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 و 60C یها نانوفولرن یکلوهگزنیس و یکلوپنتنیس مشتقات یبرخ ینظر مطالعه
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 .است شده ساخته الكترون گیرنده و دهنده قسمت دو از که هستند فعال بخش کی یدارا (OPV) یآل کیفتوولتائ هایسلول :چكیده
 20C و 60C هاینانوفولرن یسیكلوهگزن و سیكلوپنتنی مشتقات برخی و دهنده عنوان به (P3HT) تیوفن هگزیلپلی پاربس کار، این در
 سطح در (DFT) چگالی یتابع نظریه روش به و 09 گوسین افزارنرم از استفاده با که اندشده گرفته نظر در الكترون گیرنده عنوان به

 و s هایاوربیتال سهم بررسی با نظر، مورد هایمولكول سازیبهینه از پس گرفتند. قرار ررسیب مورد p) (d, 31G-B3LYP/6 نظری
p انتقال رزونانس انرژی ،همچنین و  *

π→π هومو انرژی مانند کوانتومی توصیفگرهای برخی ا،همولكول (HOMOE) لومو و (LUMOE)، 
 مقدار .شد محاسبه (∆maxN) بار انتقال ماکزیمم و (ω) الكتروفیلیسیتی ،(η) شیمیایی سختی ،(μ) شیمیایی پتانسیل ،(gE) انرژی گاف
 مطالعه مورد هایمولكول برای است، (η) خورشیدی سلول یک بازده دهنده نشان پارامترهای مهمترین از یكی که (Voc) باز مدار ولتاژ

 هاینانوفولرن یكلوهگزنیس و یكلوپنتنسی مشتقات هک دهدمی نشان نتایج آمد. دست به نگوسی هایخروجی از حاصل نتایج کمک به

60C 20 وC در یكلوپنتنیس مشتقات از استفاده كنیل باشند، هداشت مطلوبی کارآیی فتوولتائیک هایسلول در گیرنده عنوان به توانندمی 
 داشت. خواهند یكلوهگزنیس مشتقات به نسبت یشتریب بازده یدیخورش هایسلول

 

 باز. مدار  ولتاژ ،یانرژ گاف ،رساناییمین ، 09 گوسین ،یآل کیفتوولتائ سلول :کلیدی واژگان 
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  مقدمه -۱

 را یادیز پژوهشگران توجه ،یطیمح ستیز و یانرژ بحران
 نیب است. کرده جلب خود به ریدپذیتجد و پاک ابعمن رامونیپ

 نظر به مطلوب و مساعد یدیخورش یانرژ نو، هاییانرژ منابع
 یها سلول است. دسترس در و داریپا همواره چون رسد،می

 جهان در ینرژا نیتام هیآت خوش منابع از یكی کیفتوولتائ
 یاهسلول ،یدیخورش هایسلول مهم انواع از یكی هستند.
 که هستند (OPV) یآل کیفتوولتائ هایسلول ای یآل یدیخورش

 به کیفتوولتائ ستمیس از یدجدی نسل عنوان به هاسلول نیا
 یریپذ انعطاف تیخاص و سبک وزن یدارا رایز ندیآ یم حساب

 حال در [.2 و ۱] دارند ینییپا تساخ و دیتول نهیهز و بوده باال
-یلپ ای ها ستالیمونوکر از کیفتوولتائ یها ستمیس اغلب حاضر،

 یها سلول تازگی به [.۳] شوند یم ساخته كونیلیس یها ستالکری
 گسترش یفلز یآل دیهال تیپروسك هیپا بر یدیبریه یدیخورش

 ساخت در امروزه که یدیجد باتیترک جمله از [.5 و 4] اندافتهی
 ینانوساختارها انواع شوند، یم استفاده کیفتوولتائ یها سلول
  [.7 و 6] ستنده کربن

