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در ایــن تحقیــق بــا معرفــی پلیمرهــای رســانای متــداول در ســلول های
خورشــیدی پلیمــری و اســتفاده از نانــو ذرات دارای رزونانــس پالســمون
ســطحی ( )LSPR , Localized Surface Plasmon Resonanceماننــد طــا و
نقــره ،بهبــود کارایــی ســلول هــای خورشــیدی بررســی می شــود .اســتفاده
از نانــوذرات طــا و نقــره در الیه هــای مختلــف ســلول خورشــیدی پلیمــری
مــورد بررســی قــرار می گیــرد .و در نهایــت تاثیــر ســاختار نانــوذرات بــر روی
کارایــی ســلول بیــان می شــود.

سال دوم ،شماره ،4شـماره پیاپی  ،8زمستان 1396

چکـيده . . .

Vol. 2, No. 4, Issue No. 8,
Winter 2018, Quarterly

2تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،گروه مستقل شیمی

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی

 1تهران  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،گروه مهندسی پلیمر

;Iran Polymer Technology
Research and Development

ناوذرات طال و نقره
سلول خورشیدی پلیمری
رزونانس پالسمون سطحی

مــقــاالتعــلــمــی

 1مقدمه
در ضخامــت الیــه فعــال در ســلولهای خورشــیدی پلیمــری
بــا میــزان بهینــه  100نانومتــر یــا کمتــر ،میــزان جــذب نــور
خورشــید بــه شــدت کاهــش مییابــد [ .]1میتــوان بــا افزایــش
ضخامــت الیــه فعــال میــزان جــذب نــور را بــاال بــرد؛ ولــی بــا
افزایــش ضخامــت الیــه فعــال میــزان تحــرک بــار در پلیمرهای
رســانا کاهــش مییابــد؛ در نتیجــه جریــان تولیدی کم میشــود.
ایــن فراینــد باعــث ایجــاد رقابتــی بیــن ضخامــت الیــه فعــال و
انتقــال بــار در ســلول خورشــیدی میشــود .بــر همیــن اســاس
مطالعــات زیــادی بــر روی نانــوذرات فلــزی ماننــد طــا
( )Auو نقــره ( )Agبهعنــوان راهحلــی بــرای افزایــش جــذب
در الیههــای نــازک ســلول خورشــیدی ،انجــام گرفتــه اســت.
در ایــن مقالــه تــاش میشــود تأثیــر ایــن نــوع نانــوذرات بــر
کارایــی و ســازوکار ســلول مــورد بررســی قــرار گیــرد.
 2خواص فیزیکی رزونانس پالسمون سطحی
نانــوذرات فلــزی پالســمونی میتواننــد بهصورتــی کارامــد
انــرژی موجــود در فوتونهــا را بــه انــرژی حاملهــای
بــار در نانــوذرات تبدیــل کننــد .انــرژی حاملهــای بــار بــه
مولکــول یــا مــواد نیمههــادی متصــل بــه نانــوذرات منتقــل
شــده ،موجــب تغییــرات نــوری شــیمیایی میشــود .امــا اکثــر
حاملهــای پرانــرژی پیــش از انتقــال بــه مــواد نیمههــادی
در نانــوذرات از بیــن میرونــد؛ ازایــنرو بــازده ایــن روش
پاییــن اســت .جــذب در ســطح نانــوذرات پالســمونی،
جریــان در ســامانههای برانگیختــه شــده را تغییــر میدهــد.
بررســیها نشــان میدهــد کــه بــازده انتقــال الکترونهــای
داغ یــا حفرههــا از نانــوذرات پالســمونی بســیار بیشــتر از
ســلولهای خورشــیدی معمولــی اســت.
نانــوذرات پالســمونی در فناوریهــای مختلــف از جملــه
انــرژی خورشــیدی ،تبدیــل انــرژی ،شناســایی مولکولــی،
عکسبــرداری ،هــدف قــرار دادن بافــت ســرطانی و ...
اســتفاده میشــوند .در ایــن روش ،تشــدید پالســمون
ســطحی موضعــی از طریــق تعامــل رزونانــس فوتــون بــا
