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Abstract 

For investigation of the processes occurred in solar cells, lots of optical and electrical modes are used. In 

this study, optical simulation of perovskite solar cell based on transfer matrix formalism using complex 

refractive index (as a function of wavelength) of multilayer structure is presented. In other words, optical 

properties such as, optical absorption, energy dissipation and incident electrical field distribution of the 

perovskite solar cells with different electron transporting materials by matrix method are studied. Then, in 

order to obtain the optimum thickness of the active layer, the effect of it’s thickness on the short-circuit 

current density are investigated and the optimum structure is selected. 
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  دهیچک
گیرند. هاي اپتیکی و الکتریکی بسیاري مورد استفاده قرار میدهند، مدلهاي خورشیدي رخ میبراي بررسی فرآیندهایی که در سلول

سازي اپتیکی سلول خورشیدي پروسکایتی بر اساس فرمولبندي ماتریس انتقال با استفاده از ضرایب شکست در این مقاله، شبیه
هاي الکترون عبارتی براي سلول خورشیدي پروسکایتی با انتقال دهندهاست. بهاي ارائه شدهاختار چندالیهمختلط تابع طول موج س

روش ماتریس انتقال متفاوت، خواص اپتیکی از جمله جذب اپتیکی، انرژي اتالف شده و توزیع میدان الکتریکی ورودي ساختار به
فعال سلول، اثر ضخامت این الیه بر نمودار چگالی جریان مدار کوتاه  ۀبهینه الی ضخامتمنظور دستیابی بهاند. سپس، بهبررسی شده

  ساختارها مورد مطالعه قرار گرفت و ساختار بهینه انتخاب شد.
 سازي اپتیکیچگالی جریان، سلول خورشیدي پروسکایتی، شبیه واژگان:دیکل

  مقدمه
منابع  ۀوسیلامروزه تأمین انرژي مورد نیاز بشر به   

اي از آن را شود که بخش عمدهگوناگونی انجام می
دهند. بنابراین گسترش هاي فسیلی تشکیل میسوخت

دلیل محدود بودن منابع انرژي تجدیدپذیر و متنوع به
افزایش دماي زمین امري هاي فسیلی و سوخت

ضروري است. در این میان، انرژي خورشید یکی از 
هاي ترین منابع است. دستگاهترین و در دسترسپاك

تبدیل انرژي خورشیدي  ۀهاي اولیفوتوولتائیک، سیستم
باشند. این برداري از آن میهجهت دستیابی و بهر

هاي عنوان سلولتر بهطور سادهها که بهدستگاه
اند، انرژي فوتون فرودي پرتو رشیدي شناخته شدهخو

هاي آوري جفتو سپس جمعخورشید را با تولید 

                                                        
 مسئول سندهینو: mghorashi@kashanu.ac.ir   

 

کنند. چند انرژي الکتریکی تبدیل میحفره، به-الکترون
 ۀچالش وجود دارد که الزم است قسمت تحقیق و توسع

فناوري سلول خورشیدي آن را در نظر بگیرد تا یک راه 
ها ي ارائه کند و آن چالشحل عملی براي بحران انرژ

کم، طول عمر  ۀباالي تبدیل توان، هزین ةعبارتند از، بازد
-1باال و استفاده از مواد خام فراوان و زیست سازگار [

]. تبدیل انرژي خورشید به الکتریسیته توسط 3
] که شامل 4،5پذیر است [هاي خورشیدي امکانسلول

-7نازك [ ۀهاي الیهادي]، نیمه6سه نسل سیلیکونی [
-10هاي آلی [هادي] و حساس شده به رنگدانه و نیمه9

میالدي، نخستین بار  2009باشد. از سال ] می14
معدنی در -هیبریدي آلی ةعنوان یک مادپروسکایت به

کار رفت. هاي خورشیدي بهنسل سوم سلول

mailto:mghorashi@kashanu.ac.ir
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ها که معموالً نقش جاذب نور را دارند، پروسکایت
هاي دلیل ویژگیهستند و به موادي نسبتاً ارزان قیمت

خاص از جمله شکاف نواري مستقیم و مناسب، ضریب 
پذیري باالي جذب باال، طول پخش زیاد و تحرك
]. 17-15اند [حامل، بسیار مورد توجه قرار گرفته

