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چکیده :در این پژوهش از سه عصاره طبیعی آب انار ،چای قرمز و چای سبز به عنوان رنگدانه در سلول خورشیدی رنگدانهای استفاده شد.
ویژگیهای سلولهای خورشیدی ساخته شده از این سه رنگدانه طبیعی با استفاده از اندازهگیریهای فتوولتایی و روش طیفنگاری امپدانس
الکتروشیمیایی بررسی شد .از یک سلول خورشیدی ساخته شده از رنگدانه روتنیم ( ،)N719بهعنوان یک رنگدانه استاندارد ،برای مقایسه استفاده شد.
سلولهای خورشیدی از دو صفحهی شیشهای پوشیده شده با اکسید رسانای شفاف (الکترودهای آند و کاتد) تهیه شدند .الیهی نازک آند با استفاده از
نانوذرات تیتانیم دیاکسید و به روش دکتر بلید بر روی صفحه شیشهای رسانا ساخته شد .الکترود کاتد با کاتالیست پالتین پوشش داده شد .مقایسه
این رنگدانهها با  29رنگدانه که توسط دیگر پژوهشگران بررسی شدهاند نشان داده است که رنگدانه چای قرمز میتواند بهعنوان یک رنگدانه مناسب
برای سلولهای خورشیدی بهکار رود .سلول خورشیدی محتوی رنگدانه چای قرمز ،ضریب پرشدگی  0/42و بازده   %1/02را نشان داد.
واژههای کلیدی :سلول خورشیدی رنگدانهای ،رنگدانه طبیعی ،طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی ،عصاره چای قرمز

زیستی کامل ،رنگهای طبیعی موضوع مورد توجه در بیشتر
پژوهش ها بوده است [ 3تا .]6
در این مقاله ،سلولهای خورشیدی تهیه شده با رنگهای
طبیعی گرفته شده از آب انار ،چای قرمز و چای سبز با استفاده از
نمودارهای جریان – پتانسیل ( )I-Vو روش طیفنگاری امپدانس
الکتروشیمیایی )EIS( 2بررسی و بازده آنها با یکدیگر و با رنگ
استاندارد  N719مقایسه شده است .همچنین ،نتایج این کار با
چند کار پژوهشی قبلی بر روی رنگهای طبیعی مقایسه شده
است.

مقدمه
گرتزل و همکارانش در سال  1991موفق شدند با ترکیب
الکترودهای نانو ساختار و رنگهای تزریق کنندهی بار ،نخستین
سلول خورشیدی رنگدانهای را تهیه کنند [ .]1با توجه به هزینهی
پایین ،عدم پیچیدگی ساختاری ،بازده خوب و پایداری طوالنی
مدت سلولهای خورشیدی رنگدانهای ،پژوهشها در این فناوری
به سرعت در طول دو دههی اخیر پیشرفت کرده است [ .]2استفاده
از رنگهای طبیعی هزینهی ساخت سلول خورشیدی رنگدانهای
را پایین میآورد .با توجه به هزینهی کم ،غیر سمی بودن و تجزیه
1

)2. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS
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خشک کردن آن در دمای  ،º 125Cنوار چسب جدا و سینتر2شد .در این صورت پس از سینتر شدن ،ضخامت الیه
میکرومتر شد .برای سینتر کردن ،الیه تا دمای  º 500Cگرما داده شد .گرمادهی بهصورت زیر انجام شد:
اثر رنگدانههای طبیعی بر عملکرد سلولهای خورشیدی  ...

2

گرمادهی در دماهای  325و  º 375Cدر هر دما بهمدت  5دقیقه و در دماهای  450و  º 500Cدر هر دما بهمد

تواند باعث ترک خوردن
ترک دمای
باعثتغییر
تواند زیرا
میشد
سریعجدامیشدن
خوردن و
سرد می
آرامی سریع
به دمای
انجام شد .پس از پایان این مراحل ،الیهزیرابایدتغییر

بخش تجربی
الیه شود .بعد از اتمام تفجوشی و سرد شدن الیه ،با استفاده از
پوشش وداده
الیهشیشه
مواد مورد استفاده که شامل
سرد شدن الیه ،با استفاده از یک المل ،اطراف الیه را تراشیده ،تا به مساحت  0/28س
شفاف سینتر
رسانایاز اتمام
شود .بعد
يك المل ،اطراف اليه را تراشيده ،تا مساحت آن مساوی 0/28
شده با قلع دیاکسید آالییده شده با فلوئور ،)FTO( 3خمیر ،TiO2
برسیم.
سانتیمتر مربع شود.
 N719هستند از شرکت شریف
محلول پالتین و رنگ استاندارد
برای تهیه عصارهی رنگ طبیعی 2 ،گرم از مادهی مورد نظر
سوالر تهیه شدند.
ریخته انار) در یک بشر کو
کوچک یا دانه
بشر قرمز و
سبز،یکچای
نظردانه(چای
سبز،ماده
گرم از
عصارهیاز رنگ
انار) در
موردو یا
چاییقرمز
طبیعی(2 ،چای
دستگاه
برای باتهیهاستفاده
اندازهگیریهای الکتروشیمیایی
و پس از افزودن    5 mlاتانول به آن ،با یک میله شیشهای
پتانسيوستات مدل   N302ساخت شركت  AUTOLABمحصول
پس از افزودن  5 mlاتانول به آن ،با یک میله شیشهای خوب همزده شد .پس از گذشت حدود  2ساعت و سپس ه
خوب همزده شد .پس از گذشت حدود  2ساعت و سپس همزدن،
كشور هلند مجهز به کیت نوری ()Autolab LED driver kit
2
گرفت.
استفاده قرار
مورد
صاف شد و
کاغذ صافی
کاغذ صافی صاف شد و مورد استفاده قرار گرفت.
محلول با
انجام
()AM1.5
100 mW/cm
و منبع تابش با چگالی توانباکل
بهمنظور جذب رنگ بر روی الیهی  ،TiO2شیشه FTO
شد .نمودارهای جریان-پتانسیل ( )I-Vو منحنیهای نایکوئیست
مدت 20
دادهیو به
طبیعیدرقرار
عصارهی
جوشی شده
برای الیه ت
طبیعی قرار داده و به مد
رنگ
عصاره
رنگشده
سینتر
شیشهدر FTO
یف،TiO2
اند .روی
رنگه بر
جذب
1.11منظور
و بُد-فاز با استفاده از نرمافزار به
دست آمد
 Novaبه
ساعت نگهداشته شد .شکل  1نشان دهندهی آندهای بهدست آمده
تهیه طیفهای جذبی مرئی-فرابنفش از دستگاه طیفنگار مرئی-
نگهداشته شد .شکل  1نشان دهندهی آندهای بهدست آمده پس از جذب رنگدانه است.
پس از جذب رنگدانه است.
فرابنفش مدل  Perkin Elmerاستفاده شد.
برای تهیه الکترودهای آند و کاتد از شیشههای رسانای FTO
  