 
 یباال تحرک لدلی به که هستند نانوساختارهایی جمله از هافولرن

 (n نوع رسانایمی)ن ییرسانا مهین تیخاص یدارا شانهایالكترون
 در خصوصاً متفاوت هاینهیزم در یعیوس یکاربردها و هستند
 هایسلول در امروزه [.8-۱0] دارند یآل کیفتوولتائ هایسلول
 کشری عنوان به هافولرن مانند یآل باتیترکونان از یدیخورش

  ترکیب یک که کنندیم استفاده دهنده فاز یبرا الكترون رندهیگ
 وفنیت لهگزییپل به توانیم آنها در دهنده عنوان به مهم

(P3HT) [.۱2 و ۱۱] کرد اشاره  
 ،یدیخورش هایسلول بازده سهیمقا در پارامترها نیمهمتر از یكی
 نیباالتر یانرژ به پارامتر نیا .[۱۳] است (Voc) باز مدار ولتاژ
 تالیاورب نیتر نییپا و (HOMO) الكترون یدارا یمولكول تالیاورب

 دارد یبستگ دهنده و رندهیگ (LUMO) نشده اشغال یمولكول
max( باز مدار ولتاژ کثرحدا (.۱ )شكل

(Voc در یابی دست قابل 
 و دهنده HOMO یرژان انیم اختالف قیطر از یآل سلول

LUMO شود یم نییتع رندهیگ. 
 

 
 Voc و رندهیگ و دهنده سطوح از وارهطرح ریتصو :۱شكل

 
 ریسا بررسی و باز مدار ولتاژ مقدار آوردن دست به یبرا

 گرفت. بهره یمحاسبات یمیش از توانیم مربوط یپارامترها
 به تئوری و یاضیر اصول از استفاده با عموماً یمحاسبات یمیش

 در توانیم محاسباتی شیمی از پردازد.  می شیمی مسائل حل
 ها، اتم خواص سایر و پذیریواکنش ساختاری، های ویژگی تعیین

 سایر و جامدات ها، بسپار ها، ماکرومولكول کوچک، های مولكول
 در دانانیمیش شد باعث که یا عمده لیدال کرد. استفاده ها سیستم

 رو یمحاسبات یمیش سمت به یا دهگستر طور به ،ریاخ یها سال
 مسائل، تر آسان فهم در بهبود جمله از یموارد به توان-یم آورند
 تعداد کاهش د،یجد اتینظر و هاهیفرض تر عیسر شیآزما
 ،یپژوهش یها نهیهز و زمان در جوییصرفه و الزم یها شیآزما
 به یابیدست پسماند، عاتیضا و مواد بدون خطرکم هایشیآزما

 یها ستمیس یبرا یتجرب یکارها با سهیمقا در بهتر صحت
 [.۱5 و ۱4] کرد اشاره ... و کوچک

  تحقیق روش -2

 هایفولرن یكلوهگزنیس و یكلوپنتنیس مشتقات یبرخ کار نیا در

60C 20 وC یتابع نظریه روش و 09 نگوسی افزارنرم از استفاده با 
 p) (d, 31G-B3LYP/6 نظری سطح در و (DFT) یچگال

 نیباالتر یانرژ مانند یالكترون خواص یبرخ و شدند سازینهیبه
 نیتر نییپا ینرژا (،HOMOE) الكترون یدارا یمولكول تالیاورب
  ای gE) یانرژ گاف و (LUMOE) نشده اشغال یمولكول تالیاورب
Δ) مشارکت سهم مانند ازین مورد و مهم یپارامترها ریسا و-

* انتقال رزونانس یانرژ و p و s هایتالیاورب یرپذی
π→π ، 

 ضریب (،η) ییایمیش یسخت (،μ) ییایمیش لیپتانس
 ممیماکز و (∆maxN) ارب انتقال ممیماکز (،ω) یتیسیلیالكتروف
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max) باز مدار ولتاژ
Voc) روابط و نیگوس هاییخروج کمک به 

