سـلول های خورشـیدی پلیمـری ،آخریـن
دسـتاوردها و چالش هـا

چکـيده . . .
ســلول های خورشــیدی بــه دلیــل آلــوده نکــردن محیــط زیســت و تبدیــل مســتقیم
انــرژی خورشــیدی بــه الکتریســیته بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته انــد .ســلول های
خورشــیدی ســیلیکونی شــکننده بــوده ،هزینــه تولیــد باالیــی دارنــد ،در حالی کــه
ســلول های خورشــیدی پلیمــری قابلیــت انعطــاف داشــته ،هزینــه کمتــری بــرای ســاخت
آن هــا مصــرف می شــود .مهم تریــن و کاربردی تریــن مــاده مــورد اســتفاده به عنــوان
الکتــرود در ســلول خورشــیدی پلیمــری ایندیــوم قلــع اکســید اســت .ایــن مــاده شــکننده
بــوده ،هزینــه تولیــد و بهــره وری آن بســیار باالســت .بنابرایــن نیــاز زیــادی بــه تولیــد
الکتــرود منعطــف در ســلول خورشــیدی پلیمــری احســاس می شــود .مــواد مختلفــی
ماننــد گرافــن ،نانولوله هــای کربنــی ،پلیمرهــای رســانا و نانوکامپوزیت هــای ایــن مــواد
بــا ســاختارهای فلــزی و اکســید فلــزی در ایــن زمینــه مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد.
عــاوه بــر ایــن جــذب پاییــن در ســلول های خورشــیدی پلیمــری موجــب کاهــش
بــازده در ایــن ســلول ها شــده اســت کــه بــرای بهبــود آن هــا از مــواد مختلفــی بــه عنــوان
جــزء ســوم اســتفاده می شــود .در ایــن پژوهــش تــاش می شــود بــا ارائــه ویژگی هــای
ســلول های خورشــیدی ،مــواد جایگزیــن بــرای الکتــرود ســلول های منعطــف و مــواد
مــورد اســتفاده بــه منظــور افزایــش جــذب نــور مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
امــروزه رشــد اقتصــادی كشــورها وابســته بــه انــرژی اســت.
ایــن انــرژی از منابــع مختلفــی تأمیــن می شــود کــه مهم تریــن
آن هــا ســوخت های فســیلی شــامل نفــت ،زغال ســنگ و
گاز هــای طبیعــی هســتند .اســتفاده از ســوخت های فســیلی در
دهه هــای اخیــر رو بــه کاهــش اســت .ایــن انرژی هــا ،تجدیــد
ناپذیــر بــوده ،بــا توجــه بــه مصــرف بیــش از حــد انســان ها،
ایــن ذخایــر رو بــه اتمــام هســتند .مهم تــر ایــن کــه مصــرف
ســوخت های فســیلی بــا تولیــد گاز کربــن دی اکســید ()CO2
باعــث آلودگــی شــدید محیــط زیســت می شــود ،بنابرایــن باید
بــه فکــر تأمیــن انــرژی از منابــع دیگــری بــود .انرژی هــای
تجدیدپذیــر شــامل انــرژی خورشــیدی ،بــاد ،هیدروالکتریــک،
هســته ای و  ...هســتند .از آنجــا کــه الکتریســیته ،نــوع غالــب
انــرژی مصرفــی اســت و بیشــتر دســتگاه ها بــا نیــروی بــرق
کار می کننــد ،انــرژی بــه هــر حالتــی کــه تولیــد شــود در
نهایــت بایــد بــه الکتریســیته تبدیــل شــود .از ایــن رو انــرژی
خورشــیدی کــه مســتقیم ًا از نــور ،الکتریســیته تولیــد می کنــد
منبــع مناســب تأمیــن انــرژی اســت .عــاوه بــر ایــن انــرژی
خورشــیدی یکــی از پاک تریــن منابع انرژی در دســترس اســت
کــه می تــوان آن را جایگزیــن ســوخت های فســیلی کــرد [.]1
مطالعــات آمــاری بازارهــای جهانــی نشــان می دهــد کــه ميــزان
تقاضــا و اســتفاده از ســلول های خوشــیدی درســال های اخيــر
باســرعت زيــادی روبــه افزايــش اســت .همان طــور کــه در
شــکل  1مشــاهده می شــود ،در ســال  2015حــدود  10درصــد
از مصــرف جهانــی ،انــرژی تجدیــد پذیــر بــوده کــه  6درصــد
آن مربــوط بــه انــرژی خورشــیدی اســت.پیش بینی می شــود تــا
ســال  2040ایــن میــزان از  6بــه  22درصــد افزایــش یابــد [.]2