به عنوان بستر رسانای شفاف استفاده شد .برای شستشوی شیشه
 ،FTOابتدا با آب و صابون به مدت  6دقیقه در حمام فراصوت
قرار داده شد .سپس با محلول  0/1موالر  HClدر اتانول به مدت 6
دقیقه در و پس از آن با اتانول به مدت  6دقیقه در حمام فراصوت
قرار داده شد .این شیشه  FTOدر انتها با آب بدون یون و اتانول
شکل  1الکترودهای آند پس از الیهنشانی  TiOو جذب رنگدانه روی آن.
شسته شد.
شکل  1الکترودهای آند پس از الیهنشانی  TiO2و جذب رنگدانه روی آن.
برای آمادهسازی آند ،ابتدا خمیر  TiO2به روش دکتر بلید با
برای آمادهسازی الکترود کاتد ،باید الیهنشانی پالتین روی آن
استفاده از نوار چسب بر روی شیشه الیهنشانی شد .الیه در دمای
انجام شود .برای اینکار پس از پایان مراحل شستشو ،کاتد به
 125 ºCبه مدت  6دقیقه خشک و پس از سرد شدن ،الیه دوم
c bath
مدت  15دقیقه در دمای  460 ºCگرمادهی شد .سپس دما به
روی آن نشانده و سپس خشک شد .پس از نشاندن الیهی سوم
آرامی پایین آورده شد تا  FTOترک نخورد .هنگامی که FTO
و خشک کردن آن در دمای  ،125 ºCنوار چسب جدا و تفجوش  
به طور کامل خنک شد ،یک 3
قطره از محلول پالتین روی سطح
شد .در این صورت پس از تفجوشی ،ضخامت الیه  TiO2برابر
 12میکرومتر شد .برای تفجوشی ،الیه تا دمای  500 ºCگرما آن ریخته شد .وقتی پالتین همه سطح را پوشاند ،آن را در دمای
 460 ºCبه مدت  15دقیقه گرما داده و بهآرامی سرد شد.
دادهشد .گرمادهی بهصورت زیر انجامشد:
الکترولیت مورد استفاده تشکیل شده از یک محلول 0.5M
گرمادهی در دماهای  325و  375 ºCدر هر دما بهمدت 5
 KI+0.05M I2که در حالل اتیلن گلیکول و استونیتریل با نسبت
دقیقه و در دماهای  450و   500 ºCدر هر دما بهمدت  15دقیقه
حجمی  4به  1تهیه شده است [.]6
انجام شد .پس از پایان این مراحل ،الیه باید به آرامی سرد میشد
2

)3. Fluorine-doped tin oxide (FTO

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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استاندارد :P ،آب انار :R ،چای قرمز و  :Gچای سبز).

شهیدی زندی و همکاران

های متفاوت دار
رنگدانه
خورشیدی مرای که
سلولهای
آیند از
توانبه به
شکل
دست
دهند .توان به
متفاوت دارند ،نشان
رنگدانههای
دست میرا که
پارافیلم،1
نمودارهایموسوم
روی3یک الیه بسپار
برای بستن سلول ،ابتدا

آمده از سلول خورشیدی از معادله  P=IVمحاسبه میشود .توان
سوراخی به مساحت  0 28 cm2ایجاد و سپس روی سطح FTO
در نقاط  Iscو  Vocصفر است زیرا در نقطه  Iscمقدار ولتاژ صفر
که با  TiO2الیهنشانی شده بود (آند) ،گذاشته شد .سپس یک
مساوی
مقدار جریان
Voc
مساوینقطه
قرارجریانبوده و در
روی آن
نقطهکاتد
ریخته و
پوشش
2
است  .بیشینهبین این دو نقط
توانصفردر نقطهای
ماکزیمم
است.
صفر
مقدار
VOC
 TiOدر
بوده و
رویصفر
قطره الکترولیتولتاژ
توان در نقطهای بین این دو نقطه قرار میگیرد.
داده شد .سلول آماده شده با کمک گیره ،محکم شد .مساحت
سلول بهدست آمده  0/28 cm2بود.

بهدست می/آیند از سلول خورشیدی از معادله  P=IVمحاسبه میشود .توان در نقاط  ISCو  VOCصفر است

نتیجهها و بحث
عملکرد رنگهای طبیعی با اندازهگیری ولتاژ مدار باز ،جریان
اتصال کوتاه ،ضریب پرشدگی و بازده ،مورد بررسی قرار گرفت.
رنگ استاندارد  N719نیز به منظور مقایسه نتایج این پژوهش با
پژوهشهای قبلی مورد آزمایش واقع شد.
شکل  2نشاندهنده نمودار چگالی جریان  -پتانسیل ()I-V
مربوط به سلولهای خورشیدی رنگدانهای است که در حضور
شکل  3نمودارهای توان برای سلولهای خورشیدی رنگدانهای دارای
رنگدانههای متفاوت یعنی رنگدانه استاندارد  ،)S( N719آب
رنگدانههای متفاوت
اند .این
توانآمده
نمودارهایهدست
چای سبز ( )Gب
انار ( ،)Pچای قرمز ( )Rو
هایسبز).متفاوت ( :Sرنگدانه
سلولهای خورشیدی رنگدانهای دارای رنگدانه
برای
شکل 3
( :Sرنگدانه استاندارد :P ،آب انار :R ،چای قرمز و  :Gچای
نمودارها با روبش پتانسیل اعمال شده به آند سلول خورشیدی از
قرمز ،وکه:G
ضریب چای
صفر تا  VOCدر هنگامی که سلول خورشیدی تحت تابش نور
سبز) .سلول خورشیدی
چایاز کیفیت
معیاری
پرشدگیFF ،2
استاندارد  AM1.5است ،بهدست آمدهاند.
Pmax I mpVmp
است از رابطه زیر بهدست میآید:


FF 

P PT I mpVIImp
                                                   V mp
SC
mpVOC
FF                                                                        maxPmax


FF P


PT I SCVIOC
SCVOC
ضریب پرشدگی در واقع نسبت توان ماکزیمم به توان نظری است.
است .نظری
نظری توان
بیشینه به
واقعتواننسبت
واقع در
پرشدگیپرشدگی
ضریبضریب
توان توان
توانبه
ماکزیمم
نسبت
نظری است.
ماکزیمم به
توان
در نسبت
پرشدگی در واقع
ضریب
T

ضریب پرشدگی ،FF 1،که معیاری از کیفیت سلول خورشیدی است از رابطه زیر بهدست میآید:

بازده، 1،است.
عبارت است از نسبت ماکزیمم توان الکتریکی خروجی به توان تابشی ورودی در یک س
3
در سیک
تابشیتابشی
توان توان
الکتریکی به
خروجی
الکتریکی
توان توان
ماکزیمم
است از
عبارت
بازده، 1،
خروجی
الکتریکیتوان
بیشینه
ماکزیممنسبت
نسبتاز
نسبتاست
عبارت
بازده η ،
ورودییک
ورودی در
خروجی به
است ،از
عبارت
بازده، 1،
P
به توان تابشی ورودی در یک سلول خورشیدی:
  max  100
Pmax Pin
                                                                         Pmax100 100
                                                                    