 [.۱6-۱۹] شدند محاسبه ریز

(۱)                                      g HOMO LUMOE E E 
 

(2)                                                 
2

IP EA



                 

(۳)                                         
2

LUMO HOMOE E



 

(4)                                                               
2

2





 

(5)                                                     maxN



   

 (6)                                 max A D

LUMO HOMOVoc E E  

 یانرژ بترتی به LUMOE-( EA( و IP )-HOMOE( ،2 رابطه در
 و  عبارات 7 رابطه در و یالكترونخواه یانرژ و شونی

 هستند. دهنده یهومو و رندهیگ یلومو یانرژ انگریب 

  بحث و نتایج -۳

 شدند. انتخاب یاستر هایمولكول یبرخ ابتدا ،پژوهش نیا در
 در که شوند متصل فولرن به حالت دو به توانندمی هامولكول نیا

 دهندیم یضلع پنج حلقه کی لیتشك اتصال محل در اول حالت
 کی گرید حالت در و دارند نام فولرن یكلوپنتنیس مشتقات که

 فولرن یكلوهگزنیس مشتقات که کنندیم جادیا یضلع شش حلقه
 پارامترهای آوردن دست به یبرا سپس [.20] شوندیم دهینام

 افزارنرم از استفاده با (2)شكل یفولرن مشتقات همه ،نظر مورد
 سلول کی در رندهیگ عنوان به آنها کاربرد و دشدن نهیبه نگوسی

 گرفتند. قرار یابیارز مورد یآل کیفتوولتائ

 

 

 

 
 و 60C هایفولرن سیكلوهگزنی و سیكلوپنتنی مشتقات شده بهینه ساختار .2 شكل

20C 

-مشارکت زانیم بررسی به NBO جینتا از استفاده با ،نیهمچن

 انتخابی کربن-کربن ندویپ کی در p و s یها تالیاورب یرپذی
 نوع p و s تالیاورب دو سهم مقدار (.۱)جدول شد پرداخته

2) ونیداسیبریه
sp 3 ای

sp) بر یدییتا که دهدیم نشان را اتم هر 
 مولكول در مثال عنوان به است. اتم آن به متصل یوندهایپ نوع

a-60C 61 اتم یبراC تالیاورب سهم s سهم و درصد ۳8/۳5 برابر 
 که است یمعن نیا به که است درصد 62/64 برابر p تالیاورب

2 اتم نیا ونیداسیبریه
sp است. 

 و سیكلوپنتنی مشتقات در p و s هایاوربیتال پذیریمشارکت سهم :۱ جدول
  20C و 60C هایفولرن سیكلوهگزنی