حرکــت جمعــی حاملهــای بــار آزاد در نانــوذرات فلــز
رخ میدهــد .تشــدید پالســمون ســطحی موضعــی از
طریــق ذخیــره نــور تابشــی بــا ضریــب فرکانــس رزونانــس
مشــخص بــه صــورت انــرژی الکترومغناطیســی در ســطح
نانــوذرات اســت [(]2شــکل  .)1مفهــوم تولیــد بــار ،خــروج
الکتــرون از فلــز در اثــر تابــش و انتقــال بــه خــأ نیســت؛
بلکــه در واقــع انتقــال بــار از نانــوذرات بــه محیطــی اســت
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کــه بــه صــورت شــیمیایی بــا نانــوذرات در ارتبــاط اســت،
ماننــد مولکولهــای جــذب شــده یــا مــواد نیمههــادی .رونــد
تحریــک الکترونــی معمــوال در فلــز انجــام شــده و محیــط
شــیمیایی اطــراف تأثیــر زیــادی بــر آن نــدارد .پالســمون(
ارتبــاط فوتــون و نانــوذرات پالســمونی) بعــد از چنــد فمتــو
ثانیــه بــر اثــر تولیــد جفــت الکتــرون وحفــره پرانــرژی در
فلــز از بیــن مــیرود .ایــن حاملهــای بــار پرانــرژی در اثــر
برخــورد بــا دیگــر الکترونهــای ســطح ،خنــک میشــوند؛
بیشــتر بــودن توزیــع بــار نســبت بــه از بیــن رفتــن آن در اثــر
برخــورد بــا ســایر الکترونهــا منجــر بــه تولیــد حــرارت در
نانــو ذرات و برانگیختــه شــدن آنهــا میشــود .در ایــن زمــان
حاملهــای بــار از الکترونهــای برانگیختــه جــدا شــده بــه
محیــط متصــل بــه آن انتقــال مییابنــد .بیشــتر حاملهــا بــه
دلیــل نداشــتن انــرژی کافــی بــرای انتقــال بــر اثــر برخــورد
بــا الکتــرون وفونــون در نانــوذرات از بیــن میرونــد .وجــود
مولکولهــای جــذب شــده یــا مــواد بــا دیالکتریــک متفــاوت
بــر روی نانــوذرات پالســمونی منجــر بــه از بیــن رفتــن
ســریعتر  LSPRنســبت بــه نانــوذرات آزاد میشــود وعلــت
آن از بیــن رفتــن انــرژی در ســطح شــیمیایی اســت .بررسـیها
نشــان میدهــد کــه در اثــر تمــاس نانــوذرات بــا نیمههــادی
کــه بــه صــورت شــیمیایی بــا نانــو ذرات در ارتبــاط اســت
پایــداری بــه صــورت مســتقیم و کارامــد از طریــق انتقــال
الکتــرون و حفــره بــه نیمههــادی انجــام میپذیــرد.
انتقــال تعــداد زیــادی از حاملهــای بــار از طریــق پیونــد
نانــوذرات بــا نیمــه هــادی امکانپذیــر اســت .بــا مهندســی
ســطح و قــرار دادن الکتروندهنــده و الکترونگیرنــده بــر آن
درمیــزان انــرژی مشــخص و در میــدان الکتریکــی قــوی کــه
باعــث انتقــال در انــرژی خــاص میشــوند میتــوان ســرعت
انتقــال حاملهــای بــار را افزایــش داد .در ایــن ســامانهها
حاملهــای بــار در حالــت گــذار هســتند؛ زیــرا تنهــا بــرای
چنــد فمتــو ثانیــه درحالــت هیبریــدی هســتند و بعــد از آن بــه

شکل 1رزونانس پالسمون سطحی ( )LSPRبر روی سطح نانوذرات [.]2

استفاده از نانو ذرات پالسمونی در سلولهای خورشیدی پلیمری الیه نازک

شکل 2حضور نانوذرات در الیههای مختلف سلول خورشیدی [.]3

شکل 3ساختار قدیمی و ساختار معکوس سلول خورشیدی پلیمری [.]3

نانــو ذره فلــزی بــاز میگردنــد .بــرای بهبــود ایــن ســامانهها
از مــواد نیمههــادی در تمــاس مســتقیم بــا نانــوذرات میتــوان
اســتفاده کــرد.

