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چکیده :الیه جاذب ،قلب یک سلول خورشیدی است که در عملکرد آن نقش مهمی ایفا میکند .در سالهای اخیر Cu(In,Ga)Se2

بهعنوان الیه جاذب در سلول های خورشیدی کلکوژنی بسیار موردتوجه بوده است .در این پژوهش از روش الیهنشانی ارزان ،سریع و
با قابلیت تجاری اسپری گرماکافت بهمنظور ساخت الیههای  CISeاستفادهشده است .سپس تأثیر زمان غوطهوری نمونهها در محلول
حاوی سدیم بر ویژگیهای الکتریکی ،نوری ،ساختاری و ریخشاسی الیههای اسپری شده بررسی و مقدار بهینه سدیم در ساختار
معرفی شده است .آنالیزهای انجامشده برای بررسی ویژگیهای مذکور ،شامل الگوی پراش پرتوایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ
الکترونی گسیل میدانی ( )FESEMبا قابلیت آنالیز عنصری ( ،)EDSطیفسنجی عبوری ( ،)UV-Visآنالیز الکتروشیمیایی
موتشاتکی و اندازهگیری منحنی جریان– ولتاژ در تاریکی بوده است .نتیجهها نشان میدهد که تغییر زمان غوطهوری در محلول و
در نتیجه مقدارسدیم در ساختار ،بر بلورینگی و ویژگیهای ریختشناسی الیهها اثرگذار است .الیههای بهدست آمده از زمان
غوطهوری  15دقیقه در مقایسه با زمانهای  5و  10دقیقه ریزدانهتر بوده و در تصویرهای سطح مقطع عرضی نیز متخلخل هستند.
درحالیکه بهترین بلورینگی و بیشترین تحرکپذیری حفره ( )~ 10-1cm2/V.sبرای نمونه با زمان غوطهوری  10دقیقه بهدست
آمده است .با وجود آنکه ،همه الیهها دارای رسانایی نوع  pهستند ،چگالی حاملهای پذیرنده با نفوذ سدیم در ساختار از  ~1019تا
 ~ 1017 cm-3تغییر کرده است .اگرچه ،سطحهای انرژی ساختار نواری با تغییر زمان غوطهوری تغییر قابلمشاهدهای نمیکند .البته
با تغییر زمان غوطهوری گاف انرژی مستقیم از  1/38تا  1/41 eVتغییر کرده است .به طوریکه پهنشدگی گاف انرژی با مقدار
 1/41 eVبرای مقدار بهینه سدیم با زمان غوطهوری  10دقیقه قابلمشاهده است .بهطورکلی با توجه به نتیجههای بهدست آمده از
این پژوهش میتوان با بهرهگیری از مقدارهای بهینه شده سدیم در ساختار سلول خورشیدی از الیه  CISe:Naدر ساختارهای
متفاوت اپتو الکترونیکی بهره برد.
واژگان کلیدی ،CuInSe2 :الیه جاذب ،سلول خورشیدی نانو ساختار ،اسپری گرماکافت ،غوطهوری
* taghavinia@sharif.edu
*f.tajabadi@merc.ac.ir
*mghorashi@kashanu.ac.ir
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تاریخ دریافت ۱۳۹۹/4/5 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/8/۱7 :