 3ABXصورت ساختار کلی پروسکایت معموالً به
 Aهاي متفاوت (کاتیون با اندازه Bو  Aباشد که می

]. 18آنیونی از گروه هالیدها است [ X) و Bز بزرگتر ا
پروسکایت داراي فرمول شیمیایی  ةترین مادعمومی

طول پخش است.  3PbX3NH3CHصورت به
یک  ةحفره در این نوع پروسکایت در محدود-الکترون

الکترون ولت است  5/1میکرون و گاف انرژي آن حدود 
زمانی  ةها در باز]. افزایش سریع بازدهی این سلول19[

اي که در ابعاد آزمایشگاهی گونهکوتاه چشمگیر است به
]. یکی از 20،21است [افزایش یافته 24%به بیش از 

هاي خورشیدي پروسکایتی هاي سلولبنديتقسیم
براساس وجود یا عدم وجود الیه متخلخل در ساختار 

ها است که به دو گروه مسطح و مزومتخلخل این سلول
متخلخل استفاده  ۀدر گروه اول از الیشوند. تقسیم می

مسطح پروسکایت بین دو الیه  ۀشود و الینمی
که گیرد. در حالیالکترون و حفره قرار می ةدهندانتقال

در ساختار گروه دوم از یک الیه نانوساختار متخلخل 
هاي خورشیدي ]. سلول22،23شود [استفاده می

شده با  دهپوشی ۀپروسکایتی از چندین الیه شامل شیش
 ةدهندانتقال ۀ، الیFTOاکسید رساناي شفاف مانند 

حفره  دهندةانتقال ۀ، پروسکایت، الی(ETL)الکترون 
(HTL) اند گر (کاتد) تشکیل شدهو الکترود شمارش

الکترون عالوه بر اینکه در انتقال  ةدهندانتقال ۀ]. الی24[
پروسکایت به کاتد یا آند نقش مهمی  ۀها از الیالکترون

 ۀکند، با اصالح کردن فصل مشترك الیرا ایفا می
پروسکایت و الکترود، بازترکیب الکترون را کاهش 

الکترونی  ةدهندطور کلی، مواد انتقال]. به25دهد [می

هاي خورشیدي پروسکایتی مورد که تاکنون در سلول
هاي فلزي، مولکولاند، به اکسیدهاي مطالعه قرار گرفته

اي تقسیم دهنده الکترون چندالیهآلی و مواد انتقال
توان به سازي میکمک شبیه]. به28،29شوند [می

اطالعات مفیدي براي تحلیل و بررسی موادي که در 
شوند، دست یافت یک فرآیند آزمایشگاهی استفاده می

سازي ساختار به بازدهی بهتري این ترتیب با بهینهو به
سازي سلول خورشیدي پروسکایتی از نظر رسید. شبیه

، SCPASافزارهاي مختلفی از جمله الکتریکی با نرم
Comsol  وAMPS افزارهاي از نظر اپتیکی با نرم و
Silvaco ،Lumerical  وComsol  .انجام شده است

کرد افزار متلب، عملدر این پژوهش با کدنویسی در نرم
اپتیکی سلول خورشیدي پروسکایتی در حضور 

سازي و بهینه هاي الکترون متفاوت، شبیهدهندهانتقال
  شده است. 

  مدل اپتیکی ماتریس انتقال
بندي ماتریس انتقال، مدل اپتیکی با استفاده از فرمول   

شد  هاي نازك معرفیاولین بار توسط هیون براي الیه
براي سلول  و سپس توسط پترسون و همکاران

]. براي 30،31خورشیدي آلی مورد استفاده قرار گرفت [
سلول خورشیدي پروسکایتی تاکنون از این مدل در 

این  .]34-32کارهاي محدودي استفاده شده است [
مدل براي تجزیه و تحلیل موج الکترومغناطیسی در 

صورت زیر در هاي سلول خورشیدي، فرضیاتی بهالیه
  گیرد:نظر می
 هاهمگن و همسانگرد بودن الیه - 1

 هاي مشتركمسطح و موازي بودن فصل - 2

توصیف نور فرودي با امواج الکترومغناطیسی  - 3
 تخت

شرکت کردن همه بارهاي تولیدشده در  - 4
 جریان
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با این فرضیات، عملکرد اپتیکی سلول خورشیدي، 
براساس روابط فرنل براي بازتاب و عبور با 