 sهای پیوند از اوربیتال های  سهم هریک از اتم
 pو 

  پیوند
 انتخابی

 مولكول

s(35.38%) + p(64.62%) C61 + s(35.58%) + 
p(64.42%) C63 

s(35.22%) + p(64.78%) C22 + s(34.62%) + 

p(65.38%) C23 

C61-C63 

C22-C23 

C60-a 

C20-a 

s(35.72%) + p(64.28%) C61 + s(35.09%) + 
p(64.91%) C63 

s(35.26%) + p(64.74%) C22 + s(34.64%) + 

p(65.36%) C23 

C61-C63 

C22-C23 

C60-b 

C20-b 

s(35.65%) + p(64.35%) C61 + s(35.59%) + 

p(64.41%) C63 

s(35.29%) + p(64.71%) C22 + s(34.65%) + 
p(65.35%) C23 

C61-C63 

C22-C23 

C60-c 

C20-c 

s(35.73%) + p(64.27%) C61 + s(35.07%) + 

p(64.93%) C63 
s(35.42%) + p(64.58%) C22 + s(34.93%) + 

p(65.07%) C23 

C61-C63 
C22-C23 

C60-d 
C20-d 

s(36.79%) + p(63.21%) C62 + s(31.78%) + 

p(68.22%) C65 
s(37.25%) + p(62.75%) C27 + s(37.21%) + 

p(62.79%) C28 

C62-C65 
C25-C26 

C60-e 
C20-e 

s(38.62%) + p(61.38%) C62 + s(38.25%) + 
p(61.75%) C65 

s(37.07%) + p(62.93%) C25 + s(37.45%) + 

p(62.55%) C26 

C62-C65 

C25-C26 

C60-f 

C20-f 

s(38.14%) + p(61.86%) C62 + s(38.19%) + 
p(61.81%) C65 

s(37.05%) + p(62.95%) C25 + s(37.45%) + 

p(62.55%) C26 

C62-C65 

C25-C26 

C60-g 

C20-g 

s(38.14%) + p(61.86%) C62 + s(38.19%) + 

p(61.81%) C65 

s(37.03%) + p(62.97%) C23 + 
 s(37.43%) + p (62.57%) C26 

C62-C65 

C25-C26 

C60-h 

C20-h 
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* انتقاالت رزونانس یانرژ ن،یگوس یخروج از استفاده با
π→π  در 

 π یها وندیپ از یكی .آمدند دست به شده مطالعه یها مولكول

* انتقاالت یانرژ و شد انتخاب
π→π

 استخراج وندیپ آن به مربوط 
BD(2) انتقاالت رزونانس یانرژ جینتا یبررس (.2 )جدول شد

(2)
*

BD یها فولرن یكلوهگزنیس و یكلوپنتنیس مشتقات در 

60C 20 وC فولرن مشتقات در رزونانس یانرژ که دهد یم نشان  

60C 20 مشابه مشتقات از کمترC .در الكترون جهینت در است 
 رسانش نوار به تیظرف نوار از یآسان به 60C فولرن مشتقات

 هایسلول در که ابدی یم شیافزا ییرسانا و ودش یم منتقل
 .باشد ییرسانا در مهم عامل تواندیم رزونانس یدیخورش

 مشتقات برخی در (kcal/mol )برحسب رزونانس انرژی مقادیر :2 جدول
    20C و 60C هایفولرن سیكلوپنتنی و سیكلوهگزنی

  انتقاالت  انرژی رزونانس

0.75 

0.98 

BD(2) C75- O76  BD*(2) C75-O76 

BD(2) C24-O25 BD*(2) C24-O25 

C60-a 

C20-a 

0.75 

1.00 

BD(2) C74-O75 BD*(2) C75-O76 

BD(2) C24-O25 BD*(2) C24-O25 

C60-b 

C20-b 

0.73 

1.00 

BD(2) C74-O75 BD*(2) C74-O75 

BD(2) C24-O25 BD*(2) C24-O25 

C60-c 

C20-c 

0.85 

0.99 

BD(2) C64-O65 BD*(2) C64-O65 

BD(2) C24-O25 BD*(2) C24-O25 

C60-d 

C20-d 

0.85 

1.10 

BD(2) C68-O69 BD*(2) C68-O69 

BD(2) C29-O30 BD*(2) C29-O30 

C60-e 

C20-e 

0.85 

1.10 

BD(2) C67-O68 BD*(2) C67-O68 

BD(2) C28-O29 BD*(2) C28-O29 

C60-f 

C20-f 

0.80 

1.10 

BD(2) C67-O68 BD*(2) C67-O68 

BD(2) C28-O29 BD*(2) C28-O29 

C60-g 

C20-g 

0.74 

1.10 

BD(2) C67-O68 BD*(2) C67-O68 

BD(2) C28-O29 BD*(2) C28-O29 

C60-h 

C20-h 

 
 هر است. لومو و هومو انرژی سطح دو میان اختالف انرژی، گاف
 علت به باشد، بیشتر لومو و هومو سطح دو میان اختالف چه