 nبود [ .]۹گروهی از پژوهشگران ،اثر آالیش الیه جاذب CISe

 -۱مقدمه
الیههای نازک  CuInSe2به علت ویژگیهای الکترونی و
نوری مطلوب شامل گاف انرژی مستقیم ،ضریب جذب باال،
پایداری و ثبات باال ،مقاومت در برابر تشعشع ،قابلیت رسوب
بهصورت نیمههادی نوع  pو نوع  nدر بین انواع الیههای نازک
پلی بلور جذابیت باالیی دارند .به همین دلیلهای نامبرده شده،
این دسته از الیههای نازک کاربردهای زیادی ،مانند الیه جاذب
در سلولهای خورشیدی الیهنازک ،الیه انتقالدهنده حفره و
کاربردهای اپتو-الکترونیکی برای تولید اقتصادی برقدارند [.]2 ,۱
روشهای رسوب الیههای  CISeبه دو گروه روشهای تحت
خالء و روشهای غیرخالء تقسیم میشوند .از معایب استفاده از
روشهای خالء میتوان به مواردی همانند هزینه تولید باال ،عدم
بهکارگیری آسان در تولید تجاری ،پیچیدگی فرایند تولید ،عدم
دستیابی به یکنواختی در بُعدهای بزرگ و غیره اشاره کرد.
روشهای غیر خالء برای الیهنشانی  CISeبه لحاظ روش
الیهنشانی و مقیاس اختالط مواد پیشماده شامل روش
الکترورسوب ۱و رسوب حمام شیمیایی ،2روشهای مبتنی بر
نانوذرات با الیهنشانی به یکی از روشهای رسوب مانند چاپ،۳
روشهای پاششی ،4دکتر بلید 5و پوششدهی چرخشی 6هستند.
روشهای مبتنی بر محلولهای پیشماده مولکولی ،نیز جز
روشهای غیرخالء هستند که در این فرایند محلولهای پیشماده
مولکولی را از راه روشهای مکانیکی مانند اسپریکردن یا
پوششدهی چرخشی روی یک زیر الیه ،الیهنشانی میکنند ].[3-7
دراینبین آالیش الیه جاذب با عنصرهای متفاوت میتواند به
افزایش کارایی سلول منجر شود .ازاینرو ،پژوهشگران تصمیم
گرفتند اثر آالیندههای متفاوت را بر ویژگیهای الیه جاذب
 CISeبررسی کنند .سوریانارایانان 7و همکاران اثر آالییدن الیه
 CISeرا با آنتیموان بررسی کردند و توانستند این نیمرسانا را
تبدیل به نیمرسانای نوع  nکنند [ .]8کاری مشابه با افزودن
وانادیم انجام شد و در این حالت نیز نیمرسانای بهدست آمده نوع
1. Electrodeposition
2 .Chemical Bath Deposition
3. Print
4. Spray
5. Dr Blade
6. Spin coating
7. Sriyanarayanan
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را با تغییر نسبت  Al/Inاز  ۱تا  2درصد عنصر آلومینیم در محلول
اسپری بررسی کردند [ .]۱0ماهندران 8و همکاران اثر آالیش روی
را با تغییر غلظت آن  0/02تا  0/0۳موالر در محلول اسپری مورد
بررسی قراردادند .در این ساختار عنصر روی بهعنوان یک عنصر
دهنده عمل میکرد و در دمای الیهنشانی  ۳50تا  ۳25درجه
سانتیگراد رسانایی نوع  nقابلمشاهده بود [ .]۱۱گروه دیگری
اثرهای وجود گالیم را با تغییر نسبت ) Ga/(In+Gaآن از  0تا
 0/4درصد مولی در ساختار  CISeبررسی کردند که نسبت 0/2
درصد مقدار بهینه بود و بیشترین بازدهی در سلول بهدست آمد
[ .]۱2جانشینی گالیم بهجای ایندیم بهدلیل سایز اتمی کوچکتر
آن نسبت به ایندیم در ساختار ،باعث پهنتر شدن گاف انرژی
شده که میتواند به افزایش ولتاژ مدارباز سلول منجر
شود [ .]۱۳دستیابی به فاز  αدر الیههای  CISeبا توجه به
مشخصات موردنیاز برای کاربردهای فتوولتاییک ضروری است.
در مطالعههای گذشته پژوهشگران دریافتهاند که افزودن
مقدارهای کنترلشده گالیم یا سدیم به ساختار این امکان را
فراهم میسازد تا در دمای اتاق و در محدوده  22تا ٪24/5 Cu
تک فاز  ،αتشکیل شود [ .]۱4در میان انواع پیشمادههای قلیایی
متفاوت سدیم ،بهترین بازدهی را در کاربردهای فتوولتاییک
بهدست آورده است .نقش سدیم به شکلهای متفاوتی بیانشده
است که ناشی از جنبههای متفاوت برهمکنش سدیم با ساختار
الیه است .تأثیر عمده سدیم میتواند در غیرفعال کردن مرز
دانهها ،ایجاد گرادیان در گاف انرژی ،بهبود ریختشناسی ،هدایت
الکتریکی الیهها و کاهش غلظت عیبها در الیه جاذب بیان
شود [ .]۱5نخستین بار اهمیت آالیش سدیم در الیههای جاذب
 CIGSتوسط هدستروم ۹و همکاران در سال  ۱۹۹۳مطرح
شد [ .]۱6بهطور غالب ،سدیم از بستر شیشه سودا الیم از راه الیه
پیوند پشتی مولیبدن در طول فرایند رسوب الیه جاذب به الیه
 CISeرسوب میکند .بهمنظور کنترل بهتر مقدار سدیم،
روشهای دیگری مانند استفاده از یک پیش الیهنازک حاوی
سدیم ،تبخیر ترکیبهای سدیم و یا پیشمادههای حاوی سدیم
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8. Mahendran
9. Hedstr¨om