Pin
Pin

                          
I SC .VOC .FF
 100
I .V .P
FF
                                                             
in
.VOC
.
FF
  SC I OC
100
رنگدانههای متفاوت (5 :S
  PSC

100
نمودارهای   inJجریان
گدانه آمده از
های برنهدست
جدول  1مقادیر کمیت
Pin


شکل  2نمودارهای چگالیجریان  -پتانسیل برای سلولهای خورشیدی
رنگدانهای دارای رنگدانههای متفاوت
ای دارای
رنگدانه
ی چگالی جریان  -پتانسیل برای سلولهای خورشیدی
( :Sرنگدانه استاندارد :P ،آب انار :R ،چای قرمز و  :Gچای سبز).
جدول  1مقادیر کمیتهای بهدست میآیند از نمودارهای  Jجریان  -پتانسیل را فهرست کرده اس
 پتانسیل را فهرست کرده است .این کمیتها نشانگر عملکردجدول  1مقادیر کمیتهای بهدست میآیند از نمودارهای  Jجریان  -پتانسیل را فهرست کر
استاندارد :P ،آب انار :R ،چای قرمز و  :Gچای سبز).
اس
بیشترینکرده
که فهرست
پتانسیل را
متفاوت جریان
نمودارهای
آیند
حضوردست
به
مقادیر
جدول 1
شکل  3نمودارهای توان بهدست آمده از سلولهای خورشیدی
بازده م
مشاهده -میشود
هستند.J
متفاوت
میهای
رنگدانه
کمیتدر
خورشیدی
عملکرد
مشاهده
هستند.
رنگدانهازهای
حضور
های در
خورشیدی
سلولسلول
Parafilmمی1.شود که بیشترین با
حضور 2.رنگدانههای متفاوت هستند .مشاهده
3. Efficiencyعملکرد سلول خورشیدی در
Fill
کمترم
دهد.بازده
بیشترین
شود که
مشاهده می
هستند.
رنگدانه
حضور
های در
خورشیدی
نشان می
بیشتری
قرمز ،بازده
متفاوت چای
های رنگدانه
بررسی،
factorمورد
طبیعی
سلول رنگدانه
عملکرداز بین
بوده و
بوده و از بین رنگدانههای طبیعی مورد بررسی ،رنگدانه چای قرمز ،بازده بیشتری نشان میدهد.
است.و از بین رنگدانههای طبیعی مورد بررسی ،رنگدانه چای قرمز ،بازده بیشتری نشان میدهد .کمتر
بوده
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است.
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است.
کمیتدهن
نشان می
توان عملکرد سلول خورشیدی با رنگدانههای متف
هاید.مربوط به
ی توان بهدست میآیند از سلولهای خورشیدی را که رنگدانههای متفاوت دارند،جدول 1
جدول  1کمیتهای مربوط به عملکرد سلول خورشیدی با رنگدانههای
جدول  1کمیتهای مربوط به عملکرد سلول خورشیدی با رنگدانههای متف

ل خورشیدی از معادله  P=IVمحاسبه میشود .توان در نقاط  ISCو  VOCصفر است زیرا در نقطه  ISCمقدار

ضریب

بازده

اگر درPinمقام مقایسه این مقادیر بازده با مقادیر بهدست میآیند از کارهای قبلی بر روی رنگدانههای طبیعی

مقالهای که  20رنگدانه طبیعی را بررسی کرده مد نظر قرار دهیم [ .]7این مقاله مقادیر بازده رنگدانههای متفاوت
میتهای بهدست میآیند از نمودارهای  Jجریان  -پتانسیل را فهرست کرده است .این کمیتها نشانگر

 1/17درصد بهدست آورده بهطوری که اکثر نتایج در حدود  %0/30هستند .در همین شرایط ،بازده سلول خورشید
ی در حضور رنگدانههای متفاوت هستند .مشاهده میشود که بیشترین بازده مربوط به رنگدانه استاندارد
اثر رنگدانههای طبیعی بر عملکرد سلولهای خورشیدی  ...
رنگدانه  N719را  6/11درصد گزارش شده است .اگر بیشترین مقدار بازده ( )1/17که مربوط به غالف منگوستی
ی طبیعی مورد بررسی ،رنگدانه چای قرمز ،بازده بیشتری نشان میدهد .کمترین بازده مربوط به چای سبز
1
رنگدانه
به
نسبت
است
هندی
سنجیده مربوط
که
 /11و)6از
استاندارد (بوده
مربوط به
میشود که بیشترین بازده
منگوستین میآید .این به آن معنی است که بهترین رنگ
غالف 0بهدست
شود ،بهعدد /2
رنگدانهاستاندارد
رنگدانه
نسبت به
استاندارد ( )6/11سنجیده شود ،عدد  0/2بهدست میآید .این به

بین رنگدانههای طبیعی مورد بررسی ،رنگدانه چای قرمز ،بازده

رنگدانه میآیند،برابر
دارد.بینش20بهدست
استاندارد را
سلول
سبز 20
بررسی،
رنگدانه
بیشتری نشان میدهد.بین
طبیعی در
رنگدانهرنگدانه
خورشیدی بهترین
معنی است که
است %.بازده آن
مورد چای
مربوط به
 20بازده
کمترین