امــا انــرژی پــاک خورشــیدی ،بــه علــت بــازده تبدیــل انــرژی
( )Power Conversion Efficiencyنســبت ًا پاییــن ســلول های
خورشــیدی موجــود ،منبــع گرانــی بــرای تأمیــن انــرژی در ابعــاد
گســترده اســت .از ایــن رو نیــاز اســت در ایــن زمینــه تحقیقــات
بیشــتری انجــام گیــرد .در شــکل  1نمایــی از ســهم انــرژی
خورشــیدی در مصــرف انــرژی جهانــی نشــان داده شــده اســت.
ســلول های خورشــیدی بــرای عملکــرد ،وابســته بــه اثــر
فتوولتاییــک هســتند .عبــارت فتوولتاییــک ()Photovoltaic
ترکیبــی از کلمــه یونانــی  Photosبــه معنــی نــور بــا Volt
بــه معنــی تولیــد الکتریســیته از نــور اســت .اثــر فتوولتاییــک
بــرای اولیــن بــار در ســال  1839توســط فیزیکــدان فرانســوی،
بکــرل ( )Becquerelکشــف شــد .او مشــاهده کــرد هنگامــی
کــه باطــری تحــت تابــش نــور قــرار می گیــرد ولتــاژ آن تغییــر
می کنــد .در ســال  ،1954اولیــن ســلول ســیلیکونی بــا بــازده
تبدیــل انــرژی  6درصــد ســاخته شــد کــه پیشــرفت بزرگــی در
زمینــه ســلول های خورشــیدی بــه شــمار می رفــت ،چــرا کــه
اولیــن ســلول خورشــیدی بــود کــه بــا بــازده تبدیــل انــرژی
قابــل قبولــی نــور خورشــید را بــه الکتریســیته تبدیــل می کــرد.
در ســال  ،1958از ســلول ســیلیکونی بــه عنــوان منبــع تأمیــن
انــرژی در فضا پیما هــا اســتفاده شــد .در اوایــل دهــه ،1960
طراحــی ایــن ســلول بهینــه شــد و تــا دهــه ی بعــد مهم تریــن
اســتفاده آن در صنعــت فضایــی بــود .در اواخــر دهــه ،1970
تولیــد ســلول های ســیلیکونی گســترده تر شــد کــه منجــر بــه
کاهــش قیمــت تمــام شــده ایــن ســلول ها و ارزان تــر شــدن
ایــن فنــاوری شــد .بــه ایــن ترتیــب در دهــه  1980ســلول های
خورشــیدی وارد بــازار تجــاری شــدند و بــه صــورت گســترده
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد [.]3

شکل  1نمایی از سهم انرژی خورشیدی در مصرف انرژی جهانی [.]2
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شکل  2انواع سلول های خورشیدی [.]3

 2انواع سلول های خورشیدی
ســلول خورشــیدی ازالیه هــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت.
براســاس نــوع مــاده ای کــه درالیــه فعــال ()Active Layer
ســلول بــه کاربــرده می شــود ،ســلول های خورشــیدی را
بــه دودســته معدنــی وآلــی تقســیم می کننــد تقســیم بندی
ســلول های خورشــیدی در شــکل  2آورده شــده اســت.
1-2سلول های خورشیدی پلیمری و ساختار آن

ســلول های خورشــیدی پلیمــری ،دســته ای از ســلول های
خورشــیدی آلــی هســتند ،کــه در الیــه فعــال آن هــا از پلیمــر
مزدوج ( )Conjugated Polymersاســتفاده شــده اســت .امروزه
بــازده ایــن ســلول های خورشــیدی بــه  10درصــد رســیده
اســت .بــا توجــه بــه هزینــه ســاخت کــم و انعطاف پذیــری ،بــا
وجــود بــازده کــم ،ایــن ســلول ها وارد رقابــت بــا ســلول های
ســیلیکونی شــده اند .در حــال حاضــر تحقیقــات گســترده ای
در ایــن زمینــه صــورت می گیــرد و ایــن فنــاوری بــه طــور
چشــمگیری رو بــه پیشــرفت اســت [.]4
در شــکل  3نمایــی از ســاختار ســلول خورشــیدی پلیمــری
نشــان داده شــده اســت .ســلول خورشــیدی پلیمــری دارای
الیــه فعالــی اســت کــه بیــن دو الیــه الکتــرود قــرار گرفتــه
اســت .در برخــی ســلول ها از الیه هــای کمکــی نیــز بــرای
ســهولت برقــراری جریــان ،اســتفاده می شــود .هــر یــک از
الیه هــا در ادامــه معرفــی خواهنــد شــد [.]5
 3الکتــرود ســلول خورشــیدی پلیمــری و
چالش هــای پیــش رو
در هرســلول خورشــیدی بــا ســاختار معمــول ،کاتــد ،الکتــرود
پذیرنــده الکتــرون اســت؛ از ایــن رو بایــد از مــاده ای
ســاخته شــود کــه تابــع کار (( )Work Functionکمینــه کار