مانند Na2O،Na2Seو  NaFدر ترکیب الیه نیز استفادهشده است
[ .]۱7در روشهای الیهنشانی الیه جاذب به روش محلول نیز به
دو روش میتوان سدیم را وارد ساختار الیه جاذب کرد .روش اول
بهصورت افزدن ترکیبهای حاوی سدیم به محلول پیشمادهها و
روش دوم بهصورت غوطهورکردن الیه جاذب در محلول حاوی
نمک سدیم است که پسازاین مرحله ،نمونهها در جو حاوی
سلنیم گرما داده میشوند [ ۱8و  .]۱۹براساس مطالعههای ما
تاکنون ،مطالعه منظمی بر تأثیر زمان غوطهوری و بهینهسازی
مقدار سدیم در ساختار الیههای  CISeانجامنشده است .از اینرو،
با توجه به اهمیت قابلیت تجاری بودن سلولهای خورشیدی در
این پژوهش از روشهای غیرخالء (روش اسپری گرماکافت )۱0و
از پیشمادههای مولکولی برای ساخت الیههای CISe
استفادهشده است .ینابراین ،در ادامه تأثیر زمان غوطهوری
الیههای CISeدر محلول حاوی سدیم کلراید بر ویژگیهای
ساختاری ،اپتیکی ،الکتریکی و الکتروشیمیایی الیهها بررسیشده است.

 -2قسمت تجربی
 -۱-2مواد و ساخت
الیههای نازک  CISeبه روش اسپری گرما کافت محلول
آبی روی زیر الیههای رسانای  )۱5 Ω/sq, Dyesol( FTOبه
مساحت  2/8×8/4سانتیمتر مربع الیهنشانی شدهاند .محلول
پیشماده مولکولی با استفاده از مخلوطی از نمکهای مس،
ایندیم و تیوره در آب بدون یون تهیه شد .غلظت مس یدید و
ایندیم کلراید  0/۱موالر و غلظت سولفور  0/4موالر در نظر گرفته شد.
مس یدید) ،(98%,CuI, Merckایندیم کلراید
) (InCl3,STREM,99.99%و تیوره ()CH4N2S,ACROS99%
و )پودر سلنیم  (99%,Se, Merck,بهترتیب بهعنوان منابع
مس ،ایندیم و تیوره استفادهشده است .همچنین ،برای مطالعه اثر
زمان غوطهوری نمونهها از محلول  0/۱موالر سدیم کلراید
) (NaCl, Merck,98%در نظر گرفتهشده است.
 -2-2روش الیهنشانی

زمانهای متفاوتی برای غوطهوری نمونهها در محلول حاوی
سدیم با یک نسبت ثابت سولفور به ایندیم و مس به ایندیم
استفادهشده است .بر پایه مطالعهای اولیه در این کار ،برخی
پارامترهای الیهنشانی مانند دمای زیر الیه در حین الیهنشانی
در  ،۳50 °Cنرخ الیهنشانی  4ml/minو فاصله زیرالیه تا نازل
 ۱5 cmثابت در نظر گرفتهشدهاند .نمونهها بعد از الیهنشانی به
کمک نگهدارنده در زمانهای متفاوت در محلول  0/۱موالر سدیم
کلراید غوطهورمی شوند .الزم است بعد از خروج از محلول سطح
نمونه با آب بدون یون شسته شود تا مقدار سدیم اضافی که در الیه
نفوذ نکرده است از روی سطح پاک شود .در آخر نمونهها وارد مرحله
باز پخت در جو نیتروژن شده و سلنیمدار میشوند ،زمان فرایند
سلنیمدار کردن نمونهها  ۱5دقیقه ،فشار سلنایز  500تور و دمای
فرایند  500 °Cاست .همچنین ،برای سهولت در نامگذاری ،الیههای
تهیهشده بازمان غوطهوری  5دقیقه CN5 ،الیههای تهیهشده بازمان
غوطهوری  ۱0دقیقهCN10 ،و الیههای تهیهشده با زمان غوطهوری
 ۱5دقیقه CN15 ،نامگذاری شدهاند.
 -۳-2مشخصه یابی
میکرو ساختار و ریختشناسی نمونهها توسط میکروسکوپ
الکترونی گسیل میدان روبشی ( )FESEMمدل Philips XL30
و ویژگیهای ساختار بلوری نیز با الگوی پراش پرتوایکس
( )۱/54 λ= Åمدل ) (X’Pert Pro MPD, PANalyticalبررسی
شد .ویژگیهای نوری نیز با اندازهگیری طیف عبور توسط دستگاه
طیفسنجی نوری  UV/Visمدل )(Lamda 25, Perkin Elmer
موردبررسی قرار گرفت .برای بررسی ویژگیهای الکتروشیمیایی
از آنالیز موت شاتکی ) ۱۱(MSاستفاده شد که این آنالیز در یک
سیستم سه الکترودی در محلول  Na2SO4 ،0/5Mبهعنوان
الکترولیت با استفاده از سیستم  H(IRASOL)EIS-26انجام
شد .در این آنالیز از الکترودهای کار () ،)FTO/CIS(eمرجع
) (Ag/AgCl3۳M KClو شمارنده ( )Ptاستفادهشده است .فرکانس
اندازهگیری  ۱kHzو ولتاژ بایاس از  0/۳تا  -0/6Vبا سرعت جاروب
 50 mV/sدر شرایط محیط بعد از زمان تعادل  5sاست .تحرک
پذیری نمونهها نیز با اندازهگیری منحنی ولتاژ-جریان در تاریکی و با
دستگاه پتانسیو استات ( )2400Keithleyاندازهگیری شد.