در تابش عمودي مورد  2×2هاي پراکندگیماتریس
گیرد. البته معادالت حاکم بر میدان بررسی قرار می
هاي مماسی آن نیز باید اند و مؤلفهالکتریکی خطی

اي که الیه mپیوسته باشند. در حالت کلی، یک ساختار
 1شکل ،گیریمبین دو محیط شفاف قرار دارد در نظر می

صورت دهد که بهرا نشان می 0Iموج تختی با شدت 
 ۀآید. هر الیعمودي از سمت زیرالیه بر آن فرود می

, …, m)1,2j(j=  داراي ضخامتjd باشد و خواص می
نوري آن با ضریب شکست مختلط تابع طول موج نور 

شود. در هر نقطه از ساختار، میدان فرودي توصیف می
الکتریکی براساس انتشار در جهت و یا خالف جهت 

متناظر با میدان الکتریکی  ۀتواند به دو مؤلفمی xحور م
  کل تجزیه شود. 

  
  اي. ساختار چند الیه1شکل

 k و jاین ترتیب، ماتریس فصل مشترك بین دو الیه به
  شود:صورت زیر تعریف میبه
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ترتیب ضرایب بازتاب و عبور فرنل در به jktو  jkrکه 
 هستند. همچنین ماتریس فاز توصیف jkفصل مشترك 

  شود:صورت زیر تعریف میبه jانتشار نور در الیه  ةکنند
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ترتیب قسمت حقیقی و موهومی ضریب به jκ و jnکه  
سیستم ام هستند. براي ماتریس انتقال کل j ۀشکست الی

  داریم:
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        3  

اخیر، برآیند ضرایب  ۀبا استفاده از عناصر ماتریسی رابط
صورت زیر تعریف ترتیب بهمختلط بازتاب و عبور به

  شوند:می
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در  xدلخواه  ۀبنابراین میدان الکتریکی کل در فاصل و
، برحسب موج تخت فرودي در جهت مثبت j ۀالی

  آید:دست میزیر به ۀاز رابط xمحور 
(d x) (d x)
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0که در آن jx d   است وjS  وjS ترتیب به

ام j ۀهاي باالیی و پایینی الیهاي انتقال الیهماتریس
توان متوسط انرژي می 4با استفاده از رابطۀهستند. 

شده در واحد زمان را برحسب ضریب جذب جذب
  دست آورد:به

2

0
1( , ) ( , )
2

4

j j j j

j
j

Q x c n E x    


 



                  6 

و براساس این رابطه، چگالی جریان مدار کوتاه با رابطه 
  ]:33شود [زیر داده می

( , )j
sc

Q x
J e d dx

hc
 

                           7 

  باشد. بار الکترون می eثابت پالنک و  hکه در آن 

  سازي مدل

شده، که محدودیتی براي نوشته ۀبا استفاده از برنام   
توان نمودارهاي هاي ورودي نداریم، میتعداد الیه

شده، توزیع میدان الکتریکی جذب اپتیکی، انرژي اتالف
ورودي و چگالی جریان مدار کوتاه را ترسیم و به 
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جاذب ساختار دست یافت.  ۀضخامت بهینه براي الی
اي از ساختار سلول خورشیدي وارهطرح 2شکل

ترتیب دهد که بهسازي شده را نشان میپروسکایتی شبیه
الکترون، جاذب  ةدهندانتقال ۀمتشکل از زیرالیه، الی

   باشد. حفره و کاتد طال می ةدهندپروسکایت، انتقال
  

Au (50 nm)  

Spiro-OMeTAD (250 nm)  

(350 nm) 3PbI3NH3CH  

ETL (110 nm)  

FTO (420 nm)  

Glass (1 mm)  

  .شدهسازيطرح کلی سلول خورشیدي شبیه. 2شکل

، ZnOهاي الکترون دهندهدر این مقاله، تأثیر انتقال
2TiO ،60C ،IZO ،2SnO  3وSrTiO  بر عملکرد اپتیکی

سلول خورشیدي پروسکایتی مورد مقایسه قرار گرفته 
  است. 