متفاوت
بررسی %20 ،بازده سلول خورشیدی رنگدانه استاندارد را دارد  .
جدول  1کمیتهای مربوط به عملکرد سلول خورشیدی با رنگدانههای مورد
انار سبز  %3بازده رنگد
چای
قرمز %29
چای
جدولآب،1انار %24
رنگدانه
شود که
مشخص می
جدول 1
سلولتوجه
حال با
رنگدانهوآب
شود که
مشخص ،می
توجه به
حال با
های ،متفاوت
به با رنگدانه
خورشیدی
جدول  1کمیتهای مربوط به عملکرد
 ،%24چای قرمز  %29و چای سبز  %3بازده رنگدانه استاندارد
 Vضریب بازده
JSC
OC
بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که از بین سه رنگدانه مورد بررسی دو رنگدانه چای قرمز و آب انار بازده خوبی
دارند.
رنگدانه
2
(
()V
)mA/cm
را دارند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که از بین سه رنگدانه
پرشدگی ()%
مورد بررسی دو رنگدانه چای قرمز و آب انار بازده خوبی را دارند.
3/1
0/27
این رو0/20 ،
2/1
S
0/22
0/27
0/62
2/7
P
از این رو ،میتوان ویژگیهای الکتریکی سلولهای خورشیدی
1/02
0 22
0/70
36
R
نشان داده
شکل 4
یک آنچه
معادل باهمانند
های یک مدار
الکتریکی سلول را با
شده شکل  4نشان داد
آنچه در
همانند
مدار درمعادل
خورشیدی را
توان ویژگی /های
 /می
0/10
0/26
0/12
G
0/23
تجزیه و تحلیل کرد [ .]10اگر این مدار را برای بررسی یک سلول
مقاومتمیتوان گفت که د
کار بریم
رنگدانه
خورشیدی یک
تحلیل کرد [ .]10اگر این مدار را برای بررسی
ای کهبه دو
گفت
خورشیدییتوان
سلول بهکار بریم م
رنگدانهای
یکی موازی ،RSH ،و دیگری سری ،RS ،تأثیر بهسزایی بر کارکرد
آنچه در نگاه اول جلب توجه میکند پایین بودن بازده سلول
موازی ،RSH ،و دیگری سری ،RS ،تأثیر به سزایی بر کارکرد سلول خورشیدی دارند .برای یک سلول خورشیدی
سلول خورشیدی ایدهآل مقدار
برای یک
رنگدانه سلول
معمول در
خورشیدی بهطور
استاندارد است که
خورشیدی
معمول در
دارند.طور
خورشیدیکه 
به
استاندارد است
محتوی
رنگدانهسلول
محتوی بازده
پایین بودن
جلب توجه می کند
مقدار مقاومت سری با
مسیری نکند
جریان فراهم
برای بیعبور
موازی
موازی
موازیو برای
نهایت باشد
بایستی
مسیریموازی
باشد تمقاومت
نهایتتوجه
بایستی[.]7بیاما باید
شده است
مقاومتگزارش
مقاالت متفاوت تا  6/11درصد
همچنین
و
الکترولیت
نوع
،
اکسید
ی
الیه
ضخامت
که
داشت
توجه
 6درصد گزارش شده است [ .]7اما باید
عبور جریان فراهم نکند و مقدار مقاومت سری باید صفر باشد تا
داشت که ضخامت الیه اکسید ،نوع الکترولیت و همچنین حالل
هیچگونه افت پتانسیلی را سبب نشود.
پتانسیلی را
جمله هیچ
رنگدانهای
بازدهایسلول
زیادی بر
استفاده تاثیر
نشود.در
سبب LiI
الکترولیت
افت که
گونهشده
مشخص
خورشیدی .]2از
میگذارند [
رنگدانه
خورشیدی
موردسلول
یر زیادی بر بازده
میگذارند [ .]8از جمله مشخص شده که الکترولیت  LiIدر مقایسه
آورد.ایاز آنجا که در این پژوهش از الکترولیت
به ارمغان
رنگدانهای
خورشیدی
 KIسلول
سیار بهتری را بابرای
خورشیدیمیرنگدانه
سلول
بهتری را برای
کارایی بسیار
به ارمغان میآورد .از آنجا که در این پژوهش از الکترولیت KI
1 Efficiency
استفاده شده انتظار کاهش بازده داریم .اما آنچه مهم است این که
تمام این رنگدانهها در شرایط یکسان مورد آزمایش قرار گرفته و
شکل  4مدار معادل برای سلولهای خورشیدی با اتصال ]10[ p-n
میتوان آنها را با یکدیگر از نظر تأثیر بر کارایی سلول خورشیدی
رنگدانهای مورد مقایسه قرار داد.
ت سری و مقاومت موازی را از شیب نمودار
میتوان مقادیر مقاوم 
اگر در مقام مقایسه این مقادیر بازده با مقادیر بهدست میآیند از
n pericarp
جریان  -پتانسیل به ترتیب در  Vocو  Iscبهدست آورد (شکل .)5
کارهای قبلی بر روی رنگدانههای طبیعی باشیم میتوان مقالهای
7
این مقادیر در جدول 2فهرست شدهاند .بنابراین ،هر چه شیب نمودار
که  20رنگدانه طبیعی را بررسی کرده مد نظر قرار دهیم [ .]7این
جریان  -پتانسیل در  Vocبیشتر باشد مقدار مقاومت سری کوچکتر
مقاله مقادیر بازده رنگدانههای متفاوت را از  0/03تا  1/17درصد
بوده و مقدار  Iscافزایش مییابد .بر این اساس با توجه به شکل ،2
بهدست آورده بهطوری که اکثر نتایج در حدود  %0/30هستند .در
نمودار مربوط به رنگدانه استاندارد ،کمترین مقدار مقاومت سری و
همین شرایط ،بازده سلول خورشیدی رنگدانهای با رنگدانه N719
در نتیجه بیشترین مقدار جریان اتصال کوتاه را دارد.
را  6/11درصد گزارش شده است .اگر بیشترین مقدار بازده ()1/17
1. Mangosteen pericarp
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شکل  6نمودارهای P
نایکوئیست بهدست آمده از سلولهای خورشیدی محتوی هر یک از چهار ر
  max  100
P

in
اساس با توجه به شکل  ،2نمودار مربوط به رنگدانه استاندارد،
و مقدار  ISCافزایش مییابد .بر این

کلی نمودار نایکوئیست بهدست آمده از یک سلول خورشیدی رنگدانهای دارای سه نیمدایره است:

ی و در نتیجه بیشترین مقدار جریان .FF
اتصالI SC .VOC
دارد.
کوتاه را 
 100

شهیدی زندی و
همکاران دومی یک
الکترولیت،
فرکانسهای باال (باالتر از 103Pinهرتز) مربوط به انتقال بار در سطح مشترک /Pt

کمیتها
جریان -
آیند از
ر کمیتهای بهدست می
دست آمده از یک
نشانگر به
نایکوئیست
این نمودار
است.کلی
طور
کردهه
فهرستبار ب
رنگ/الکترولیتسلولو سومی یک
/TiO
سطح
در
پتانسیلبه راانتقال
مربوط
نمودارهای Jهرتز)
حدود 10
متوسط (
مشترک 2

خورشیدی رنگدانهای دارای سه نیمدایره است :اولی یک نیمدایره
شیدی در حضور رنگدانههای متفاوت هستند .مشاهده میشود که بیشترین بازده مربوط به رنگدانه استاندارد
به انتقال
مربوط به
باال (باالتر از 103
درسهای
کوچک3-در)Iفرکان
علت وجود مقد
هرتز).]11
الکترولیت [
درون
کمتر از  1هرتز) مربوط به نفوذ یونهای ترییدید (
سبز دومی یک نیمدایره بزرگ
الکترولیت،
بازدهمشترک
کمترینسطح
ههای طبیعی مورد بررسی ،رنگدانه چای قرمز ،بازده بیشتری نشان میدهد .بار در
مربوط Ptبه /چای
انتقال بار
هرتز) مربوط
(حدود 10
ضریبفرکانس
در
یوندرهای تریید
دیگر ،بهتنها
طرف
متوسطدو از
هایاین
نفوذ
یون تری یدید از یک طرف و یکسان بودن
سطح مشترک    /TiO2رنگ /الکترولیت و سومی یک نیمدایره
کوچک (در فرکانس کمتر از  1هرتز) مربوط به نفوذ یونهای
شکل   5مقاومتهای سری و موازی بهدست آمده از نمودار جریان  -پتانسیل
دارند [.]12
متفاوت
یدید ( )I3-در درون الکترولیت [ .]11به علت وجود مقدار زیاد
جدول  1کمیتهای مربوط به عملکرد سلول خورشیدی با رنگدانههای تری
شکل  5مقاومتهای سری و موازی بهدست آمده از نمودار جریان  -پتانسیل
یون یدید در مقایسه با یون ترییدید از یک طرف و یکسان بودن
جدول  2مقادیر مقاومتهای سری و موازی
ضریب نفوذ این دو از طرف دیگر ،تنها یونهای ترییدید در این
 Vضریب بازده
JSC
OC
رنگدانه
2
امپدانس نفوذ تاثیر دارند [.]12
(  )V( )mA/cmپرشدگی ()%
S