10. Spray pyrolysis
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11. Mott-Schottky analysis

 -۳نتیجهها و بحث
 -۱-۳ویژگیهای ساختاری
در شکل ( ۱الف-ح) ،تصاویر  FESEMالیههای CISe
نشان دادهشده است .از آنجا که سدیم در طی فرایند سلنیمدار
کردن نمونهها از سطح به توده ماده و مرز دانهها نفوذ کرده و
رشد دانهها را تحت تأثیر قرار میدهد [ 20و  .]2۱از اینرو ،برای
بررسی اثر سدیم بر ریختشناسی نمونهها از تصایرهای
 FESEMبعد از فرایند سلنیمدار کردن نمونهها استفادهشده است.
اگرچه ،از نظر تصویرهای سطحی ،همه الیهها دارای سطحی
پکیده ،بدون ترک و حفره هستند که سطح زیرالیه را پوشش
دادهاند؛ اما با تغییر مدتزمان غوطهوری نمونهها در محلول حاوی
سدیم ریختشناسی متفاوتی قابلمشاهده است.
با توجه به تصویرهای سطح نمونهها با ورود سدیم به ساختار
سایز دانه و ضخامت الیهها افزایش مییابد (شکل  ۱الف -ج)،
اگرچه این مطلب برای زمان غوطهوری بیش از  ۱0دقیقه صادق
نیست .با افزایش میزان سدیم در ساختار (برای زمان غوطهوری
بیش از  ۱0دقیقه) افزون بر کاهش سایز دانهها و ضخامت نمونه
وجود حفرهها در تصویرهای عرضی قابلمشاهده است که
میتواند ناشی اثرهای جداسازی دانهها بهدلیل مقدار زیاد سدیم
در ساختار باشد (شکل  ۱د ،ح) [ 20و .]22
یکالیه جاذب پکیده و بدون حفره دارای چندین مزیت مانند
پوشش کامل سطح زیرالیه رسانا و درنتیجه تسهیل انتقال بار،
بازترکیب کمتر در محل پیوند جاذب با الیه انتقالدهنده الکترون
و زیرالیه و کاهش مسیرهای شانت باشد [ .]2۳با مقایسه
تصویرهای سطحی و عرضی نمونهها قبل و پس از نفوذ سدیم به
نظر میرسد مدتزمان بهینه برای غوطهوری نمونه در محلول
سدیم کلرید  ۱0دقیقه است (شکل  -۱الف ،ه ،ج ،ز) و زمان کمتر
باوجود افزایش نسبی ضخامت نمونه تأثیر قابلتوجهی بر رشد
دانهها نخواهد داشت (شکل  -۱ب ،و) .مقدار مناسب سدیم در
ساختار دارای تأثیر قابلتوجهی بر سرعت رشد الیههای CISe
ناشی چینش الیههای متفاوت روی یکدیگر دارد .همچنین،
ممانعت از تشکیل فاز بهدلیل پایداری فازهای میانی ترکیبهای
دوتایی حاوی مس عامل ریختشناسی بهتر در نمونههای حاوی
سدیم است .از طرف دیگر سدیم احتمال اکسید شدن مرز دانهها
92

را افزایش داده و منجر به غیرفعال شدن مرز دانهها میشود .این
امر میتواند با افزایش آالیش خالص الیه توسط اختالط سدیم از
راه کاهش بارهای مثبت در مرز دانه مشاهده شود [ 24 ،۱7و .]25
اندازه سایز دانهها به کمک نرمافزار  ImageJدر جدول ( )۱نشان
دادهشده است.