ترمودینامیکــی الزم بــرای جــدا کــردن یــک الکتــرون از جامــد
بــه نقطـهای بی نهایــت نزدیــک ســطح جامــد) کوچکی داشــته
باشــد و بتوانــد بــه راحتــی الکتــرون از دســت داده ،جریــان
را برقــرار کنــد .از ســوی دیگــر کاتــد بایــد مــاده ای رســانا
بــا پایــداری شــیمیایی مناســب باشــد تــا بــا الیــه فعــال وارد
واکنــش نشــود .متأســفانه مــوادی کــه تابــع کار آن هــا کوچــک
باشــد معمــوالً از لحــاظ شــیمیایی ،پایــداری مناســبی ندارنــد.
از مــوادی همچــون کلســیم و ســدیم کــه رســانایی باالیــی
دارنــد و تابــع کار آن هــا نیــز کوچــک اســت در ســاخت
کاتــد اســتفاده نمی شــود چــرا کــه ایــن مــواد بــه شــدت فعــال
هســتند .بــه همیــن علــت بــرای ســاخت کاتــد بــه ســراغ
مــوادی می رونــد کــه از لحــاظ شــیمیایی پایدارتــر باشــند،
گــر چــه تابــع کار آن هــا بزرگتــر باشــد [ .]6از آلومینیــوم
بــه علــت رســانایی خــوب ،پایــداری شــیمیایی و تابــع کار
مناســب ( )4/2 eVدر ســاخت کاتــد بســیار اســتفاده می شــود.
بــر خــاف کاتــد ،آنــد ســلول خورشــیدی ،الکتــرود
جمع کننــده حفــره اســت کــه بایــد تابــع کار بزرگــی داشــته
باشــد .آنــد عــاوه بــر رســانایی خــوب باید شــفافیت مناســبی
نیــز داشــته باشــد تــا بتوانــد نــور را عبــور دهــد بــه همیــن

ﮐﺎﺗﺪ
ﻻﯾﻪ ﻓﻌﺎل

ﻻﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه

آﻧﺪ

شکل  3نمایی از ساختار سلول خورشیدی پلیمری [.]5
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علــت بــه آن الکتــرود شــفاف و رســانا
 )Conducting Electrodeمی گوینــد .در حــال حاضــر از
اکســید قلــع ایندیــوم ( )ITOبــه علــت شــفافیت و رســانایی
الکتریکــی بســیار خــوب ،در ســاخت الکترود شــفاف و رســانا
اســتفاده می شــود .ایندیــوم قلــع اکســید بــه دلیــل منابــع
محــدود در طبیعــت ،هزینــه آماده ســازی باال و شــرایط ســخت
تهیــه ،نیــاز بــه جایگزیــن دارد .مــواد مختلفــی بــرای جایگزین
کــردن ایندیــوم قلــع اکســید در الکتــرود شــفاف رســانا بــه کار
بــرده شــده اند؛ از جملــه آن هــا می تــوان بــه پلیمر هــای
رســانا ،نانوســاختار های فلــزی ،گرافــن و نانو لوله هــای
کربنــی اشــاره کــرد [.]7
((TCE (Transparent

 1-3الکترودهای برپایه گرافن

گرافیــت یکــی از آلوتروپ هــای کربــن اســت کــه در آن
اتم هــای کربــن بــه صــورت شــش ضلعــی النــه زنبــوری
کنــار هــم قــرار گرفته انــد .گرافیــت ســاختاری الیــه الیــه دارد
کــه هــر کــدام از ایــن الیه هــا بــا پیونــد ضعیــف واندروالســی
بــه هــم متصــل شــده اند .بــا غلبــه بــر ایــن نیــرو و جــدا
کــردن الیه هــای گرافیــت از یکدیگــر ســاختار جدیــد گرافــن
(  )Grapheneحاصــل می شــود [.]5
مفهــوم گرافــن نخســتین بــار در ســال  1947توســط فیلیــپ
واالس ( )Philip Wallaceمطــرح شــد و پــس از آن تــاش
زیــادی بــرای ســاخت ایــن مــاده صــورت گرفــت .در آن
زمــان قضیــه ی مرمین-واگنــر ()Mermin–Wagner Theorem
در مکانیــک آمــاری و نظریــه میدان هــای کوانتومــی ســاخت
مــاده دو بعــدی را غیرممکــن و چنیــن مــاده ای را ناپایــدار
می پنداشــت .ســرانجام در ســال  2004آنــدره گایــم (Andre
 )Geimو کنســتانتین نووســلف ( )Konstantin Novoselov
از دانشــگاه منچســتر موفــق بــه ســاخت گرافــن دو بعــدی
شــدند و جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  2010را از آن خــود
کردنــد .ایــن دو دانشــمند از چســب نــواری بــرای جــدا کــردن
الیه هــای گرافــن اســتفاده کردنــد کــه امــروزه بــه روش نــوار
اســکاچ معــروف شــده اســت .از آن پــس تــاش بــرای بهبــود
خــواص گرافــن و رســیدن بــه روش بهینــه ســاخت ایــن مــاده
شــگفت انگیز آغــاز شــد [.]8
گرافــن مــاده ای دو بعــدی بــا ضخامــت یــک الیــه اتــم
کربــن بــا اتصــاالت هیبریــدی  SP2اســت کــه در آن چهارمیــن
الکتــرون پیونــدی کربــن بــه عنــوان الکتــرون آزاد باقــی
مانــده اســت .همان طــور کــه در شــکل  4مشــاهده می شــود،
 3پیونــد کواالنســی بیــن اتم هــای کربــن در گرافــن وجــود
دارد کــه خــواص مکانیکــی فوق العــاده ای بــه آن بخشــیده
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اســت و الکتــرون چهــارم بــه عنــوان الکتــرون آزاد ،رســانایی
الکتریکــی را در گرافــن بــه وجــود آورده اســت .حــال آن کــه
المــاس بــا اتصــاالت هیبریــدی  SP3بــه علــت دارا بــودن چهار
پیونــد کواالنســی بیــن اتم هــای کربــن ،جــزء ســخت ترین
مــواد شــناخته شــده در جهــان اســت؛ امــا بــه علــت نداشــتن
الکتــرون آزاد ،رســانایی الکتریکــی نــدارد [.]8
گرافــن تعــداد الیه هــای متفاوتــی دارد .گرافــن بــا ضخامــت
یــک ،دو و ســه الیــه اتــم کربــن را بــه ترتیــب گرافــن تــک
الیــه ،دو الیــه و ســه الیــه گوینــد .اگــر تعــداد الیــه هــا بیــن
 5تــا  10باشــد آن را گرافــن کــم الیــه ،و اگــر بیــن  20تــا 30
الیــه باشــد آن را گرافــن چنــد الیــه یــا ضخیــم گوینــد [.]8
گرافــن بــه علــت خــواص فوق العــاده مکانیکــی و نــوری،
اســتحکام کششــی بــاال ،رســانش بــاالی الکتریکــی و گرمایــی،
تحــرک پذیــری ( )Carrier Mobilityو چگالــی بــار (Carrier
 )Densityبــاال ،بــه مــاده ای شــگفت انگیز در عصــر جدیــد
تبدیــل شــده اســت .امــروزه گرافــن در بیشــتر دســتگاه های
نوری-الکتریکــی ماننــد ســلول های خورشــیدی ،دیود هــای
نــوری ،ابرخازن هــا ،باطری هــا ،صفحه هــای نمایــش و ...
کاربــرد دارد [.]9
دیگــر نانوســاختارهای کربنــی ماننــد نانو لوله هــای کربنــی
( )Carbon Nanotubes,CNTو فولــرن ( )Fullereneکــه
بــه ترتیــب از لولــه شــدن و کــروی شــدن گرافــن حاصــل
می شــوند در شــکل  5قابــل مشــاهده اســت.
امــروزه الکترود هــای شــفاف و رســانا یکــی از بخش هــای
اصلــی دســتگاه های الکترونیکــی مــدرن ماننــد صفحــات
نمایــش ،صفحــات لمســی ،دیود هــای گســیل نــوری آلــی و
ســلول های خورشــیدی را تشــکیل می دهنــد .همان طــور کــه
گفتــه شــد ،در ســاخت الکترودهــای شــفاف رســانا ،معمــوالً
از ایندیــوم قلــع اکســید کــه شــفافیت و رســانایی الکتریکــی
باالیــی دارد ،اســتفاده می شــود [ .]10در ســال های اخیــر