 سطح، دو این میان الكترون انتقال برای الزم انرژی افزایش
 نتیجه در و شده ترسخت سطح، دو این بین الكترون انتقال

 شده انجام مطالعات ساسبرا .یابدمی کاهش ییرسانا مین ویژگی

 در استفاده جهت یفولرن هیپا با مشتقات یبررو [22 و 2۱]
 است eV2 حدود یانرژ گاف نهیبه مقدار یدیخورش هایسلول

 پبشین مطالعات جینتا با هم (۳ )جدول پژوهش نیا جینتا که
 در شده مطالعه یفولرن مشتقات همه یعبارت به و دارد یهمخوان

 نكهیا لیدل به اما هستند رساناییمین ویژگی یادار کار نیا
 یانرژ سطوح به یآل کیفتوولتائ هایسلول در آنها استفاده
 یانرژ گاف مقدار دانستن با فقط دارد یبستگ زین دهنده مولكول

 هایسلول در باتیترک نیا کاربرد به نیقی طور به توانینم
-شیپ رد یمهم امگ یانرژ گاف دانستن اما کرد. اشاره یدیخورش

 در رندهیگ عنوان به باتیترک از خانواده کی از استفاده ینبی
 یفگرهایتوص گرید از .است یضرور یدیخورش هایسلول

 از الكترون انتقال یسخت ای سهولت زانیم انگریب که یکوانتوم
 یسخت ،(μ) ییایمیش لیپتانس هستند، تیهدا تراز به تیظرف تراز

 بار انتقال ممیماکز و (ω) یتیسیلیوفالكتر ضریب ،(η) ییایمیش
(maxN∆) شیمیایی پتانسیل فیزیكی نظر از .هستند (μ)، تمایل 

 هرچه .دهدمی شرح را تعادلی سیستم یک از الكترون فرار
 پذیریواکنش و کمتر پایداری باشد، تربزرگ شیمیایی پتانسیل

 قاومتم ،(η) شیمیایی سختی مولكول، یک در اما شودمی بیشتر
 بار( انتقال )یا الكترونی انتقال یا الكترونی توزیع در تغییر برابر در
 واکنش گریكدی با مولكول دو که هنگامی .گیردمی اندازه را
 یلینوکلئوف ستمیس کی عنوان به مولكول کی دهند، یم

 یلیالكتروف ستمیس کی عنوان به یگرید و (یدوست )هسته
 کی ،(ω) یتیسیلیلكتروفا ضریب .کند یم عمل (یدوست )الكترون

 یسخت و ییایمیش لیپتانس به وابسته که است مهم پارامتر
 یانرژ به وابسته میرمستقیغ طور به یعبارت به و است ییایمیش

 ریتاث ساختار یریپذ واکنش بر که است لومو و هومو سطوح
 هایکمپلكس در خواهینالكترو ضریب مقدار .گذارد یم
 کهیحالدر ،است ولتنالكترو ۹0/8-75/۱۱ حدود یكلوپنتنیس
-۳6/8 محدوده در یكلوهگزنیس هایکمپلكس یبرا مقدار نیا

 مشتقات شتریب لیتما دهندهنشان که است ولتالكترون 8۱/7
 رندهگی عنوان به توانندیم و است الكترون جذب در یكلوپنتنیس

 مربوط خواهینالكترو ضریب مقدار نیشتریب  کنند. عمل یبهتر
 به نسبت c-20C ولت(الكترون 7457/۱۱) یپنتنكلویس مشتق به
 ضریب مقدار دهدیم نشان جینتا .است هاکمپلكس ریسا

c, b, (X=a, X20C  یكلوپنتنیس هایکمپلكس خواهینالكترو
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d) یكلوهگزنیس هایکمپلكس به نسبت X60C  که است شتریب 
 و هستند یبهتر یالكترون هایرندهیگ باتیترک نیا دهدیم نشان