شکل  :۱تصویرهای  FESEMسطحی از الیههای نازک  CISeو
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CISe:Na

CISe:Naی الیههای نازک  CISeو
جدول  :۱اندازه سایز دانهها
15 min
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شکل  :2طیف آشکارشده در آنالیز عنصری  EDSدر الیههای  CISeو
CISe:Na
جدول  :2نتیجههای آنالیز عنصری الیههای نازک CISe:Naو CISe
)(Cu+In)/(S+Se

S+Se/In

Na/In

Se/In

S/In

Cu/In

CISe

نسبت اتمی عناصر در الیههای  CISeبا استفاده از آنالیز نیمه
کمی عنصری  EDSبررسی شد (جدول  2و شکل  .)2اگرچه نسبت
پیشمادههای مس به ایندیم بهگونهای در نظر گرفته شد که نسبت
این عنصرها برای هر سه نمونه در محلول اولیه پیشماده معادل ۱
باشد ولی آنالیز عنصری  EDSنشان میدهد که پس از الیهنشانی و
باز پخت ،این نسبت برای الیههای سلنایز شده ،از  ۱/60تا ۱/76
بهترتیب پیش و پس از غوطهوری نمونهها در محلول سدیم تغییر
میکند؛ بنابراین ،بهطور نسبی برای  ،CN15الیهها درنهایت از مس
غنیتر هستند ،اگرچه نمونه  CN10درنهایت به مقدار استوکیومتری
نزدیکتراست .واکنش سدیم با سلنیم و تشکیل ترکیبهای میانی
یکی از فرایندهای اصلی است .از اینرو ،در طول رشد الیهها،
اختالط سدیم و سلنیم منجر به تشکیل ترکیبات  NaSexمیشود.
این امر روند رشد الیه را آهسته میسازد و ورود سلنیم به داخل الیه
را بهبود میبخشد .از اینرو ،با توجه به نتیجههای بهدست آمده در
جدول ( )2نیز کمترین مقدار سولفور در نمونه  CN10باقیمانده است
که نشاندهنده جایگزینی بهتر سولفور با سلنیم و رشد بهتر
دانههاست .بااینحال آالیش سدیم بیش از مقدار معینی منجر به
تخریب عملکرد سلول میشود و مشکالت چسبندگی الیه جاذب
بهوجود خواهد آمد .همچنین ،نشاندادهشده است که مقدارهای زیاد
سدیم منجر به کاهش سایز دانهها و تشکیل الیههای متخلخل
میشود که با نتیجههای بهدست آمده از آنالیز  FESEMنیز در
تطابق خوبی است [ .]۱7از اینرو ،به نظر میرسد مقدار بهینه سدیم
در ساختار نمونه  CN10با نسبت  Na/In=0/6است.
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Na

CISe:Na
5 min

CISe

در شکل  ،۳نمودار  XRDنمونه  CISeبا نمونه حاصل از
بهینهسازی مقدار سدیم ) (CN10مقایسه شده است .براساس
کارتهای استاندارد )(JCPDS no.085-1575, 01-075-0107
بهترتیب برای الیههای  CISو  ،CISeمکان پیکهای پراش براگ
در زوایای -26/722°–27/8۳۱°-۳5/60۱°-44/۳77°-5۳/۱6۱°
 2Ɵ =۱7/۱58°مطابق با صفحات بلوری ( )۱ 2 ۱و ( )۱ 0 ۱و
( )2 ۱ 5و ( )2 0 4و ( )2 ۱ ۱و ( )۱ 0 ۳در ساختار تتراگونال هستند.
با این تفاوت که در مقایسه باکارت استاندارد نمونه CISeیک
جابهجایی پیک به سمت زوایای بزرگتر قابلمشاهده است .این
پدیده میتواند ناشی از عدم جایگزینی کامل سولفور با سلنیم باشد
(شکل -۳الف) .بنابراین الیهها دارای ترکیبی از سولفور و سلنیم
هستند که ساختاری با ترکیب )CI(S,Seایجاد کردهاند [ .]2۱این
نتیجه با نتیجههای بهدست آمده از آنالیز  EDSنیز همخوانی
دارد .نکته قابلتوجه آنکه ،با ورود سدیم در ساختار این جابهجایی
پیک به سمت زوایای بزرگتر کمتر بوده و فرایند سلنیمدار کردن
نمونهها موفقتر عمل کرده است (شکل -۳ب) .از طرف دیگر ،با
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شکل  :۳مقایسه الگوی پراش  XRDالیههای نازک  CISeو CN10

( )۱

α

که  Aیک عدد ثابت Eg ،گاف انرژی ،انرژی فوتون
برخوردی و  nپارامتری است که تعیینکننده نوع گذار الکترونی
بین نوار ظرفیت و هدایت است .برای گذار مستقیم و مجازn ،
معادل  0/5است .بنابراین ،براساس شکل  ،4گاف انرژی الیهها از
راه برونیابی خط مستقیم منحنی  ) (2نسبت به تا قطعکردن
محور افقی بهدست میآید .اطالعات محاسبهشده در جدول  ۳آورده
شده است.
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شکل ( :4الف) طیف عبور الیههای نازک بازمان های مختلف غوطهوری
درمحلول حاوی سدیم ،بر روی زیر الیه شیشه( ،FTO/ب) محاسبه گاف انرژی
مستقیم الیههای  CISو  CISeو (ج) محاسبه گاف انرژی مستقیم الیههای
.CISe:Na