2/1

G

0/12

0/20

0/27

3/1

موازی0
مقاومت0/62
جدول 2Pمقادیر2/7
/22
/27
سری0و
های
1/02
0/22
0/70
3/6
R

رنگدانه

N719

0/23

 0/26چای
آب

چای0/10

اهمیت مقاومت سری برای انار
سبزرنگدانهای
قرمزخورشیدی
بررسی سلول
محتویبر مقدار  
خورشیدیسری هم
سلولزیرا
بودنموازی
بیشتر از
بهطور معمول در
رنگدانه استاندارد است که 
پایین
ل جلب توجه می کند
10
مقاومت1
بازده است2/0
مقاومت 1/1
/0
/4
RSH/k
 Vocو هم بر مقدار  Iscتأثیر دارد ،اما مقاومت موازی تنها تأثیر
ولتاژ ی اکسید  ،نوع الکترولیت و همچنین
زیرا الیه
ضخامت
244که
داشت
توجه
است.]7[Isc
 6/1درصد گزارش شده
1667
  تأثیری ندارد
Voc286
بایدمقدار
 127بر
داشتهاماو
ناچیزیS/برR

مقاومت
است .هر
موازی،
مقاومتهای
دو سر
جمله مشخص شده که الکترولیت  LiIدر
مقدار .از
گذارنچهد []2
یکسانای می
رنگدانه
خورشیدی
سلول
V
تاثیر زیادی بر بازده OC
بیشتری0/70
0/69
سری بیشتر باشد/80 ،
/46و0در نتیجه
ایجاد شده
افت0پتانسیل
()V
الکترولیت
پژوهش
شکل 6در این
آورد.ایناز آنجا که
ارمغان می
رنگدانهای
خورشیدی
ی بسیار بهتری را برای
سری در
مقداربه مقاومت
شود .افزایش
سلول کمتر می
مقدار Voc
های خورشیدی رنگدانهای دارای
از برای سلول
نایکوئیست
نمودارهای
رنگدانههای متفاوت
رنگدانههای طبیعی نسبت به رنگ استاندارد (جدول  ،)2سبب
سبز)
چای
:
G
و
قرمز
چای
:
R
انار،
آب
:
P
استاندارد،
رنگدانه
:
S
(
رنگدانهای دارای رنگدانههای
برایاینسلولهای خورشیدی
نمودارهای
شکل 6
1 Efficiency
نایکوئیستیشود.
رنگدانههای طبیعی م
 Vocدر این
کاهش مقدار
رنگدانه روی
قدرت ازبرجذب
کاهش
سری به
افزایش مقاومت
موازی است زیرا مقاومت سری هم بر مقدار
مقاومت
بیشتر
علتای
رنگدانه
خورشیدی
رای بررسی سلول
چای
قرمز و
انار:R ،
سبز)امپدانس در
دادههای
برای:Gبرازش
چای استفاده
معادل مورد
مدار
بستر  TiO2است .این مطلب در بخش آخر بررسی میشود.
زیرامدارولتاژ
تأثیری
VOC
ر دارد ،اما مقاومت موازی تنها تأثیر ناچیزی بر  ISCداشته و بر مقدار
منظوردواز  Qمقدار عنصر
ندارددر این
شده است.
نشان داده
شکل 7
فاز ثابت  1است .امپدانس واربرگ نیز مربوط به نفوذ یونهای
طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی
است  .مقدار
نتیجه
درون و در
ایجاددر شده
بیشیتری
باشد،
نمودارهایسری
مقدار6مقاومت
مقاومت  Rsمربوط
الکترولیت
یدید ()I-3
پتانسیل تر
افت سلولهای
آمده از
تردست
بیش به
نایکوئیست
سان است .هر چه شکل
به شیشههای رسانا بوده Ra ،و  Qaمربوط به سطح مشترک
خورشیدی محتوی هر یک از چهار رنگدانه را نشان میدهد.
1. Constant Phase Element

8
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9

متفاوت

اثر رنگدانههای طبیعی بر عملکرد سلولهای خورشیدی  ...

مقدارچهار رنگدانه دیده میشوند .با
یک از
منظور هر
مدارمحتوی
خورشیدی
مشترک
 Qcمربوط
(آند)درو  Rcو
/رنگ/الکترولیت
از Q
است .در این
سطحشده
نشان بهداده
شکل 7
امپدانس
TiOدادههای
برازش
تفاده برای
2
1
الکترون در الیه TiO2
/Ptالکترولیت (کاتد) است .در بررسی نمودارهای نایکوئیست استفاده از این نمودارها میتوان طول عمر 
1
انس واربرگ نیز مربوط به نفوذ یونهای ترییدید ( )I3-در درون الکترولیت است .مقاومت Rs
مربوطfرابهبا 2
استفاده از معادله زیر محاسبه
میتوان گفت که نیمدایرهی اول بهدست آمده از ثابت زمانی Rc

یا ثابت زمانی برای بازترکیبp
2 f p
 Qaواست.
رنگ/الکترولیت Raو
ناشی از ثابت زمانی
و  Qcبوده و نیمدایرهی
کرد:مربوط به سطح مشترک
 Rcو Qc
(آند)
دوم/TiO
 Rو  Qaمربوط به سطح مشترک 2
1
                                                                   