شکل 4ساختار اوربیتال های هیبریدی  SP2در گرافن و  SP3در الماس [.]8

سلول های خورشیدی پلیمری ،آخرین دستاوردها و چالش ها ...

)ب(

)اﻟﻒ(

)ج(

شکل 5نانوساختار های کربنی (الف) گرافن( ،ب) ( ،CNTج) فولرن [] 8

محققــان بــرای ســاخت الکتــرود منعطــف ،بــه دنبــال جاگزیــن
کــردن ایندیــوم قلــع اکســید بــا دیگــر مــواد رســانا هســتند.
ایندیــوم قلــع اکســید بــه طــور ذاتــی شــکننده اســت و در
ســاخت ســلول خورشــیدی پلیمــری منعطــف نمی تــوان از آن
اســتفاده کــرد .ایندیــوم قلــع اکســید از ترکیــب  In2O3و SnO2
تشــکیل شــده اســت کــه  75درصــد مصــرف جهانــی ایندیــوم
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از طرفــی ایندیــوم فلــزی
نــادر اســت و بــا پیشــروی در ایــن مســیر انتظــار مــی رود
کــه قیمــت ایندیــوم رونــد صعــودی داشــته باشــد .در نتیجــه
اســتفاده از ایندیــوم قلــع اکســید اقتصــادی نیــز نیســت [.]11
از دیگــر دالیــل نیــاز بــه جایگزینــی ایندیــوم قلــع اکســید،
دمــای فــراورش بــاال ،منابــع محــدود قلــع و ناپایــداری در
محیط هــای قلیایــی و اســیدی اســت [ .]12نســل بعــدی
الکترودهــای شــفاف رســانا کــه جایگزیــن ایندیــوم قلــع
اکســید می شــوند بایــد شــفاف ،رســانا و بــرای کاربــرد در
دســتگاه های خمش پذیــر ،منعطــف نیــز باشــند .در ضمــن
ایندیــوم قلــع اکســید بــرای کاربــرد بــه عنــوان آنــد بــر زیرالیه
شیشــه نشــانده می شــود ،امــا شیشــه ســاختار صلبــی دارد و
دردســتگاه های منعطــف از پلی اتیلــن ترفتــاالت یــا پلیمر هــای
منعطــف دیگــر بــه جــای شیشــه اســتفاده می شــود [.]13
 2-3الکترودهای بر پایه پلیمرهای رسانا