مقدار گاف انرژی الیهها ،برای گذار مستقیم برابر ۱/۱ ،۳7/50
و  ۱/4۱eVبهترتیب برای الیههای  CISe ،CISو مقدار بهینه
 CISe:Naبا زمان غوطهوری  ۱0دقیقه اندازهگیری شد .افزایش
حجم سلول واحد با ورود سدیم به شبکه  CISeباعث پهنشدگی
گاف انرژی میشود ،این پهنشدگی برای نمونه  CN10نسبت به
دو نمونه دیگر بیشتر است که نشاندهنده وجود
مقدار بهینه سدیم در ساختار است [.]25

جدول  :۳اطالعات مربوط به آنالیز  UV – visالیههای نازک CISو CISe
و CN10

CIS
CISe

CISe

 


)(eV

 -2-۳ویژگیهای نوری
طیف عبور و گاف انرژی مستقیم الیههای  CISe ،CISو
نمونههای CISeبا استفاده از زمانهای غوطهوری متفاوت در
محلول سدیم کلرید در شکل  4نشان دادهشده است .برای
طولموجهای کوچکتر از گاف انرژی ،عبور الیهها حدود  40تا
 %80در گستره نور مریی و مادونقرمز نزدیک ( ۳50تا )۱۱00 nm
است .ضریب جذب نوری ( ،)αنقل و انتقاالت الکترونی مربوط به
گاف انرژی است و برای ( )α ≤۱05 cm-۱با استفاده از معادله ()۱
بیان میشود [:]27

)(h)^2(a.u.

30

ب

CISe:Na 5 min
CISe:Na 10 min
CISe:Na 15 min

)(h)^2(a.u.

CISe:Na
CISe
)CISe (01-075-0107
)CIS (085-1575

CISe:Na
CISe
)CISe (01-075-0107
)CIS (085-1575

الف

ب

CIS
CISe
CISe:Na 5 min
CISe:Na10 min
CISe:Na15 min

80

)Transparency(%

توجه به شکل (-۳ب) ،بلورینگی الیههای  CN10در مقایسه با
الیههای  CISو CISeبیشتر است که میتواند ناشی از وجود
سدیم در ساختار باشد چراکه سدیم زیتشناسی الیه را تحت تأثیر
قرار داده و جهتگیری ( )۱۱2را نیز افزایش میدهد [.]26
همچنین ،براساس نتیجههای بهدست آمده از  XRDباوجود مقدار
باالی مس در ساختار نهایی هیچکدام از فازهای ناخالصی مانند
 ،CuxSeفازهای جانبی اکسیدی و ...قابلمشاهده نیست.

ج

CIS
CISe

الف

100

 -4ویژگیهای الکتریکی
 -۱-4تحرک پذیری حفره
تحرک پذیری الیهها از  ۱0-۳به  ۱0-۱cm2/V.sاز نمونه
 CISبه  CN10تغییر میکند .منحنی ولتاژ-جریان الیههای
نازک ) CIS(eو  CN10در شرایط تاریکی در شکل  5نشان
دادهشده است .رفتار خطی نمودارها نشاندهنده یک پیوند اهمی
مناسب برای یکالیه جاذب با پیوندهای رسانا در سلولهای
خورشیدی است .این رفتار اهمی میتواند در طی فرایند تونل زنی
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توسط دامهای کمکی ۱2و یا افزایش تونلزنی حاملها بهوسیله
یک سد پتانسیل خیلی باریک در محل پیوند الیه جاذب نوع  pو
زیر الیه شفاف و رسانای نوع  n+توصیف شود [ 28تا  .]۳0با توجه
به شیب ناحیه خطی و به کمک معادله  2میتوان تحریکپذیری
نمونهها را محاسبه کرد [:]۳۱
(J = NA e μ V / d )2

تعداد جاهای خالی سلنیم  VSeباشد [ ۱7و  .]25لذا ،اثر کلی وجود
سدیم بهینه در ساختار ۳ ،مرتبه افزایش در تحرکپذیری حاملها
است که بهطور مستقیم از افزایش در رسانایی الکتریکی ناشی
میشود که عامل مهمی در کارایی سلولهای خورشیدی است.
گزارشهای متفاوتی از رسانایی الیههای  CISe:Naارائهشده
است که با نتیجههای ما مطابقت خوبی دارد [ ۳2و .]۳۳

در این معادله  Jچگالی جریان NA ،چگالی حاملهای
پذیرنده e ،بار الکترون µ ،تحرکپذیری نمونه V ،ولتاژ
اعمالشده d ،فاصله بین دو الکترود (ضخامت نمونه) است.
ساختار مورداستفاده در این اندازهگیری ،شیشه الیهنشانی شده با
طال /گرافیت  FTO/ CIS/است .مقدارهای تحرکپذیری الیهها
در جدول  4آورده شده است.