افزار متلب انجام شد، سازي که با نرمبراي انجام شبیه
طول موج تمامی ضرایب شکست مختلط وابسته به

هاي ها از جمله وروديها و ضخامت مربوط به آنالیه
باشند که تمامی محاسبات بر اساس آنها مهم مسئله می

  شوند. انجام می
بدین منظور، ضرایب شکست مختلط مورد نیاز براي 

هاي مربوطه که از کارهاي تجربی گزارش شده الیه
نشان داده شده  4و  3هاياند در شکلاستخراج شده

  ].34،35است [

  ي ساختارهاقسمت حقیقی ضریب شکست مختلط تمامی الیه. 3شکل

 ي ساختارهاقسمت موهومی ضریب شکست مختلط تمامی الیه. 4شکل
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  سازيبررسی نتایج شبیه
)، 4ۀابتدا با استفاده از مدل ماتریس انتقال (رابط   

براي  2شده در شکلداده  جذب کل ساختار نشان
ن محاسبه شد و سپس نمودار هاي الکترودهندهانتقال

طور که همان جذب برحسب طول موج رسم گردید.
کنید، جذب در سلول خورشیدي میمشاهده  5در شکل

، ZnO ،2TiO ،60C ،IZOهاي الکترون با رساننده
2SnO  3وSrTiO 414هاي ترتیب در طول موجبه ،

  نانومتر بیشینه است.  418و  500، 492، 491، 456

  شده در سلولجذب محاسبه. 5شکل

هایی که بیشینه جذب را در سلول سپس در طول موج
برحسب فاصله از  2Eداشتیم، مجذور میدان الکتریکی

نتایج  محاسبه شد که FTOفصل مشترك زیرالیه و 
نشان  11و  10، 9، 8، 7، 6هاي سازي آن در شکلشبیه

هاي داده شده است. مشخص است که در طول موج
فعال روند  ۀمذکور، مجذور میدان الکتریکی در ناحی

جاذب در این طول  ۀدهد الینزولی دارد که نشان می
الزم موج براي تمامی ساختارها جذب زیادي دارد. 

اپتیکی استفاده شده، شدت  ذکر است که در مدلبه
میدان الکتریکی در هر الیه ناشی از دو میدان فرودي و 

باشد. همچنین مزیت این روش محاسباتی برگشتی می
هاي بازگشتی از کاتد را در نظر در این است که انرژي

کنش این دو موج گیرد؛ لذا با توجه به برهممی
کی در افزایش مجذور میدان الکتریالکترومغناطیسی، 

قابل توجیه  میدان ورودي ) نسبت به7(شکل ZnO ۀالی

در ادامه، متوسط انرژي جذب شده در واحد  است.
ها برحسب فاصله از فصل زمان با همین طول موج

طور که در محاسبه شد. همان FTOمشترك زیرالیه و 
شده تابع کنید، متوسط انرژي جذبمشاهده می 12شکل

جاذب  ۀباشد و از طرفی در الیمی  xاي ازگسسته
   بیشترین مقدار را دارد. 

 ETL عنوانبه 2TiO مجذور میدان الکتریکی سلول با .6شکل

  ETLعنوان بهZnO مجذور میدان الکتریکی سلول با  .7شکل

  ETLبه عنوان  60Cمجذور میدان الکتریکی سلول با  .8شکل
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  .ETL عنوانبه 2SnO . مجذور میدان الکتریکی سلول با10شکل

  ETL عنوانبه  3SrTiO . مجذور میدان الکتریکی سلول با11شکل

   .شده در هر شش ساختارتوزیع متوسط انرژي جذب .12شکل

ی جریان سازي اپتیکی، نمودار چگالدر نهایت با شبیه
هاي مختلف حسب ضخامتبرها مدار کوتاه ساختار

تغییرات  ةذکر است محدودجاذب رسم شد. الزم به ۀالی

نانومتر انتخاب کردیم  500تا  0ضخامت این الیه را از 
]. بر این اساس، ضخامتی که داراي بیشترین 36،37[

فعال مشخص  ۀالی ۀعنوان ضخامت بهینجریان است، به
دهی و توان بیشترین بازشود و با انتخاب آن میمی