الکترون-حفــره) داخــل الیــه فعــال اتفــاق میافتــد و حفرههــا
بــه ســمت  TCOمیرونــد کــه معمــوالً ( ITOایندیــوم قلــع
اکســید) اســت .در حالیکــه الکترونهــا در الکتــرود بــا تابــع کار
پاییــن ماننــد آلومینیــوم ( )Alجمــعآوری میشــوند .بــا اضافــه
کــردن الیــه انتقالدهنــده الکتــرون بیــن  TCOو الیــه فعــال و بــا
اســتفاده از الکتــرود بــا تابــع کار بــاال ماننــد طــا و نقــره میتوان
حفرههــا را از قســمت بــاالی ســلول خورشــیدی و الکترونهــا
را از قســمت پاییــن ســلول خورشــیدی جمــعآوری کــرد [.]4
در حــال حاضــر ،بیشــتر نــوع ســلولهای خورشــیدی پلیمــری
از پلیمرهـ�ای نیهمهرســانا ماننــد (�P3HT (Poly(3-hexylthio
 )phene-2,5-diylبهعنــوان الکتروندهنــده و مشــتقات فولــرن
ماننــد )PCBM (methyl ester [6,6]- Phenyl C60 butyric acid
بــه عنــوان الکترونگیرنــده تشــکیل شــده اســت P3HT .بــه
دلیــل درجــه بــاالی بلورینگــی ،ســرعت انتقــال حفــره بــاال
(بیشــتر از ()0/1 cm2/ Vsســانتیمتر مربــع بــر ولــت ثانیــه ) ،
جــذب در طــول مــوج  650 nmو تــراز انــرژی مناســب
بــرای انتقــال بــار بــه عنــوان مــاده مرجــع مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .در کنــار  ،P3HTاز  PCBMبهعنــوان الکترونگیرنــده
اســتفاده میشــود و ایــن بــه دلیــل ســرعت انتقــال بــاالی
الکتــرون در  PCBMاســت (شــکل.)4

 3پخش نور در سلول خورشیدی
نانــوذرات فلــزی زمانــی کــه نــور بــه ســطح آنهــا برخــورد
میکنــد بهصــورت همزمــان نــور را جــذب و دوبــاره بازتــاب
می دهنــد .نانــوذرات میتواننــد در خــارج از الیــه فعــال قــرار
داشـ�ته باشـ�ن د  )1بیــن الیــه اکســید شــفاف هــادی �Trans
/ Parent Conductive Oxide)،(TCOالیــه انتقالدهنــده
بــار ( )2 )Charge Transport Layer, CTLدر داخــل الیــه
انتقالدهنــده بــار  )3بیــن الیــه انتقالدهنــده بار/الیــه فعــال .در
فضــای بیــن الیه هــای مختلــف ،نانــوذرات میــزان نــور بــا نفوذ
بیشــتری را منعکــس میکننــد .نــور تابیــده شــده بــا زاویــه
مشــخص ،طــول جریــان نــوری را بــر اثــر افزایــش بازتــاب
بهبــود میدهــد .اگــر ســلول خورشــیدی دارای الکتــرود
منعکسکننــده نــور باشــد ،نــور ،بازتــاب داده میشــود و دوباره
بــا ســازوکاری مشــابه بــه نانــوذرات برخــورد میکنــد .ایــن
ویژگــی باعــث افزایــش کارایــی ســلول خورشــیدی نســبت به
حالتــی میشــود کــه از نانــوذرات اســتفاده نشــده اســت []3
(شــکل.)2
 4ســاختارهای متــداول و معکــوس و پلیمرهــای
پرکاربــرد در ســلول خورشــیدی پلیمــری
در ســاختارهای ابتدایــی از ســلولهای خورشــیدی پلیمــری،
الیــه فعــال بیــن الیــه انتقالدهنــده حفــره و الکتــرود بــا تابــع
کار پاییــن قــرار میگرفــت .جدایــی اکســایتون (جفــت

z

 5اســتفاده از نانــوذرات در الیــه فعــال ســلول
خورشــیدی
در شــکل 5حضــور نانــوذرات در الیــه فعــال ()P3HT,PCBM
نشــان داده شــده اســت .بهصــورت تجربــی ،نانــوذرات در
الیــه فعــال میتواننــد باعــث افزایــش جــذب نــوری شــوند.
نانــوذرات بــزرگ بهوســیله انعــکاس نــور ورودی و نانــوذرات
سال دوم ،شامره  ،4شامره پیاپی  ،8زمستان 1396
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شکل 4ساختار شیمیایی .]4[ PC70BM (c ،PCBM (b ،P3HT (a PCBM