از (3و-4اتیلــن دی اکســی تیوفــن) پلــی اســتایرن ســولفونات
دوپــه شــده بــه علــت شــفافیت و رســانایی بــاال در ســاخت
الکتــرود ســلول خورشــیدی و دیودهــای نشــر نــور آلــی
اســتفاده می شــود .بزرگتریــن مشــکل ایــن پلیمــر رســانا بــرای
کاربــرد بــه عنــوان الکترودهــای شــفاف رســانا ،ناپایــداری
در محیــط مرطــوب ،تحــت تابــش فرابنفــش و دماهــای بــاال
اســت .بنابرایــن بایــد قبــل از اســتفاده بــه عنــوان الکتــرود،
پایداری آن را بهبود داد [.]13
در ســال  ،2017لــی ( )Leeو همکارانش از کامپوزیت گر ا فــن

بــا (3و-4اتیلــن دی اکســی تیوفن)پلــی اســتایرن ســولفونات
در ســاخت الکتــرود شــفاف رســانا بــرای کاربــرد در ســلول
خورشــیدی منعطــف اســتفاده کردنــد [.]14
 3-3الکترودهای برپایه نانوساختار های فلزی

از ترکیبــات فلــزی نیــز بــه علــت رســانایی بــاال در ســاخت
الکتــرود بســیار اســتفاده می شــود؛ امــا از فلــزات بــه علــت
شــفاف نبــودن نمی تــوان در ســاخت الکتــرود شــفاف رســانا
اســتفاده کــرد .بــرای رفــع ایــن مشــکل ســه راه حــل پیشــنهاد
شــده اســت -1 :اســتفاده از صفحــات فلــزی بــا ضخامت بســیار
کــم (کمتــر از طول مــوج نــور مرئــی) -2 .اســتفاده از صفحــات
طــرح دار فلــزی -3 .اســتفاده از نانوســاختار های فلــزی.
در روش اول بــا کاهــش ضخامــت صفحــات فلــزی از
رســانایی و اســتحکام ایــن مــواد کاســته شــده ،توانایــی
کاربــرد در الکتــرود را از دســت می دهنــد .در روش دوم از
طرح هایــی روی صفحــات فلــزی اســتفاده می شــود و بــه
ایــن ترتیــب قســمتی از صفحــات دارای شــفافیت  100درصــد
بــوده ،شــفافیت نســبی در الکتــرود ایجــاد می کننــد؛ ایــن
روش بســیار هزینــه بــر اســت .در روش ســوم از نانوســیم ها،
نانــوذرات و دیگــر نانوســاختار های فلــزی در ســاخت الکترود
شــفاف رســانا اســتفاده می شــود کــه دارای شــفافیت نســبی و
رســانایی الکتریکــی مناســبی هســتند [.]11
 4-3الکترود بر پایه نانوذرات طال

از نانــو ذرات طــا بــه علــت رســانایی بــاالی الکتریکــی،
پراکندگــی ( ) Scatteringو توانایــی تنظیــم تابــع کار مــواد
گرافنــی ،در ســاخت الکتــرود شــفاف و رســانای ســلول
خورشــیدی اســتفاده می شــود.
بــرای مثــال کــی ( )Kiو همکارانــش بــا قــرار دادن فیلــم
گرافــن در محلــول کلروریــک اســید ( )Chloroauric Acidو
جــذب نانــوذرات طــا روی ســطح گرافــن باعــث افزایــش
رســانایی الکتریکــی گرافــن شــدند .جــذب نانــوذرات طــا
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منجــر بــه دوپــه کــردن قــوی نــوع  pدر گرافــن می شــوند و
در ایــن حالــت بــه علــت رســانایی بــاالی نانــوذرات طــا،
مقاومــت صفحــه ای از  448بــه  150 Ω/sqکاهــش می یابــد در
حالــی کــه شــفافیت تنهــا  2درصــد کــم می شــود [.]18
 5-3الکترود بر پایه نانوسیم های نقره

اخیــرا ً الکترود هــای رســانا بــر پایــه نانوســیم های نقــره ،توجــه
زیــادی را بــه خــود جلــب کرده انــد .کولمــن و همکارانــش از
فیلــم نانوســیم نقــره بــه عنــوان الکتــرود اســتفاده کردنــد و بــه
شــفافیت  85درصــد و مقاومــت صفحــه ای  13 Ω/sqرســیدند.
الکتــرود حاصــل ،منعطف بــوده ،مقاومــت آن طــی  1000دوره
خمــش تغییــر چندانــی نکــرد .مشــکل عمــده نانوســیم های
نقــره ،اکســید شــدن در حضــور هــوا و عــدم پایداری شــیمیایی
اســت .کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل می تــوان از ترکیــب ایــن
مــاده بــا دیگــر مــواد رســانا اســتفاده کــرد [.]19
در ســال  ،2014میناکشــی( )Meenakshiو همکارانــش از
نانوســیم نقــره در ســاخت الکتــرود شــفاف رســانا اســتفاده
کردنــد .آن هــا متوجــه شــدند کــه بــه علــت اکســید شــدن
نقــره در حضــور هــوا ،الکتــرود حاصــل مقاومــت صفحــه ای
بســیار باالیــی دارد .آن هــا بــه منظــور کاهــش مقاومــت از
ترکیــب گرافــن و نانوســیم نقــره در ســاخت الکتــرود اســتفاده
کردنــد کــه باعــث شــد مقاومــت الکتــرود از  2000 Ω/sqبــه
 300 Ω/sqکاهــش یابــد.
در ســال  ،2011مورگنســترن ( )Morgensternو همکارانــش
از نانوســیم نقــره پوشــش داده شــده بــا نانــوذره اکســید روی
در ســاخت الکتــرود شــفاف و رســانا برای ســلول خورشــیدی
اســتفاده کردنــد .نانــو ذرات اکســید روی مانــع اکســید شــدن
نانــو ســیم های نقــره شــده ،پایــداری شــیمیایی آن هــا را بــاال
می بــرد [.]19
 6-3الکترود بر پایه نانولوله های کربنی و گرافن