، 13شکلکارایی را براي سلول داشت. با توجه به
فعال با  ۀدست آمده براي الیه بههاي بهینضخامت
 ZnO ،2TiO ،60C ،IZO ،2SnOالکترون هاي رساننده

 500و  490، 495، 500، 460، 500ترتیب به 3SrTiOو 
 2TiOهمچنین ساختاري که در آن از  باشد.نانومتر می

شود، داراي بیشترین حفره استفاده می ةکنندعنوان سدبه
است و بنابراین در  2mA/Cm 77/22 چگالی جریان

 ۀنانومتر براي الی 500این ساختار با انتخاب ضخامت 
توان به بیشترین بازدهی رسید. البته بیشترین جاذب می

سازي شده در این مقاله، با مقدار چگالی جریان شبیه
خوانی خوبی دارد هم) تقریباً 2mA/Cm 6/22تجربی (

سازي در این شبیه ۀ]. بنابراین با استفاده از برنام34[
جاذب ساختار  ۀالی ۀتوانیم ضخامت بهینمقاله، ابتدا می

دست آوریم و سپس براي انجام کار نظرمان را به مورد
تجربی در آزمایشگاه از این ضخامت بهینه استفاده کنیم. 

متعددي در داشتن ذکر است که چون عوامل الزم به
بازدهی و کارایی باال مؤثرند، بنابراین داشتن ضخامت 
بهینه یکی از عوامل مؤثر در داشتن بیشترین بازدهی 

باشد که در این پژوهش این عامل را براي ساختار می
این ترتیب که از نظر اپتیکی مورد بررسی قرار دادیم. به

مقاله، از ساختار معرفی شده با بهترین عملکرد در این 
  نظر عوامل دیگر نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

  

  

  

  

 ETL عنوانبه  IZO . مجذور میدان الکتریکی سلول با9شکل
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چگالی جریان مدار کوتاه هر شش ساختار برحسب ضخامت  .13شکل
  .الیه فعال

  گیريبحث و نتیجه
در این پژوهش، با استفاده از مدل اپتیکی ماتریس    

هاي مختلف سلول خورشیدي انتقال اثر جذب در الیه
عبارتی با در نظر گرفتن است. بهشدهپروسکایتی بررسی 

هاي الکترون متفاوت در ساختار نرمال، ابتدا در رساننده
هاي مختلف جذب کل سلول محاسبه شد و طول موج

سپس در طول موجی که بیشترین جذب صورت 
گرفت، توزیع میدان الکتریکی و متوسط انرژي 

شده در ساختار برحسب فاصله از فصل مشترك جذب
سازي رسم شدند. در نهایت با شبیه FTOه و زیرالی

اپتیکی، نمودار چگالی جریان مدار کوتاه ساختار در 
هاي مختلف الیه جاذب رسم شد و با تحلیل ضخامت

دست آمد. این فعال سلول به ۀآن، ضخامت بهینه الی
افزار متلب انجام شدند و نتایج ها توسط نرمسازيشبیه

دهنده ر ساختاري با انتقالدهد که دها نشان میتحلیل
نانومتر براي الیه فعال،  500و ضخامت  2TiOالکترون 

  یابی به بازدهی باال وجود دارد. امکان دست

   هامرجع
[1] M.I. Khan, A Study on the Optimization 
of Dye-Sensitized Solar Cells, Graduate 
Theses and Dissertations (2013) 1–74. 
https://scholarcommons.usf.edu/etd/4519 

[2] J. Zhao, A. Wang, M.A. Green, 24.5% 
efficiency PERT silicon solar cells on SEH 
MCZ substrates and cell performance on 
other SEH CZ and FZ substrates, Solar 
Energy Materials and Solar Cells 66 (2001) 
27-36. https://doi.org/10.1016/S0927-
0248(00)00155-0 

[3] K.R. Catchpole, M.J. McCann, K.J. 
Weber, A.W. Blakers, A review of thin film 
crystalline silicon for solar cell applications. 
Part 2: Foreign substrates, Solar Energy 
Materials and Solar Cells 68 (2001) 173-
215. https://doi.org/10.1016/S0927-
0248(00)00246-4 

[4] P. Boland, K. Lee, G. Namkoong, Device 
optimization in PCPDTBT: PCBM plastic 
solar cells, Solar Energy Materials and 
Solar Cells 94 (2010) 915-920. 
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2010.01.02
2  

[5] C. Liang, Y. Wang, D. Li, X. Ji, F. 
Zhang, Z. He, Modelling and simulation of 
bulk heterojunction polymer solar cells, 
Solar Energy Materials and Solar Cells 127 
(2014) 67-86. 
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2014.04.00
9 

[6] J. Perlin, Silicon Solar Cell Turns 50, 
National Renewable Energy Laboratory, 
United States, (2004). 