کوچــک بهوســیله رزونانــس پالســمون ســطحی ایــن فرایند را
انجــام میدهنــد .زمانــی کــه الکترونهــای قــرار گرفتــه بر روی
نانــوذرات ،تحریــک میشــوند ،میتواننــد بهصــورت مســتقیم
بــه الیــه فعــال منتقــل شــوند .بــه همیــن دلیــل ایجــاد طراحــی
مناســب در ســلولهای خورشــیدی در هنــگام اســتفاده از ایــن
نــوع نانــوذرات بســیار حائــز اهمیــت اســت [.]5

شکل 5ساختار و عملکرد سلول بدون نانوذرات طال ( )aو همراه با
نانوذرات طال (.]3[ )b

توقــف فراینــد اکســایش نــوری میشــود.

 6افزایــش پایــداری ســلول بــا اســتفاده از
نانــوذرات
فراینــد اکســایش در پلیمرهــای نیمهرســانا بــا تشــکیل تــک
اتــم اکســیژن با انتقــال انــرژی از اکســایتونهای ســهتایی اتفاق
میافتــد .بــر اثــر واکنــش پلیمرهــای نیمهرســانا بــا اکســیژن،
مراکــزی بــرای بــهدام انــدازی بارهــا ایجــاد میشــود .در نتیجه،
مســیر جدیــدی بــرای نشــر غیرنــوری تــک اکســایتون پلیمــر
ایجــاد میشــود کــه باعــث کاهــش شــدت تابناکــی پلیمــر
میشــود (شــکل .)6نتایــج جدیــد نشــان میدهنــد ،حضــور
نانــوذرات بــا مســدود کــردن اکســید شــدن پلیمرهــا می توانــد
باعــث افزایــش پایــداری ســلول شــود .دانشــمندان بــه ایــن
نتیجــه رســیدند ،حضــور نانــوذرات در ترکیبهــای پلیمــری،
نقــش از بیــن برنــده اکســایتون های ســهتایی را دارد و باعــث

 7تأثیــر غلظــت نانــوذرات بــر کارایــی ســلول
خورشــیدی
بــا افزایــش غلظــت نانــوذرات میــزان کارایــی ســلول کاهــش
مییابــد و ایــن بــه دلیــل جدایــی فــازی نانــوذرات از فــاز آلــی
بــر اثــر افزایــش غلظــت اســت .در نتیجــه ،میــزان بیشــتری از
حاملهــای بــار از فــاز آلــی خــارج شــده و وارد نانــوذرات
تجمــع یافتــه میشــوند .در نتیجــه بــر اثــر افزایــش بازترکیــب
ایجــاد شــده روی ســطح نانــوذرات ،میــزان کارایــی ســلول
کاهــش مییابــد [( ]6شــکل.)7
بــر همیــن اســاس بــرای حــل ایــن مشــکل از پوشــشهای
مختلــف بــرای نانــوذرات اســتفاده کردنــد .یکــی از ایــن
پوشــش ها اکسیدســیلیکون ( )SiO2اســت.

شکل6کاهش اکسایش نوری بهوسیله نانوذرات [.]3

شکل  7کاهش کارایی سلول بر اثر افزایش غلظت نانوذرات [.]3
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استفاده از نانو ذرات پالسمونی در سلولهای خورشیدی پلیمری الیه نازک

شکل  )a 9ساختار مولکولی  PTB7و  ) b PC71BMساختار سلول

شکل )a 8نمودار جریان-ولتاژ سلولهای طراحی شده با پلیمر دهنده
 )b ،P3HTمیزان درصد تبدیل نور به جریان الکتریکی در سلولهای
مختلف با )c ،P3HTنمودار جریان-ولتاژ سلولهای طراحی شده بر

پایه پلیمر دهنده  )d ،PBDTTT-Cمیزان درصد تبدیل نور به الکتریسیته
درسلولهای ]7[ PBDTTT-C