نانولوله هــای کربنــی مــوادی بــه نســبت ارزان هســتند کــه
می تــوان بــه راحتــی از آن هــا در ســطح گســترده ،فیلــم
تهیــه کــرد و بــه عنــوان الکتــرود بــرای انــواع دســتگاه های
الکترونیکــی اســتفاده کــرد .امــا همان طــور کــه گفتــه شــد،
مقاومــت در اتصــاالت بیــن لولــه ای نانولوله هــای کربنــی
بســیار باالســت کــه در مجمــوع رســانایی الکتریکــی فیلــم را
کاهــش می دهــد.
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه گرافــن بــه علــت خــواص
مکانیکــی ،الکتریکــی و نــوری بســیار خــوب می توانــد
جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای ایندیــوم قلــع اکســیددر
الکترود هــای شــفاف و رســانا باشــد .از الکتــرود شــفاف و
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رســانای گرافنــی در صفحــات لمســی ،کارت هــای حافظــه،
شناســاگر های نــوری ،حســگر های زیســتی ،ترانزیســتورها،
دیودهــای نشــردهنده نــور آلــی و ســلول های خورشــیدی
اســتفاده شــده اســت .بــا ایــن حــال تحرک پذیــری گرافــن
بــه شــدت ،بــه روش ســنتز آن و کیفیــت گرافــن نهایــی
وابســته اســت .بنابرایــن چالــش اصلــی در جایگزیــن کــردن
ایندیــوم قلــع اکســید بــا گرافــن ،مقاومــت صفحــه ای بــاالی
گرافــن اســت .مقاومــت صفحــه ای گرافــن را می تــوان بــا
افزایــش چگالــی بــار ،تحرک پذیــری و تعــداد الیه هــا ،کاهــش
داد .تحرک پذیــری گرافــن وابســته بــه روش ســنتز آن اســت
و می تــوان بــا بهینــه کــردن روش ســنتز ،آن را افزایــش
داد .عــاوه بــر ایــن ،تغییــر چگالــی بــار گرافــن بــا فراینــد
دوپینــگ آن امکان پذیــر اســت.
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ترکیــب گرافــن بــا دیگــر
مــواد رســانا ،ماننــد نانولوله هــای کربنــی و نانــوذرات فلــزی
می توانــد در بهبــود خــواص و رســیدن بــه الکتــرود شــفاف و
رســانای بهینــه ،موثــر باشــد .در جدول  1مقایســه ای بیــن مواد
بــه کار رفتــه در الکترودهــای شــفاف رســانا بــرای جایگزیــن
کــردن ایندیــوم قلــع اکســید ارائــه شــده اســت.
 4افزایش جذب سلول های خورشیدی
در ســال های اولیــه ( ،)1950-1980ســلول های خورشــیدی
معمــوالً از یــک مــاده آلــی تــک جزئــی تشــکیل می شــدند
امــا بــازده بســیار پایینــی داشــتند .مفهــوم اتصــاالت ناهمگــن
تــوده ای ( )BHJبــرای اولیــن بــار در ســال  1995گــزارش و
ترکیــب دو جزئــی بــا ایــن ســاختار در الیــه فعــال غالــب
شــد .در مقایســه بــا ســلول های خورشــیدی آلــی تــک
جزئــی ،سلول های خورشــیدی آلــی دوجزئــی مزایــای
متعــددی را نشــان دادنــد؛ از جملــه :جدایــش موثــر بــار
ناشــی از انتقــال الکتــرون در اثــر القــای نــور در ســطح
مشــترک مــواد الکترون دهنده/گیرنــده ( )D/Aو بــازده باالتــر
جمــع آوری بارناشــی از شــبکه دو بعــدی در ترکیــب D/A
و در نتیجــه ،ســلول های خورشــیدی آلــی دوجزئــی بــازده
تبدیــل انــرژی ای تــا 10درصــد بــرای تــک اتصال هــا []20
و11درصــد بــرای اتصــال دو طرفــه [ ]21نشــان دادنــد.
اگرچــه بــازده ســلول های خورشــیدی آلــی دو جزئــی نســبت
بــه  20ســال قبــل بهبــود یافته انــد ،امــا هنــوز در ســلول های
خورشــیدی آلــی دوجزئــی نقطه ضعف هایــی وجــود دارد.
بــه عنــوان مثــال ترکیــب دوتایــی پلــی -3هگزیــل تیوفــن
( / )P3HTفنیــل ســی 61بوتیریــک اســید متیــل اســتر
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جدول 1مقایسه بین مواد به کار رفته در  TCEبرای جایگزین کردن .]13[ ITO
ﻣﻌﺎﯾﺐ