[7] A.V. Shah, H. Schade, M. Vanecek, J. 
Meier, E. Vallat-Sauvain, N. Wyrsch, U. 
Kroll, C. Droz, J. Bailat, Thin-film silicon 
solar cell technology, Progress in 
Photovoltaics Research and applications 12 
(2004) 113–142. 
https://doi.org/10.1002/pip.533 

[8] K.L. Chopra, P.D. Paulson, V. Dutta, 
Thin-film solar cells: an overview, Progress 
in Photovoltaics Research and applications 
12 (2004) 69–92. 
https://doi.org/10.1002/pip.541 

[9] A. Goetzberger, J. Luther, G. Willeke, 
Solar cells: Past, present, future, Solar 
Energy Materials and Solar Cells 74 (2002) 

https://scholarcommons.usf.edu/etd/4519
https://doi.org/10.1016/S0927-
https://doi.org/10.1016/S0927-
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2010.01.02
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2014.04.00
https://doi.org/10.1002/pip.533
https://doi.org/10.1002/pip.541


 قریشی محمدباقر سید محمدبیگی و آرزو            دهنده الکترون...       ررسی مواد انتقالب                      85   

 

1-11. https://doi.org/10.1016/S0927-
0248(02)00042-9 

[10] A. Hagfeldt, M. Grätzel, Molecular 
Photovoltaics, Accounts of Chemical 
Research 33 (2003) 269–277. 
https://doi.org/10.1021/ar980112j  

[11] D. Wohrle, D. Meissner, Organic Solar 
Cells, Advanced Materials 3 (1991) 129–
138. 
https://doi.org/10.1002/adma.19910030303 

[12] M. Grätzel, Dye-sensitized solar cells, 
Journal of photochemistry and photobiology 
C: Photochemistry Reviews 4 (2003) 145–
153. https://doi.org/10.1016/S1389-
5567(03)00026-1 

[13] H. Hoppe, N.S. Sariciftci, Organic solar 
cells: An overview, Journal of Materials 
Research 19 (2011) 1924–1945. 
https://doi.org/10.1557/JMR.2004.0252 

[14] M.A. Green, Third generation 
photovoltaics: Solar cells for 2020 and 
beyond, Physica E: Low Dimensional 
Systems and Nanostructures 14 (2002) 65-
70. https://doi.org/10.1016/S1386-
9477(02)00361-2  

[15] G. Liu, L. Zhu, H. Zheng, X. Xu, A. 
Alsaedi, T. Hayat, X. Pan, S. Daia, Highly 
efficient and humidity stable perovskite 
solar cells achieved by introducing 
perovskite-like metal formate material as the 
nanocrystal scaffold, Journal of Power 
Sources 402 (2018) 229–236. 
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.07.
014 

[16] G.E. Eperon, S.D. Stranks, C. 
Menelaou, M.B. Johnston, L.M. Herz, H.J. 
Snaith, Formamidinium lead trihalide: a 
broadly tunable perovskite for efficient 
planar heterojunction solar cells, Energy & 
Environmental Science 7 (2014) 982-988. 
https://doi.org/10.1039/C3EE43822H 

[17] J.H. Noh, S.H. Im, J.H. Heo, T.N. 
Mandal, S.I. Seok, Chemical management 
for colorful, efficient, and stable inorganic 
organic hybrid nanostructured solar cells, 

Nano Letters 13 (2013) 1764- 1769. 
https://doi.org/10.1021/nl400349b  

[18] M.A. Green, A. Ho-baillie, H.J. Snaith, 
The emergence of perovskite solar cells, 
Nature Photonics 8 (2014) 506-514. 
https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.134 