 حلقه شتریب یداریپا شیافزا به لیتما لدلی به تواندیم امر نیا
 مقدار در ایمالحظه قابل راتییتغ ،نیهمچن باشد. یكلوپنتنیس

 و X20C یكلوهگزنیس هایکمپلكس خواهینالكترو ضریب
h) g, f, =e,Y( Y60C  یكلوهگزنیس حلقه یداریپا لدلی به 

 سیستم که لكتریكیا ارب بیشینه ،تینها در .شودینم مشاهده
 دارد. نام (∆maxN) بار انتقال ممماکزی بپذیرد، تواندمی الكتروفیل

 جنتای .دهدمی نشان را مولكول بار گنجایش (∆maxN) عبارتی به
  ضریب ریمقاد با بار انتقال ممیماکز برای آمده دست به

 ضریب با متناسب آن ریمقاد و دارد موافقت خواهینالكترو
 شده آورده ۳ جدول در فوق یپارامترها است. یخواهنالكترو
 است.

 
 

 20C و 60C هایفولرن سیكلوهگزنی و سیكلوپنتنی مشتقات از برخی در (eV )برحسب کوانتومی توصیفگرهای مقادیر :۳ جدول

∆Nmax ω η μ Eg ELUMO EHOMO 
 مولكول

3.8808 

4.9773 

8.9941 

11.0467 

1.1944 

0.8918 

-4.6352 

-4.4388 

2.3889 

1.7837 

-3.4408 

-3.5470 

-5.8297 

-5.3307 

C60-a 

C20-a 

3.9343 
4.9964 

8.8997 
10.5013 

1.1499 
0.8413 

-4.5241 
-4.2035 

2.2999 
1.6826 

-3.3742 
-3.3622 

-5.6741 
-5.0448 

C60-b 
C20-b 

3.9337 

5.1667 

9.2954 

11.7457 

1.2014 

0.8800 

-4.7260 

-4.5467 

2.4028 

1.7601 

-3.5246 

-3.6667 

-5.9274 

-5.4268 

C60-c 

C20-c 

3.9644 

4.4010 

9.2631 

10.0466 

1.1788 

1.0374 

-4.6732 

-4.5656 

2.3576 

2.0748 

-3.4944 

-3.5282 

-5.8520 

-5.6030 

C60-d 

C20-d 

3.5332 

3.5752 

8.2333 

7.8687 

1.3191 

1.2312 

-4.6606 

-4.4018 

2.6382 

2.4624 

-3.3415 

-3.1706 

-5.9797 

-5.6330 

C60-e 

C20-e 

3.4918 
3.5690 

8.0959 
7.8367 

1.3280 
1.2305 

-4.6371 
-4.3916 

2.6561 
2.4610 

-3.3091 
-3.1611 

-5.9652 
-5.6221 

C60-f 
C20-f 

3.5235 

3.5662 

8.1788 

7.8120 

1.3176 

1.2285 

-4.6425 

-4.3811 

2.6352 

2.4570 

-3.3249 

-3.1526 

-5.9601 

-5.6096 

C60-g 

C20-g 

3.5284 

3.7670 

8.3687 

8.0693 

1.3444 

1.1373 

-4.7436 

-4.2842 

2.6888 

2.2746 

-3.3992 

-3.1469 

-6.0880 

-5.4215 

C60-h 

C20-h 

 
 باید فتوولتائی هایسلول در رساناهانیم کاربرد بررسی منظور به

 فاکتورها این یجمله از گرفت؛ نظر در را گوناگونی فاکتورهای
 دهنده هوموی میان اختالف از Voc .است (Voc) باز مدار ولتاژ

 بسپار پژوهش این در شود. می حاصل (۳ )شكل گیرنده لوموی و
 شده انتخاب دهنده مولكول عنوانبه (P3HT) تیوفن هگزیلپلی

 [،2۳] یویرااول توسط شده انجام هایپژوهش براساس است.
 -eV ۱7/4 تیوفن( هگزیلپلی بسپار) دهنده هوموی سطح انرژی
  .است