خورشیدی پلیمری ساخته شده )c .تصاویر  TEMنانوذرات طال و نقره [.]8

افزایــش بیشــتر کارایــی ســلول میشــود [.]7
 9ســلول خورشــیدی پلیمــری ســاخته شــده از
نانــوذرات طــا و نقــره
در شـ�کل 9ســاختار مولکولــی (�Poly[(4,8-bis-(2-ethyl

�hexyloxy)-benzo(1,2-b:4,5-b′)dithiophene)-2,6-di

 8ســلول خورشــیدی ســاخته شــده از نانــوذرات
طــا و گرافــن
گرافــن و مشــتقات آن ،ماننــد اکســیدگرافن ،مــواد پایــهای برای
بســیاری از کامپوزیتهــا هســتند .قــرار گرفتــن نانــوذرات
فلــزی بــر روی ایــن صفحــات دوبعــدی ،عملکــرد بهتــری
را در فرایندپذیــری نانومــواد ،افزایــش خــواص کاتالیــزوری،
زیستپزشــکی و ســامانههای نوری-الکتریکــی ایجــاد میکند.
در ســاختار اکســیدگرافن ،حضــور گروه هــای عاملــی حــاوی
اکســیژن ،باعــث میشــود بتــوان بهراحتــی گروههــای عاملــی
آن را تغییــر داد.
بــرای بررســی میــزان تأثیــر رزونانــس پالســمون ســطحی،
از نانوکامپوزیــت اکســیدگرافن و نانــوذرات طــا در دو الیــه
بافــر و الیــه فعــال اســتفاده شــد .مــکان قرارگیــری نانــوذرات
میتوانــد در میــزان کارایــی ســلول خورشــیدی بســیار موثــر
باشــد .در شــکل 8ســاختار و الیههــای ســلول خورشــیدی
تهیــه شــده نشــان داده شــده اســت .نمــودار جریان-ولتــاژ ایــن
ســلولها بــر اثــر تابــش  100mW/cmو)Air Mass)AM 1/5 G
گــزارش شــده اســت [.]7
نتایــج نشــان میدهنــد اســتفاده همزمــان از نانوکامپوزیــت
گرافــن و نانــوذرات طــا در دوالیــه بافــر و فعــال ،باعــث

)yl-alt-(4-(2-ethylhexanoyl)-thieno[3,4-b]thiophene-2-6-diyl)])PTB7، PC71BM ([6,6]-Phenyl C71 butyric

 ، )acid methyl esterســاختار ســلول و نیــز تصاویــر TEM
نانــوذرات طــا و نقره،نشــان داده شــده اســت .تصاویــر TEM
نشــان میدهنــد انــدازه نانــوذرات طــا و نقــره در حــدود
 40-50nmاســت کــه قابــل مقایســه بــا ضخامــت الیــه
(�Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Polystyrene Sulfon

 ate)PEDOT:PSSبــا ضخامــت  60 nmاســت .بررســیهای
انجــام شــده بــا  AFMنشــان میدهنــد میــزان میانگیــن انــدازه
برجســتگیهای ســطحی در دو حالــت  PEDOT:PSSو در
حالتــی کــه نانــوذرات وارد ایــن الیــه شــدهاند ،تقریبـ ًا حــدود
1/ 02 nmاســت.
بــرای نشــان دادن میــزان تأثیــر اســتفاده همزمــان از نانــوذرات
نقــره و طــا ســلول خورشــیدی بــدون نانــوذرات طــا و نقــره،
بــا نانــوذرات طــا ،بــا نانــوذرات نقــره و در حالــت نهایــی بــا
اســتفاده از نانــوذرات طــا و نانــوذرات نقــره ســاخته شــدند
و تحــت تابــش  AM 1/5 Gقــرار گرفتنــد .در جــدول ،1
متغیرهــای فتوولتایــی آنهــا خالصــه شــده اســت [.]8
بــرای بررســی میــزان جــذب ســلولهای خورشــیدی ســاخته
شــده کارایــی کوانتومــی خارجــی(EQE, External Quantum
 )Efficiencyآن هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت (شــکل.)10

سال دوم ،شامره  ،4شامره پیاپی  ،8زمستان 1396
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جدول 1متغیرهای فتوولتایی سلولهای خورشیدی با نانوذرات مختلف و تحت تابش  AM 1/5 Gو با قدرت 100 mW/cm2