 -2-4ویژگیهای الکتروشیمیایی
ویژگیهای نیمهرسانایی هر ماده نیمرسانا مانند چگالی
حاملها و سطحهای انرژی نوار هدایت ،ظرفیت و نوع رسانش،
تأثیر بسزایی بر عملکرد سلول خورشیدی دارد .این ویژگیها از
نمودار موت -شاتکی که شامل معکوس مربع ظرفیت خازنی
( )CSCبرحسب ولتاژ بایاس ( )Vاست ،قابلمحاسبه است .از شیب
ناحیه خطی نمودار برای تخمین چگالی حاملها ( )NDو از
برونیابی شیب ناحیه خطی با محور پتانسیل برای تعیین مکان
پتانسیل نوار تخت ( )Vfbبراساس معادله  ۳استفاده میشود [: ]۳۳

)Current density(A/m2
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CIS
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شکل  :5منحنی ولتاژ-جریان الیههای نازک )CIS(eو CN10

در شرایط تاریکی











CISe





CISe: Na

Vfb

NA
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جدول  :4اطالعات مربوط به تحرک پذیری نمونههای بهدست
آمده از آنالیز جریان-ولتاژدرحالت تاریکی
CIS

جدول  :5ویژگیهای الکتریکی استخراجشده از آنالیز موت شاتکی

مقاومت کمتر  CN10ناشی از اصالح ویژگیهای ریزساختار،
رشد دانهها و کاهش مرز دانهها است .بهعالوه با جایگزینی Na
۱۳
تمایل برای تشکیل فازهایی ترکیبی نقصهای منظم )(ODC
کمتر شده ،محدوده ترکیبی مربوط به کالکوپیریت تک فاز
گستردهتر و هدایت الکتریکی افزایش مییابد .بنابراین ،هدایت
الکتریکی باالتر الیههای حاوی سدیم میتواند ناشی از کاهش



)(V vs. Ag/AgCl







CIS








CISe
CISe: Na



در این معادله  T ،K ،e ،εr ،ε0و  Aبهترتیب ثابت دیالکتریک
ماده )( CIS(eدر این پژوهش برابر  ،]۳4[ )۱۳/6ثابت گذردهی
خأل ،بار الکترون ،ثابت بولتزمن ،دما (کلوین) و مساحت سطح
الیه در معرض تماس با الکترولیت هستند .از شیب منفی
منحنیهای موت-شاتکی در ناحیه خطی در شکل  6میتوان
دریافت که نمونهها دارای رسانایی نوع  pهستند.

12 trap-assisted tunneling
13 Ordered Defect Compounds
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شکل  :6نتیجههای موت-شاتکی شامل معکوس مربع ظرفیت خازنی
( )Cبرحسب ولتاژ بایاس ( )Vبرای الیههای مختلف ) CIS(eو CN10

بهطورکلی کاهش چگالی حاملها بعد از فرایند سلنیمدار کردن
نمونه میتواند ناشی از بهبود بلورینگی ساختار و کاهش مرز
دانهها و نیز جاهای خالی سلنیم باشد .از طرف دیگر ،با توجه به
نتیجههای آنالیز عنصری نیز الیههای  CN10به لحاظ مقدار
سلنیم غنیتر بوده و بنابراین جاهای خالی سلنیم کمتر است .از
سوی دیگر وجود سدیم در ساختار نیز باعث غیرفعال شدن مرز
دانهها میشود و از اینرو ،انتظار میرود الیههای CN10
چگالی نقصهای کمتری داشته باشند [ 22و  .]25همچنین،
شیب بیشتر نمودار موت شاتکی برای  CN10در مقایسه با دو
نمونه دیگر نشاندهنده چگالی حامل کمتر ،از مرتبه ۱0۱7cm-3
است که در توافق خوبی با سایر مقالهها است [ ۳5 ،۳۳و  .]۳6از
طرفی ،یک پارامتر اساسی دیگر در دستگاههای اپتو-الکترونیکی
مکان پتانسیل نوار تخت ( )Vfbدر تماس با الکترولیت است که
خمش نواری و انتقال حاملهای بار را در محل تماس با
الکترولیت کنترل میکند [ .]۳7مثبتتر بودن مکان پتانسیل نوار
تخت در این کار نسبت به سایر پژوهشهای انجامشده (،-0/۱5۱
 -0/۱۱و  )-0/7۳2 Vمیتواند نشاندهنده قابلیت بهتر انتقال
حاملهای بار در محل پیوند باشد [ ۳8 ،۳۳و  .]۳۹ویژگیهای
الکتروشیمیایی بهدستآمده از آنالیز موت-شاتکی الیههای
) CIS(eو  CISe:Naدر جدول ( ،)5ارائهشده است.