زمانیمربوط
دایره دوم
نیمدایرههای قابل مشاهده در شکل
مربوط2به نیمدایره دوم است.
برای بازترکیب1و  fpفرکانس پیک در نمودار بد-فاز
واقعنیمثابت
که6دردر آن
f
برایQc
زمانی Rcو
زمانی
ثابت
اولدایربههدست
که نیم
گفت
نایکوئیست
1
فرکانسپیک در
بازترکیب1وو   fpfpفرکانس
بازترکیب
ثابت
آمدهآندراز آن
که درکه
ی نیم
دایرهقطر
هستند.
هرتز)
توان 10
متوسطمی(حدود
نمودارهایسهای
 .در بررسی به فرکان
پیک در نمودار بد-فاز م
برای
زمانی
ثابت
که در آن  ثابت زمانی برای بازترکیب1و  fفرکانس پیک در نمودار بد-فاز مربوط به نیمدایره دوم است
دایره بهدوم است.
دومبه نیم
مربوط
چای  6درنمودار
قابلههای
هایرنگدان
دایرهبرای
دوم ،نشاندهندهی مقدار Ra
مربوط
بد-فازدایره
واقع نیم
استاندارد،شکل
مشاهده در
شی از ثابت زمانی  Raو  Qaاست .نیم
قرمز ،آب انار و چای سبز است (جدول  .)3مشاهده میشود که
برای رنگدانههای استاندارد ،چای قرمز،
که Ra
مقدار
دهنده
دایره دوم،
قطرینیم
مربوط به
Raیاست
نشانمقدار
رنگدانه در
این سه
هستند.عمده
ود  10هرتز) تفاوت
انتقال بار بین  TiOو الکترولیت است .از آنجا که چهار سلول
(جدول  .)3مشاهده میشود2که تفاوت عمدهی این سه رنگدانه در مقدار  Raاست که مربوط به انتقال بار
خورشیدی مورد بررسی از هر نظر یکسان بوده و فقط از نظر
دارند میتوان
تفاوت
سطح
سلول جذب شده
رنگدانهی
ست .از آنجا که نوع
یکسان بوده و فقط از نظر نوع رنگدانهی
هر نظر
 TiOاز
بررسی
خورشیدیرویمورد
چهار
2
گفت که این رفتار ناشی از حضور رنگدانههای متفاوت روی سطح
 Tiتفاوت دارند میتوان گفت که این رفتار ناشی از حضور رنگدانههای متفاوت روی سطح  TiO2است .در
 TiO2است .در بین این سه رنگدانه ،چای سبز بیشترین و چای
شکل  8نمودارهای بد-فاز برای سلولهای خورشیدی رنگدانهای دارای رنگدانههای متفاوت ( :Sرنگدان
اینکهبهانتقال
دارند.است
معنای آن
این به
کمتریندارند.
مقدار  Raرا
معنای آن است که انتقال الکترون از
 Raرا
مقدار
کمترینقرمز
قرمز چای
ی سبز بیشترین و
 :Rچای قرمز و  :Gچای سبز).
الکترون از رنگدانه به  ،TiO2در حضور رنگدانه چای قرمز نسبت
شکل  8نمودارهای بد-فاز برای سلولهای خورشیدی رنگدانهای دارای
راحتتر انجام میشود.
نسبت به
دیگریشود.
رنگدانهانجام م
دیگردوراحتتر
قرمز رنگدانه
ر رنگدانه چای به دو
رنگدانههای متفاوت
اس
های متفاوت ( :Sرنگدانه
رنگدانه
الکترونایدر دارای
زمان رنگدانه
خورشیدی
شکل  8نمودارهای بد-فاز برای سلولهای
سبز) .هر رنگدانه نشان میدهد .هر چه طو
چایرا برای
رسانشTiO:G
رنگدانه  3مقادیر
( :Sجدول
چایترازقرمز و
عمر انار:R ،
استاندارد :P ،آب
برای مقابسه این نتیجهگیری با آنچه از بحث مقاومتهای
رنگد
دارای
ای
دانه
رنگ
خورشیدی
های
سلول
برای
از
ف
بد
نمودارهای
8
شکل
ل دهنده این است که بازترکیب در مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت کمت
مدارباشد
که بیشتر
دست آمد می توان رسانش
موازی
سری و
مقاومت
بحث
جهگیری با آنچه از
(شکلکه)4مداربه معادل
توان گفت
آمد می
هایهدست
(شکل  )4ب
موازی
سری و
نشان  :Gچای سبز).
معاد و
قرمز
گفتTiO:Rچای
 TiOبهراچای سبز است .این به آن معن
عمر
Vافزایش یافته است .مشاهده میشود که کوتاه ترین
رسانش
امپدانس (شکل  )7همان نقش مقاومت سری در شکل  4را دارد
مربوطقرمز و  :Gچای سبز).
چای
طول:
جدول  3مقادیر زمان عمر الکترون در تراز R
2
نقش مقاومت سری در شکل  4را دارد [ .]13از آنجا که از بین عناصر مدار معادل شکل  ،7مقاومت Ra
یافته است .همانطور که جدول
کاهش
مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت بیشتری اتفاق و در نتیجه V
برای هر رنگدانه نشان میدهد .هر چه طول عمر الکترون در تراز
[ .]13از آنجا که از بین عناصر مدار معادل شکل  ،7مقاومت Ra
چای سبز کمترین  Vرا دارد .بیشتر بودن طول عمر الکترون برای دو رنگدانهی چای قرمز و انار نش
تغییردهنده این است که بازترکیب
روند نشان
بیشتر باشد
رسانش
تغییرانتظار
روندیتوان
یدهد م
توانتغییر
میرا با
دهدتأثیر
بیشترین
TiOها با
رنگدانه
داشت سری در
مقاومت
نشان مکه
رنگدانهداشت
انتظار
رنگدانه نشان می
2
بازترکیب در مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت کمتری اتفاق افتاده و در نتیجه  Vبیشتر است (جدول .)1
در مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت کمتری اتفاق و در نتیجه  
ت سری در رنگدانهها  با روند تغییر مقاومت Ra
که روند تغییر مقاوم 
جدول 3 .مقادیر زمان عمر الکترون در تراز رسانش  TiO2را برای هر رنگدانه نشان میدهد .هر چه طول
سبز)
چای
(استاندارد< چای قرمز<آب انار<
Vocافزایش یافته است .مشاهده میشود که کوتاهترین طول عمر
یکسان باشد (استاندارد< چای قرمز<آب انار< چای سبز)  .
رنگدانه
برای هر
رسانش
مقدارهایدر
الکترون
رنگدانهه
امپدانس برای
را از نتایج
TiOآمده
زمانی 2بهدست
تراز Rو ثابت
مقاومت
جدول  3مقادیر زمان عمرجدول3
معنی است که بازترکیب
به آن
کهاست .این
استسبز
به چای
در با سرعت کمتری
الکترولیت/فوتوآند
در مرز
بازترکیب
مربوطاین
رسانش  TiO2بیشتر باشد نشان دهنده
چای
چای
آب
رنگدانه
N719
نتیجه Voc
اتفاق و
الکترولیت/فوتوآند
بازترکیب در مرز الکترولی
استدرکه
بیشتریاین
سرعتدهنده
باشد بانشان
رسانش 2مرز TiOبیشتر
رنگدانه این به آن معنی اس
سبز است.
چای
به
مربوط
عمر
طول
ترین
Vocافزایش یافته است .مشاهده میشود
کوتاهاست .همانطور که جدول  1نشان میدهد
که یافته
کاهش
r recombination
عمر طول عمر مربوط به چای
طولترین
بودنکوتاه
بیشترکه
میشود
یافته است.
Vocافزایش
مشاهدهدارد.
کمترین  Vocرا
چای سبز
مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت بیشتری اتفاق و در نتیجه  Vocکاهش یافته است11 .
الکترونطور که جدول  1نش
همان
برای دو رنگدانهی چای قرمز و انار نشان دهنده آن است
نتیجه که Vocکاهش یافته اس
شکل  7مدار معادل مورد استفاده برای آنالیز دادههای امپدانس .مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت بیشتری اتفاق و در
افتاده قرمز و انار نشان
اتفاق چای
رنگدانهی
الکترولیت/فوتوآند بابرای
طول عمر الکترون
امپدانس.بیشتر
هایرا دارد.
دادهVoc
کمترین
استفاده سبز
شکل  7مدار معادل مورد چای
دو کمتری
سرعت
بودندر مرز
بازترکیب
برای آنالیز
بیشتر.)1بودن طول عمر الکترون برای دو رنگد
 Vocرا
کمترین
دارد(.جدول
بیشتر است
Voc
سبزدر نتیجه
چای و
در شکل  8نمودارهای بد-فاز بهدست آمده از سلولهای
p

p

2

2

oc

oc

oc

oc

a

بازترکیب در مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت کمتری اتفاق افتاده و در نتیجه  Vocبیشتر است (جدول .)1
1. Time constant for recombination
بازترکیب در مرز الکترولیت/فوتوآند با سرعت کمتری اتفاق افتاده و در نتیجه Voc
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می وشوند.
رنگدانه
جدول3از چهار
ی بد-فاز بهدست آمده از سلولهای خورشیدی محتوی هر یک
استفادهدست آمده از نتایج امپدانس برای رنگدانههای
ثابتبازمانی به
دیده Ra
مقاومت
مقدارهای
38
جدول 3مقدارهای مقاومت  Raو ثابت زمانی بهدست آمده از نتای
ول عمر الکترون در الیه  TiO2یا ثابت زمانی برای بازترکیب را با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد:
رنگدانه