کارایی()%

فاکتور پرشدگی()%

ولتاژ مدار باز()V

()mA/cm2

7/25

67/1

0/72

15/0

-

8/01

68/8

0/71

16/4

نقره

8/16

68/8

0/71

16/7

طال

8/67

69/0

0/71

17/7

هردو

میــزان جــذب ســلولهای خورشــیدی ســاخته شــده بــا
هردونــوع از نانــوذرات،در بــازه  350-750nmافزایــش پیــدا
کــرده اســت .زمانــی کــه از نانــوذرات نقــره بهتنهایــی اســتفاده
شــد ،میــزان جــذب در بــازه  350-600 nmافزایــش یافــت.
در حالتــی کــه تنهــا از نانــوذرات طــا در ســاختار ســلول
اســتفاده شــد ،میــزان جــذب در بــازه  500-750 nmافزایــش
یافــت .بیشــترین میــزان  EQEبــا اســتفاده از نانــوذرات نقــره،
طــا و توأمــان نقــره و طــا بــه ترتیــب  80 ،81و  82%بــه
دســت آمــد.
ـا
ـوذرات طـ
ـی نانـ
ـاختار ده وجهـ
ـتفاده از سـ
 10اسـ
ـری
ـیدی پلیمـ
ـلول خورشـ
در سـ
بــه دلیــل طــول نفــوذ کــم بارهــای الکتریکــی در ســلولهای
خورشــیدی پلیمــری و طــول عمــر کوتــاه بارهــای الکتریکــی
نیــاز بــه روشــی اســت کــه بتــوان بــدون افزایــش ضخامــت
الیــه فعــال ،میــزان جــذب نــور را افزایــش داد .یکــی از

شکل  %EQE 10سلول های خورشیدی ساخته شده [.]8
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روشهــا بهدامانــدازی نــور در داخــل ســلول خورشــیدی
پلیمــری اســت .بــر همیــن اســاس روشهــای زیــادی از جمله
اضافــه کــردن ســاختار انعــکاس دهنــده در ســلول ،الیه نشــانی
الیــه فعــال روی زیرالیــه منشــوری یــا روی زیرالیــه بلورهــای
فوتونــی ،طراحــی ســلولهای  Vشــکل و ...مــورد بررســی قرار
گرفتهانــد .ایــن روشهــا بســیار پیچیــده هســتند کــه در نتیجــه
هزینــه باالیــی خواهنــد داشــت و مناســب تولیــد تعــداد بــاال
نخواهنــد بــود .اســتفاده از نانــوذرات طــا و نقــره می توانــد
گزینــه مناســبی بــرای افزایــش جــذب ســلول باشــد .برخــورد
بیــن نــور و الکترونهــای آزاد روی ســطح ایــن نانــوذرات،
باعــث ایجــاد رزونانــس الکترونهــای آزاد شــده ،در نتیجــه
میــدان الکترومغناطیســی اطــراف نانــوذرات تقویــت میشــود.
اوج رزونانــس نانــوذرات فلــزی بســیار وابســته بــه ســاختار،
انــدازه ،مــواد تشــکیل دهنــده و ویژگیهــای دیالکتریکــی

شکل 11ساختار ده وجهی نانوذرات طال و اندازه آنها [.]9

استفاده از نانو ذرات پالسمونی در سلولهای خورشیدی پلیمری الیه نازک

نتایــج تحقیقــات نشــان داد اســتفاده کــردن از ســاختار ده
وجهــی باعــث افزایــش جــذب نــور و نیــز پخــش بهتــر آن
می شــود .افزایــش جــذب نــور در نهایــت موجــب افزایــش
جریــان الکتریکــی تولیــدی میشــود .بــا بهینــه کــردن میــزان
غلظــت نانــوذرات ،کارایــی ســلولهای خورشــیدی بــر پایــه
 P3HT:PCBMاز  3/6%بــه  4/14 %و ســلول خورشــیدی بــا
الیــه فعــال  PBDT-TS1:PC70BMاز  8/04 %بــه 10/29 %
افزایــش یافــت (شــکل.]9[ )11

شکل )a 11ساختار مولکولی مواد دهنده و گیرنده الکترون در سلول
خورشیدی پلیمری  )bساختار سلول خورشیدی پلیمری [.]9