 -5نتیجهگیری
الیههای ) CIS(eبه روش اسپری گرماکافت روی زیرالیه
 FTOالیهنشانی شد و اثر زمانهای متفاوت غوطهوری نمونهها
در محلول حاوی سدیمکلرید بررسی شد .با بررسی ویژگیهای
الکتریکی و فیزیکی الیههای ) ،CIS(eتوافق خوبی بین
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نتیجههای بهدست آمده از آنالیزهای متفاوت در این پژوهش
وجود دارد .الیهها برای همه زمانهای غوطهوری در گستره نور
مریی ،عبوری کمتر از حدود  50درصد را نشان میدهند .با تغییر
زمان غوطهوری ،گاف انرژی مستقیم از  ۱/۳8تا  ۱/4۱ eVتغییر
کرده است که بیشترین پهنشدگی گاف انرژی برای نمونه بهینه
( )CN10قابلمشاهده است .در مقایسه نمونه ) CIS(eبا نمونه
بهینه  CN10با کارتهای استاندارد همه الیهها دارای ساختار
بلوری تتراگونال هستند .تصویرهای  FESEMتأیید میکند که
نمونه  CN5 ،CISeو  CN10دارای ساختاری متراکم،
درشتدانه ،همگن و بدون ترک هستند که سطح زیرالیه را
پوشش دادهاند .درحالیکه الیههای  CN15دارای ساختاری
ریزدانهتر بوده که در تصویرهای سطح مقطع عرضی متخلخل
نیز هستند ،این تخلخلها با افزایش مقدار سدیم قابلمشاهده
هستند .ازنظر الکتریکی همه الیهها دارای رسانایی نوع  pهستند.
اگرچه اطالعات بهدستآمده از آنالیز موت – شاتکی نشان میدهد
که چگالی حاملهای پذیرنده برای )~۱0۱7cm-3( CN10
یکمرتبه کوچکتر از نمونه  )~۱0۱8cm-3( CISeاست که این
اختالف در شرایط پیش از سلنایز به دومرتبه بزرگی ()~۱0۱۹ cm-3
افزایش مییابد .تحرک پذیری حفرهها برای )~۱0-۱cm2/V.s ( CN10
بهطور عمدهای (حداقل  ۳مرتبه) بیشتر از فیلمهای CIS
(  )~۱0-۳cm2/V.sو  )~۱0-2cm2/V.s( CISeاست .بنابراین،
باوجود سدیم در ساختار مقاومت الیهها بهطور عمدهای کاهش
مییابد .بهطورکلی با توجه به دادههای ارایهشده در این پژوهش
میتوان با بهرهگیری از مقدارهای بهینهشده سدیم در ساختار از
الیه  CISe:Naدر ساختارهای متفاوت اپتو-الکترونیکی بهره برد.
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Abstract:
The absorbent layer of the heart is a solar cell that plays an important role in its function. In recent years, Cu (In,
Ga) Se2 has been highly regarded as an absorbent layer in chalcogenide solar cells. In this research, a cheap, fast
and commercially available spray pyrolysis method has been used to make CISe layers. Then, the effect of
soaking time of samples in sodium-containing solution on the electrical, optical, structural and morphological
properties of the sprayed layers was investigated and the optimal amount of sodium in the structure was
introduced. Analyzes performed to evaluate these features include X-ray diffraction pattern (XRD), field
emission electron microscopy (FESEM) with elemental analysis (EDS), transmittance spectroscopy (UV-Vis),
electrochemical analysis of Mott-Schottky and current-voltage curve measurements in the dark ambient. The
results show that the change of soaking time in the solution and consequently the amount of sodium in the
structure affects the crystallinity and morphological properties of the layers. The layers resulting from the
soaking time of 15 minutes are finer than 5 and 10 minutes and are also porous in the cross-sectional area
images. While the best crystallinity and maximum porosity of the mobility (~10-1cm2 / V.s) were obtained for a
sample with a soaking time of 10 minutes. Sodium diffusion in the structure changed from ~1019cm-3 to
~1017cm-3. However, the energy levels of the band structure do not change significantly as the soaking time
changes. On the other hand, by changing the soaking time of the direct band gap from 1.38 to 1.41 eV has
changed. So that the expansion of the band gap with a value of 1.41 eV is visible for the optimal amount of
sodium with a soaking time of 10 minutes. In general, according to the results of this study, the CISe:Na

layer can be used in various optoelectronic structures by using the optimized amounts of sodium in the
structure of the solar cell.
Keywords: CuInSe2,absorbent layer, nanostructured solar cell, spray pyrolysis, soaking
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