N719

آب

چای

چای

شهیدی زندی و همکاران

متفاوت
امپدانس برای ورنگدانههای
آمده
ثابتدست
زمانیو به
مقدارهایثابت
مقاومت  Raو
نتایجنتایج امپدانس
دستازآمده از
زمانی به
مقاومت Ra
جدول 3مقدارهای جدول3
ساختار کلروفیل باعث میشود که این رنگدانه ،بر
هیدروکسیل در
برای رنگدانههای متفاوت
خالف آنتوسیانین ،نتواند با فیلم متخلخل  TiO2پیوند خوبی برقرار
سبز
قرمز
انار
چای
چای
آب
کند .افزون بر آن ،ممانعت فضایی آلکان زنجیر بلند کلروفیل ،مانع
2640 1050 1350 N719
رنگدانه 670
Ra/
سبز
قرمز
انار
از آرایش مؤثر مولکولهای کلروفیل بر روی الیهی  TiO2میشود
501/2 37/3 37/3 19/3
fp/Hz
26400 3210504 27 1350
670
R
a/
[ .]6به همین دالیل جذب عصاره چای سبز بر الیهی TiO2
4/27 8/25
/ms
/
/
501/2 37/3 37/3 19/3
fp/Hz
بهخوبی صورت نگرفته و در نتیجه اثر حساس شدگی الیهی TiO2
0/32 4/27 4/27 8/25
/ms
کم شده و پایین بودن بازده سلول خورشیدی مربوط را بههمراه دارد.
این نتیجه در توافق با نتایج تجربی این پژوهش است.
برجذب رنگدانهها بر بستر TiO2

بر بستر TiO2
طیفهای جذبی مرئی-ماراءبنفش برای محلول هر یک از سه
بی مرئی-ماراءبنفش برای محلول هر یک از سه عصارهی چای قرمز ،آب انار و چای سبز در شکل  9نشان داده
عصارهی چای قرمز ،آب انار و چای سبز در شکل  9نشان داده
ر بستر TiO2
در حدود  540nmنشان میدهند.
را
یکسانی
تقریب
به
جذبی
پیک
انار
آب
و
قرمز
چای
ی
عصاره
یشود که دو
چایو آب
چای قرمز
عصارهی
برای مشاهده
ماراءبنفششدهاند.
پیکانار و چای سبز در شکل  9نشان داده
قرمز،انارآب
عصارهی
شودیککهازدوسه
محلولمیهر
بی مرئی-
دلیل
دهند.
ی
م
نشان
540
جذبی بهتقریب1یکسانی را در حدود  nm
وجود رنگدانهی پایهی آنتوسیانین در این دو عصاره است [ .]6آنتوسیانینها یک گروه از ترکیبات فنلی طبیعی
عصاره را در حدود  540nmنشان میدهند.
تقریب دویکسانی
پیک جذبی
یشود که دو عصارهاینی چای
آنتوسیانین1به در این
آبهیانارپایهی
قرمز ورنگدان
نتیجه ،وجود
کربنیل و هیدروکسیل ،آنتوسیانین
گروه
وجود
است .به
الف نشان
های که
هستند
طبیعی
دلیلفنلی
ترکیبات
شدهگروه از
دادهیک
آنتوسیانینها
.]6[-10
پایهی آنها در شکلاست
جود رنگدانهی پایهی آنتوسیانین1در این دو عصاره است [ .]6آنتوسیانینها یک گروه از ترکیبات فنلی طبیعی
کهاست .به
استشده
شده داده
موجب نشان
شکل-10،الف
پیداهی آ
ساختار پای
دلیلها برای فرایندتبدیل فتوالکتریک
آنتوسیانین
کند.نهاایندر پیوند
تخلخل فیلم  TiO2پیوند
سطح
دلیل می
آنتوسیانین
هیدروکسیل،
کربنیل و
های کربنیل و هیدروکسیل ،آنتوسیانین
تواند باگروه
وجود
است .به
داده شده
هاینشان
گروهالف
وجود-10
پایهی آنها در شکل
شد.
متخلخل فیلم  TiO2پیوند پیدا کند .این پیوند ،موجب شده است که
تخلخل فیلم  TiO2پیوند پیدا کند .این پیوند ،موجب شده است که آنتوسیانینها برای فرایندتبدیل فتوالکتریک
آنتوسیانینها برای فرایندتبدیل فتوالکتریک گزینهی مناسبی باشد.

شد.

(الف)

(ب)

شکل  10ساختار پایهی آنتوسیانین و پیوند بین مولکول آنتوسیانین با ذرات ( TiO2الف) و ساختار

ساختار مولکولی رنگدانه ( N719شکل  )11نشان دهندهی وجود گروههای کربوکسیل زیاد است
بهوسیله رنگدانه جذب
برجذب بسیار خوبی با بستر  TiO2برقرار کند .به محض اینکه یک فوتون 
مرکزی به حالت * لیگاند کربوکسیل منتقل میشود .بنابراین ،اوربیتال  HOMOبر یون  Ruو
کربوکسیل مستقر است .سپس این الکترون تهییج شده در اوربیتال  LUMOکربوکسیل به درون نوار

طبیعی :Pآب انار [و .:]G12چای سبز).
چاییقرمز،
طبیعی
عصاره
شکل  9طیفهای جذبی برای
:Rعصاره
برای (سه
هاییجذبی
سه 9طیف
شکل
( :Rچای قرمز :P ،آب انار و  :Gچای سبز).