 

 

 

 
 گیرنده، گروه و P3HT دهنده، )گروه خورشیدی سلول فعال الیه از نمایی .۳شكل

 (.60C فولرن سیكلوهگزنی مشتق

 گریكدی با یدیخورش یها سلول سهیمقا و یریگ اندازه رمنظو به
 (η) تهیسیالكتر به یدیخورش یانرژ لیتبد بازده عنوان به یعدد

 رابطه و (Voc) باز مدار ولتاژ با میمستق رابطه که شود یم محاسبه
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 رابطه Voc یطرف از دارد. (FF) سلول یپرشدگ عامل با عكس
 از شی)ب Voc ادیز شیافزا صورت در [.24] دارد FF با عكس

 و داشت خواهد یریچشمگ کاهش FF فاکتور معمول(  محدوده
 کاهش دستگاه بازده تینها در کرده غلبه Voc شیافزا بر
 باز مدار ولتاژ مقدار که دهدیم نشان 4 جدول جینتا .ابدی یم
(Voc) یكلوپنتنیس مشتقات از شتریب یكلوهگزنیس مشتقات 

 یلومو یانرژ سطح شیافزا با که است آن امر نیا علت .است
 چقدر هر .ابدییم شیافزا Voc مقدار یكلوهگزنیس باتیترک

 و بود خواهد کمتر ایهیزاو فشار باشد، شتریب حلقه هایاتم تعداد
 که ایجبهه هایتالیاورب جهینت در شود،یم شتریب حلقه یداریپا

 اختالف رند،دا قرار فولرن به هااستخالف اتصال محل در عموماً
 با و ابدییم شیافزا لومو سطح جهینت در و کرده دایپ یشتریب

 Voc مقدار (6 )رابطه دهنده یهومو مقدار بودن ثابت به توجه
 مشتقات یبرا Voc مقدار ،لیدل نیهم به .افتی خواهد شیافزا
 مطالعات در است. یكلوپنتنیس مشتقات از شتریب یكلوهگزنیس
 ۱ از کمتر یآل باتیترک یبرخ یبرا باز مدار ولتاژ مقدار [22] یقبل

 5/0-8/0 حدود یفولرن مشتقات یبرا مقدار نیا که است ولت
 آمده دستبه جینتا به جهتو با [.26 و 25] است آمده دستبه ولت

-V8078/0) یكلوپنتنیس مشتقات باز مدار ولتاژ ،پژوهش نای در
 رندهیگ عنوان هب و دارد پبشین العاتمط با یبهتر توافق (50۳۳/0

  یكلوهگزنیس مشتقات بر یدیخورش هایسلول در الكترون
 .هستند ترارجح

 و سیكلوپنتنی مشتقات برخی در (V )برحسب باز مدار ولتاژ مقادیر :4 جدول
 20C و 60C هایفولرن سیكلوهگزنی

Voc 
مشتقات 

 سیكلوهگزنی
Voc 

مشتقات 
 سیكلوپنتنی

0.8285 

0.9994 

C60-e 

C20-e 

0.7292 

0.6230 

C60-a 

C20-a 

0.8609 
1.0089 

C60-f 
C20-f 

0.7958 
0.8078 

C60-b 
C20-b 

0.8451 

1.0174 

C60-g 

C20-g 

0.6454 

0.5033 

C60-c 

C20-c 

0.7708 

1.0231 

C60-h 

C20-h 

0.6756 

0.6418 

C60-d 

C20-d 

 فولرن یكلوهگزنیس و یكلوپنتنیس مشتقات Voc ریمقاد سهیمقا

60C ریمقاد با پژوهش نیا در شده محاسبه Voc که یتجرب 
 نشان (،5 )جدول آمده دست به [26] همكارانش و امانی توسط

 یقبول قابل یهمخوان یتجرب جینتا با یمحاسبات جینتا که دهدیم
 دارد.