مــواد اطــراف آنهــا اســت .در میــان ایــن ویژگیهــا ســاختار
نانــوذرات بــرای رزونانــس پالســمون ســطحی و نیــز پخــش
نــور از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .تحقیقــات نشــان
دادهانــد ویژگیهــای نــوری نانــوذرات بســیار وابســته بــه
ســاختار آنهــا اســت و بــا افزایــش گوشــههای ایــن ذرات
بهدلیــل تجمــع الکترونهــا در ایــن مناطــق ،رزونانــس آنهــا
افزایــش مییابــد .بــا اســتفاده از ســاختار ده وجهــی تــاش
شــده اســت تــا میــزان پخــش نــور در ســلولهای خورشــیدی
پلیمــری افزایــش پیــدا کنــد (شــکل.)11

 11نتیجه گیری
نانــوذرات نقــره و طــا بــه دلیــل داشــتن خاصیــت رزونانــس
مغناطیــس هســته میتواننــد باعــث جذب بیشــتر نور خورشــید
شــده ،در نتیجــه کارایــی ســلول خورشــیدی را افزایــش دهنــد.
اســتفاده از نانــوذرات نقــره و طــا بــا گرافــن و پلیمرهــای
رســانا میتوانــد انتقــال الکترونــی را تســهیل کنــد .عــاوه
بــر ایــن ،طراحــی نانــوذرات بــا ســاختارهای چنــد وجهــی
میتوانــد باعــث پخــش نــور شــده ،در نتیجــه تولیــد اکســایتون
را افزایــش دهــد .بــر همیــن اســاس ،تحقیقــات زیــادی روی
اســتفاده از نانــوذرات بــا خاصیــت پالســمون ســطحی بهعنوان
جایگزیــن افزایــش ضخامــت الیــه فعــال ،در حــال انجــام
اســت .نتایــج نشــان میدهنــد ایــن نانــوذرات میتواننــد بــرای
افزایــش جــذب و کارایــی ســلول بســیار کارامــد باشــند.

سال دوم ،شامره  ،4شامره پیاپی  ،8زمستان 1396

11

مــقــاالتعــلــمــی

مراجع
1. Chen D., Nakahara A., Dongguang Wei D., Nordlund D.,

taic Devices, National Library of Medicine, 9, 205-213, 2010.

Thomas P., Russell, P3HT/PCBM Bulk Heterojunction Or�

6. Zhang Y., Pluchery O., Caillard L., Lamic-Humblot A., Ca�

ganic Photovoltaics: Correlating Efficiency and Morphology,

sale S., Chabal Y.J., Salmeron M., Sensing the Charge State of

Journal American Chemical Society, 11, 561-567, 2011.

Single Gold Nanoparticles via WorkFunction Measurements,

2. Sabine S., Spadavecchia J., Boukherroub R., Surface Plas�

Journal American Chemical Society, 15, 51-55, 2014.

mon Resonance: Signal Amplification Using Colloidal Gold

7. Chuang M.K., Chen F.C., Synergistic Plasmonic Effects of

Nanoparticles for Enhanced Sensitivity, Reviews in Analytical

Metal Nanoparticle−Decorated PEGylated Graphene Oxides in

Chemistry, 33, 153-164, 2014.

Polymer Solar Cells, Journal American Chemical Society, 7,

3. Eng Liang L., Chin Yap C., Teridi M.A.M., Teh C.H., Mohd

7397-7405, 2015.

Yusoff A.R, Hj Jumali M.H., A Review of Recent Plasmonic

8. Lu L., Luo Z., Tao Xu, Yu L., Cooperative Plasmonic Ef�

Nanoparticles Incorporated P3HT: PCBM Organic Thin Film

fect of Ag and Au Nanoparticles on Enhancing Performance

Solar Cells, Organic Electronics, 36, 12-28, 2016.

of Polymer Solar Cells, Journal American Chemical Society,

4. Yang L., Zhou H., Price S.C., You W., Parallel-like Bulk

13, 59-64, 2012.

Heterojunction Polymer Solar Cells, Journal American Chem-

9. Li Q., Wang F., Bai Y., Xu L., Decahedral-Shaped Au

ical Society, 134, 5432-5435, 2012.

Nanoparticles as Plasmonic Centers for High Performance

5. Atwater H.A., Polman A., Plasmonics for Improved Photovol�

Polymer Solar Cells, Organic Electronics, 43, 33-40, 2017.

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

12

