهنده حفره جدید نیاز به استفاده از کاتالیست های گران قیمت و آسیب رستان بته محتیط زیستت حتذف
شده است.
-3نتیجهگیری
در این مقاله ،نسل جدیدی از انتقالدهنده حفره آلی بر پایه بنزیلایمیدازول سنتز و مورد شناسایی قرار گرفت .در ادامه ،سلول
خورشیدی پروسکایتی بر پایه انتقالدهنده حفره جدید ساخته شد وعملکرد آن در مقایسه با سلولهای خورشیدی پروسکایتی
بدون حضور انتقال دهنده حفره و انتقال دهنده حفره مرجع  spiro-OMeTADمورد بررسی قرار گرفت .در تصاویر

SEM

مشخص شد که  HTMبه دست آمده دارای اندازه  900نانومتر است و با بررسی زاویه تماس آب این  ،HTMنتیجه حاصل شد
که خاصیت آبگریزی مطلوبی داشته و در برابر رطوبت مقاوم است .عالوه بر این ،مقایسه نتایج به دست آمده از نمودار ولتاژ-
جریان نشان میدهد که سلول خورشیدی دارای  MDA-PI2بازدهی بسیار باالتری از سلول خورشیدی بدون  HTMدارد .در
مجموع ،میتوان عنوان کرد که استفاده از  ،MDA-PI2گزینه مناسبی بهعنوان یک  HTMارزان قیمت در سلولهای خورشیدی
پروسکایتی میباشد.
 -4تقدیر وتشکر
نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از گروههای شیمی و فیزیک دانشگاه زنجان برای حمایت از این پروژه تحقیقاتی ابراز
میدارند.
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