اﻟﮑﺘﺮود

ﻣﻘﺎوﻣﺖ )(Ω/sq

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ )(%

اﯾﻨﺪﯾﻮم ﻗﻠﻊ اﮐﺴﯿﺪ

25

85

ﮔﺮاﻓﻦ

30

90

ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ

1500

90

ﺗﻮري ﻃﻼ

5

79

ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺮه

110

90

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺿﻌﯿﻒ،
ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ

ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ دي اﮐﺴﯽ
ﺗﯿﻮﻓﻦ:ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت

250

80

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

((PC61BM)( [6,6]-Phenyl C61 Butyric Acid Methyl

i

 ester)rهنــوز مشــکالت جــدی دارد )1 :طیــف جــذب ایــن
فیلــم مخلــوط ،گســترده (کمتــر از  650نانومتــر) و قــوی
نیســت (فیلــم بســیار ضخیــم مــورد نیــاز اســت)؛  )2باالتریــن
اوربیتــال مولکولــی دارای الکتــرون ((Highest Occupied
 )Molecular Orbital(HOMOو پایینتریــن اوربیتــال
مولکولــی فاقــد الکتــرون ((Lowest Unoccupied Molecular
 )Orbital(LUMOبــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر از 0/3 eV
اســت (حداقــل مقــدار مــورد نیــاز بــرای انتقــال بــار) و منجــر
بــه از دســت دادن انــرژی و کاهــش انتقــال موثــر بار می شــود.
 )3ترکیبــی ســاده از مــاده الکترون دهنــده و الکترون گیرنــده
نمی توانــد مســیرهای انتقــال موثربــار را ایجــاد کنــد )4.اتصــال
شــاتکی ( )Schottkyبیــن الیــه فعــال و الکترودهــا و جدایــی
فــازی نامطلــوب بــه صــورت عمــودی مانــع اســتخراج موثــر
بــار در الکترودهــا می شــود )5 .ریزســاختار فيلــم مخلــوط در
حیــن حرارت دهــی يــا مــدت زمــان طوالنــي پايــدار نيســت.
ســلول های خورشــیدی آلــی ســه جزئــی شــامل مــاده الکترون
دهنــده ،الکتــرون پذیرنــده و جــزء ســوم (آلــی یــا معدنــی،
نیمــه هــادی یــا عایق)هســتند .در هشــت ســال اخیــر افــزودن
جــزء ســوم توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده ،بــازده
تبدیــل تــوان را به11درصــد افزایــش داده اســت .در مقایســه
بــا ترکیــب دو جزئــی ،ســلول های خورشــیدی ســه جزئــی
دارای مزایایــی هســتند :جــذب وســیع تر و قوی تــر ،انتقــال
بــار بیشــتر ،مســیرانتقال بــار موثرتــر ،اســتخراج بــار بهتــر در
الکتــرود و بهبــود پایــداری.

ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود،
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري
ﻣﺸﮑﻞ روش ﺳﻨﺘﺰ در
ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺳﻄﺢ
ﮐﻮﭼﮏ

همان طــور کــه در شــکل  6نشــان داده شــده اســت،
ســلول های خورشــیدی ســه جزئــی بــر اســاس ســامانه D 1/
 ،D2/Aمزایــای متعــددی از جملــه ســاختار ســاده دســتگاه
و طیــف وســیعی از برداشــت فوتــون را نشــان می دهنــد.
ســازوکاری کــه فراینــد فتوولتائیــک را در ســلول های
خورشــیدی ســه جزئــی کنتــرل می کنــد بســیار متفــاوت
از ســلول های خورشــیدی دوجزئــی معمــول اســت .در
ســلول های خورشــیدی ســه جزئــی بــا توجــه بــه محــل
قرارگیــری جــزء ســوم ،فراینــد انتقــال بــار و انتقــال انــرژی
متفــاوت اســت (شــکل  .))c( 1بخــش ســوم می توانــد )i :بــه
طــور کامــل در مــاده الکترون دهنــده قــرار گیــرد؛  )2بــه طــور
کامــل در مــاده الکترون گیرنــده قــرار بگیــرد؛  )iiiدر ســطح
مشــترک مــواد الکترون دهنــده  /الکترون گیرنــده قــرار گیــرد
یــا  )ivکانال هــای خــود را ایجــاد کنــد [.]22

ـرون
ـی  /الکتـ
ـاط کوانتومـ
ـده  /نقـ
ـرون دهنـ
 1-4الکتـ

ـده
گیرنـ

نقــاط کوانتومــی ( )QDsبــه عنــوان الکتــرون گیرنــده در
ســلول های خورشــیدی آلــی بــه دلیــل پاســخ نــوری مســتقل
از انــدازه آن هــا ،تولیــد موثــر حامــان بــار و هزینــه کــم آن هــا
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .در ســال های اخیــر ،از QD
نیــز بــه عنــوان جــزء ســوم در ســلول های خورشــیدی آلــی
اســتفاده کردنــد .ســولفید ســرب ،کادمیــوم ســلناید ( )CdSeو
کادمیــوم تلورایــد ( )CdTeبیشــترین اســتفاده بــه عنــوان جــزء
ســوم را داشــتند ،امــا متأســفانه تنهــا چنــد پــروژه بــه کارایــی
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شکل  6طرح واره پیکربندی الف) سلول های دو جزئی قدیمی ،ب) سلول های پشت سر همو ج) سلول های سه جزئی با چهار ریزساختارممکن الیه فعال بر
اساس محل قرارگیری جزء سوم []22