شود
  666مشاهده می
ی در nm
سبز
چای
10هی
شکلعصار
پیک جذبی
آنتوسیانین
مولکول
پایه
ساختار
مولکول (ب) []6
شیمیاییبینکلروفیل
ی ساختار
(الف) و
(الف)TiO
آنتوسیانین با
آنتوسیانین و پیوند
ساختار پایه
شکلبا10
ذرات 2
سبز).
چای
:G
آب انار و
بینز:P ،
پیوندقرم
آنتوسیانین وچای
طبیعی (:R
عصارهی
شکل  9طیفهای جذبی برای سه
2
ذرات  TiO2و (ب) ساختار شیمیایی کلروفیل []6
وجود گروه
666کلروفیل
مربوط به
عصارهی چای سبز که
های کلروفیل2
کربوکسیلاست [ .]6عدم وجود گروههای
مربوط به
عدمکه
[.]6شود
استمی
مشاهده
در nm
2. Chlorophyll

1. Anthocyanin

های متخلخل
گروهفیلم
نتواند با
رنگدانه ،بر
مولکولی که
ساختار میشود
روکسیل در ساختار کلروفیل باعث
رنگدانه
TiOاست که باعث میشود این رنگدانه
کربوکسیل2زیاد
آنتوسیانین ،وجود
خالفنشان دهندهی
(شکل )11
این N719
()JARC
نشریه پژوهشهای کاربردی در
بهوسیله رنگدانه جذب
برقرار کند .به محض اینکه یک فوتون 
شیمیTiO
برجذب بسیار خوبی با بستر 2
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الکترون
شود ،یک
می

بین این مولکول با ذرات iO2

شکل  11ساختار مولکولی  N719و پیوند
1. Anthocyaninیون  Ruو اوربیتال  LUMOبر لیگاند
مرکزی به حالت * لیگاند کربوکسیل منتقل میشود .بنابراین ،اوربیتال  HOMOبر

Chlorophyllبه 2.درون نوار رسانش  TiO2تزریق میشود
کربوکسیل مستقر است .سپس این الکترون تهییج شده در اوربیتال  LUMOکربوکسیل

ایهی آنتوسیانین و پیوند بین مولکول آنتوسیانین با ذرات ( TiO2الف) و ساختار شیمیایی کلروفیل (ب) []6
شکل  10ساختار پایهی آنتوسیانین و پیوند بین مولکول آنتوسیانین با ذرات ( TiO2الف) و ساختار شیمیایی کلروفیل (ب) []6
اثر رنگدانههای طبیعی بر عملکرد سلولهای خورشیدی  ...

دانه ( N719شکل  )11نشان دهندهی وجود گروههای کربوکسیل زیاد است که باعث میشود این رنگدانه

ممانعت فضایی در مولکول رنگدانه است .اما رنگدانههای چای
ساختار مولکولی رنگدانه ( N719شکل  )11نشان دهندهی وجود
رنگدانه
امکاناین
کربوکسیلشود
گروه باعث می
است که
کربوکسیل
گروههای
وجود
نشان دهندهی
است )11
(شکل
N719
رنگدانه
ساختار مولکولی
پیوند
برقراری
زیاد داشتن
دلیل
میانار که
قرمز و
برجذب
رنگدانه
باعث می
کربوکسیل
گروههای
الکترون از فلز
شود ،بهیک
رنگدانه جذب
شودبهاینوسیله
فوتون
کهکهیک
محضزیاداین
کند .به
ستر  TiO2برقرار
بهتری با بستر  TiO2داشته و برجذب آنها بهتر است .هر چند که
بسیار خوبی با بستر  TiO2برقرار کند .به محض اینکه یک فوتون
ذب بسیار خوبی با بستر  TiO2برقرار کند .به محض اینکه یک فوتون بهوسیله رنگدانه جذب میشود ،یک الکترون از فلز
 LUMOبر
یون Ruدرو او
HOMO
بنابراین،
میشود.
گاند
لیگاند برجذب خیلی خوبی نشان
استاندارد N719
ربیتالرنگدانه
مقایسه با
مرکزی بهبر حالت
ربیتالاز فلز
یکاوالکترون
جذب میشود،
منتقلرنگدانه
کربوکسیلهوسیله
ب
هایبر لیگاند
LUMO
ربیتال
این و او
گیریدرRu
دهند.نتیجبره یون
HOMO
بنابراین ،او
شود.
منتقل می
لیگاند
خورشیدی
عملکرد سلول
ربیتال نمی
 HOMOبر
اوربیتال
بنابراین،
کربوکسیل میشود.
کربوکسیل منتقل
زی به حالت * لیگاند
پژوهششود
تزریق می
سپس این الکترون تهییج شده در اوربیتال  LUMOکربوکسیل به درون نوار رسانش TiO2
تهیه شده از سه رنگدانه طبیعی آب انار ،چای قرمز و چای سبز با
یون  Ruو اوربیتال  LUMOبر لیگاند کربوکسیل مستقر است.
وکسیل مستقر است .سپس این الکترون تهییج شده در اوربیتال  LUMOکربوکسیل به درون نوار رسانش  TiO2تزریق میشود
استفاده از اندازهگیریهای فتوولتایی و روش طیفنگاری امپدانس
سپس این الکترون تهییج شده در اوربیتال  LUMOکربوکسیل به
الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،یک سلول
درون نوار رسانش  TiO2تزریق میشود [.]14
.]1
خورشیدی ساخته شده از رنگدانه استاندارد روتنیم ( ،)N719نیز
بهمنظور مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای قبلی بهکار
گرفته شد .از مقایسه عملکرد این رنگدانهها با  29رنگدانه که
پیش از این توسط دیگران بررسی شدهاند مشخص شد که رنگدانه
چای قرمز میتواند بهعنوان یک رنگدانه مناسب برای سلولهای
خورشیدی بهکار رود .سلول خورشیدی دارای رنگدانه چای قرمز
با بازده   %1/02بهترین عملکرد و سلول دارای چای سبز با بازده
 %0/1پایینترین عملکرد را نشان داد .دلیل این نتیجه برجذب  
بهتر مولکول رنگدانه چای قرمز بر بستر    TiO2در مقایسه با
شکل  11ساختار مولکولی  N719و پیوند بین این مولکول با ذرات TiO
2مولکول چای سبز است.
شکل  11ساختار مولکولی  N719و پیوند بین این مولکول با ذرات TiO
2

شکل  11ساختار مولکولی  N719و پیوند
بنابراین ،میتوان گفت که باال13
بودن مقاومت   Raبرای رنگدانه

بین این مولکول با ذرات TiO2

سپاسگزاری
از دانشگاه آزاد اسالمی بهدلیل تامین بودجه مالی این کار
قدردانی میشود.

13بستر
چای سبز (جدول  )3مربوط به برجذب نامناسب رنگدانه بر
 TiO2بربهدلیل عدم وجود گروه کربوکسیل و همچنین ،وجود
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Abstract: In this research, three natural extracts of pomegranate, red tea, and green tea were used
in dye- sensitized solar cell (DSSC). The characteristics of DSSCs made of three natural dyes
were investigated by photovoltaic measurements and electrochemical impedance spectroscopy
technique. A solar cell fabricated of the ruthenium dye (N719), as a standard dye, was used for
comparison. The DSSCs were assembled using two glass plates (anode and cathode) coated with
transparent conducting oxide. The anode thin film was prepared on the conductive glass plate using
titanium dioxide (TiO2) nanoparticles by doctor blade method. The cathode electrode was coated
by a catalyst Pt. Comparing these dyes with 29 natural dyes investigated by other researchers
revealed that the red tea extract can be used as a reasonable dye in solar cells. The red tea cell
showed a fill factor of 0.42 and an efficiency of 1.02%.
Keywords: Dye-sensitized solar cell (DSSC), Natural dyes, Electrochemical impedance

Spectroscopy, Red tea extract
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