 و سیكلوپنتنی مشتقات تئوری و تجربی (V )برحسب باز مدار ولتاژ مقادیر :5 جدول

 60C فولرن سیكلوهگزنی

Voc (تجربی)   Voc (تئوری)   C60 مشتقات 

0.605 0.729 C60-a 

0.532 0.796 C60-b 

0.544 0.645 C60-c 

0.619 0.676 C60-d 

0.522 0.828 C60-e 

0.619 0.861 C60-f 

0.528 0.845 C60-g 

0.627 0.771 C60-h 

 گیرینتیجه -4

 ولتالكترون 2  حدود ساختارهانانو همه در انرژی گاف قدارم -۱
 باتیترک نیا همه است یمعن بدان نیا و است آمده ستد به

 به یدیخورش هایسلول در توانندیم و دارند رساناییمین تیخاص

 شوند. شنهادیپ رندهگی عنوان

 یكلوپنتنیس هایکمپلكس در یتیسیلیلكتروفا ضریب مقدار -2
 آنها یكلوهگزنیس هایکمپلكس از شتریب 20C و 60C هایفولرن
 جذب در یكلوپنتنیس مشتقات شتریب لتمای دهندهنشان که است

 مشتقات جهینت در است. یكلوهگزنیس مشتقات به نسبت الكترون
 هایسلول در یبهتر رندهیگ عنوان به توانندیم یكلوپنتنیس

 کنند. عمل یكلوهگزنیس مشتقات به نسبت یآل کیفتوولتائ

* انتقاالت رزونانس یانرژ -۳
π→π و یكلوپنتنیس مشتقات 

 نشان جینتا .است هافولرن ساختار ریتاث تحت شتریب یكلوهگزنیس
 از کمتر 60C فولرن مشتقات در رزونانس یانرژ مقدار که دهدیم

 60C فولرن در π یوندهایپ تعداد به توجه با که است 20C فولرن
 تر نییپا رزونانس یانرژ زانیم هرچه داشت. وجود امر نیا انتظار
 انتقال جهینت در دهد؛ یم رخ یشتریب تسهول با رزونانس باشد

 .ردیگ یم صورت تر راحت π یوندهایپ انیم در الكترون

 با میمستق نسبت که (Voc) باز مدار ولتاژ ریمقاد به توجه با -4
 و یكلوپنتنیس مشتقات دارد، یآل کیفتوولتائ سلول بازده
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 هیال در رندهگی عنوان به 20C و 60C هایفولرن یكلوهگزنیس
 مشتقات اما دارند. ییکارآ یآل کیفتوولتائ هایسلول الفع
 .هستند تیاولو در یكلوپنتنیس
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Abstract: Organic photovoltaic cells (OPV) have an active part that is inclusive two parts; electron donor and 

electron receptor. In this work, Polyhexyl thiophene (P3HT) polymer is considered as an electron donor and 

some cyclopentene and cyclohexene derivatives of C60 and C20 nanofullerens as electron receptors, that using 

Gaussian 09 software and density functional theory (DFT) at B3LYP/6-31G (d, p) level are evaluated. After 

optimization of the structures, the contribution of s and p orbitals and also, energy resonance  π→π* in 

molecules, some of quantum descriptors such as HOMO and LUMO energy, energy gap (Eg), chemical potential 

(μ), chemical hardness (η), electrophilicity index (ω) and maximum charge transfer (∆Nmax) were performed. The 

value of the open circuit voltage (Voc), which is one of the most important parameters indicating efficiency of a 

solar cell (η), was obtained for the studied molecules with Gaussian outputs. Results show that cyclopentene and 

cyclohexane derivatives of C60 and C20 nanofullerens can have be desired efficiency as receptors in photovoltaic 

cells. However, the cyclopentene derivatives will be more effective than cyclohexene derivatives in solar cells. 