باالتــر رســید .بــه عنــوان مثــال ،ســلول هایی کــه دارای نقــاط
کوانتومــی کادمیــوم ســلناید بودنــد عملکــرد بهتــری نســبت
بــه ســامانه دوتایــی P3HT/PC61BMنشــان دادنــد [.]23

 2-4الکتــرون دهنــده /نانومــواد بــر پایــه کربــن /
الکتــرون گیرنــده

نانومــواد بــر پایــه کربــن می تواننــد مســیرهای هدایت کننده در
الیــه فعــال را بــه علــت تحــرک بســیار زیــاد حامل هــای بــار،
ایجادکننــد .نانولوله هــای کربنــی ( ،)CNTیکــی از نانومــواد
بــر پایــه کربنــی اســت کــه بــه طــور گســترده در ســلول های
خورشــیدی بــه عنــوان جــزء ســوم مــورد اســتفاده قــرار

شکل  7طرح واره برهم کنش های شیمیایی برای ( Au:NCNTچپ) و
( Au:BCNTراست) []24
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گرفتــه اســت .بــه تازگــی گــروه مشــابهی از نانــوذرات طــا
و     CNTهــای دوپ شــده بــا بــور ( )Au:BCNTو نانولوله هــای
کربنــی دوپ شــده بــا نیتــروژن ( )Au:NCNTبــه عنــوان جــزء
ســوم در مخلــوط ( PTB7/PC71BMشــکل  )7مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .اســتفاده از مقــدار کمــی Au:BCNTموجــب
افزایــش برانگیختگــی نــور ،جدایــش زوج الکتــرون -حفــره
بــه صــورت حامل هــای بــار و انتقــال بــار بــه الکترودهــا
می شــود .اثــرات هم افزایــی چندگانــه منجــر بــه کارایــی
بســیار بــاالی  9/81درصــد شــد [.]24
 5نتیجه گیری
ســلول های خورشــیدی پلیمــری منعطــف ،بــا داشــتن
الکترودهــای جایگزیــن ایندیــوم قلــع اکســید می تواننــد در
حوزه هــای متفاوتــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .اســتفاده
از ســاختارهای کربنــی و ترکیبــات آن هــا بــا نانوســاختارهای
فلــزی و پلیمرهــای رســانا می توانــد تابــع کار مناســب الکترود
در ســلول های خورشــیدی پلیمــری را ایجــاد کنــد و در
نتیجــه جایگزینــی آن هــا بــا ایندیــوم قلــع اکســید امکان پذیــر
شــود .تحقیقــات زیــادی بــر روی مــواد جایگزیــن ایندیــوم
قلــع اکســید انجــام گرفتــه ،ترکیبــات کربنــی ماننــد گرافــن و
نانولوله هــای کربنــی نتایــج خوبــی را نشــان دادنــد .اســتفاده
از ســاختارهای فلــزی ماننــد نانوســیم های نقــره ،نانــوذرات

سلول های خورشیدی پلیمری ،آخرین دستاوردها و چالش ها ...

فلــزی و نانــوذرات اکســید فلــزی ماننــد اکســید روی می توانند
همــراه بــا ترکیبــات کربنــی مــورد اســتفاه قــرار گیرنــد .اضافــه
کــردن نانوســاختارهای فلــزی می توانــد رســانایی گرافــن و
نانولوله هــای کربنــی را بهبــود داده ،تابــع کار آن را تحــت تأثیر
قــرار دهــد .الکتــرود آنــد در ســلول خورشــیدی پلیمــری ،نیاز
بــه رســانایی بــاال همــراه بــا شــفافیت خــوب دارد .بــر همیــن
اســاس انتخــاب نــوع مــاده جایگزیــن و نیــز ضخامــت الیــه از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .بــرای اســتفاده از ترکیبــات
گرافنــی بــا افزایــش ضخامــت الیــه ،رســانایی بــاال مــی رود
ولــی میــزان شــفافیت کاهــش می یابــد .بــر همیــن اســاس

به دســت آوردن میــزان بهینــه رســانایی و شــفافیت الکتــرود
آنــد بســیار حائــز اهمیــت اســت.
تالش هــای زیــادی بــرای افزایــش کارایــی ســلول های
خورشــیدی پلیمــری انجــام گرفتــه اســت تــا امــکان
تجاری ســازی ایــن ســلول ها میســر شــود .اســتفاده از جــزء
ســوم در ســاختار الیــه فعــال ســلول خورشــیدی می توانــد
بــا افزایــش جــذب تابــش نــور خورشــید میــزان الکتریســیته
تولیــدی را افزایــش دهــد .نانــوذرات ،نقــاط کوانتومــی،
ترکیبــات برپایــه کربــن و پلیمرهــا می تواننــد به عنــوان جــزء
ســوم در ســاختار ســلول مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
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