[19] S.D. Stranks, G.E. Eperon, G. Grancini, 
C. Menelaou, M.J. Alcocer, T. Leijtens, L. 
M. Herz, A. Petrozza, H.J. Snaith, Electron-
hole diffusion lengths exceeding 1 
micrometer in an organometal trihalide 
perovskite absorber, Science 342 (2013) 
341-344. 
https://doi.org/10.1126/science.1243982 

[20] A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. 
Miyasaka, Organometal Halide Perovskites 
as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic 
Cells, Journal of the American Chemical 
Society 131, (2009) 6050-6051. 
https://doi.org/10.1021/ja809598r 

[21] Y. Tang, M. Li, Y. Zhang, Zh. Wang, 
X. Hou, Ch. Dong, Ch. Qin, Sh. Cao, Y.H. 
Jiang, Ultrafast carrier dynamics in high-
performance α-bis-PCBM doped organic-
inorganic hybrid perovskite solar cell, 
Organic Electronics 75 (2019) 105384. 
https://doi.org/10.1016/j.orgel.2019.105384 

[22] N.J. Jeon, H. Na, E.H. Jung, T.-Y. 
Yang, Y.G. Lee, G. Kim, H.-W. Shin, S.Il 
Seok, J. Lee, J. Seo, A fluorene-terminated 
hole-transporting material for highly 
efficient and stable perovskite solar cells, 
Nature Energy 3, (2018) 682-689. 
https://doi.org/10.1038/s41560-018-0200-6 

[23] See 
http://www.nrel.gov/pv/assets/images/ 
efficiency-chart.png for more information 
about Best Research Cell Efficiencies (last 
accessed: October 2018). 

[24] P. Chen, E. Wang, X. Yin, H. Xie, M. 
Que, B. Gao, W. Que, Additive-assisted 
One-step Formed Perovskite/Hole 
conducting Materials Graded 
Heterojunction for Efficient Perovskite 
Solar Cells, Journal of Colloid and Interface 

https://doi.org/10.1016/S0927-
https://doi.org/10.1021/ar980112j
https://doi.org/10.1002/adma.19910030303
https://doi.org/10.1016/S1389-
https://doi.org/10.1557/JMR.2004.0252
https://doi.org/10.1016/S1386-
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.07.
https://doi.org/10.1039/C3EE43822H
https://doi.org/10.1021/nl400349b
https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.134
https://doi.org/10.1126/science.1243982
https://doi.org/10.1021/ja809598r
https://doi.org/10.1016/j.orgel.2019.105384
https://doi.org/10.1038/s41560-018-0200-6
http://www.nrel.gov/pv/assets/images/


    1399، بهار 1، شمارة10اي، دورةذرههاي بسسیستممجلۀ پژوهش                                                     86   

 

Science 532 (2018) 182-189. 
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.07.100 

[25] J. Cui, H. Yuan, J. Li, X. Xu, Y. Shen, 
H. Lin, M. Wang, Recent progress in 
efficient hybrid lead halide perovskite solar 
cells, Science and Technology of Advanced 
Materials 16 (2015) 1-14.  
https://doi.org/10.1088/1468-
6996/16/3/036004  

[26] T.C. Sum, N. Mathews, Advancements 
in Perovskite Solar Cells: Photophysics 
behind the Photovoltaics, Energy & 
Environmental science 7 (2014) 2518-2534. 
https://doi.org/10.1039/C4EE00673A 

[27] S. Zheng, G.Wang, T.Liu, L. Lou, S. 
Xiao, S.Yang, Materials and structures for 
the electron transport layer of efficient and 
stable perovskite solar cells, Science China 
Chemistry 62 (2019) 800–809. 
https://doi.org/10.1007/s11426-019-9469-1 

[28] M.F. Mohamad Noh, Ch. Hoong Teh, R. 
Daik, E. Liang Lim, Ch. Chin Yap, M. Adib 
Ibrahim, N.A. Ludin, Abd. R. Mohd Yusoff, J. 
Jang, M. Mat Teridi, The architecture of the 
electron transport layer for a perovskite solar 
cell, Journal of Materials Chemistry C 6 (2018) 
682-712. 
https://doi.org/10.1039/C7TC04649A  

[29] H. Chang, C.W. Kung, H.W. Chen, 
T.Y. Huang, S.Y. Kao, H.C. Lu, M.H. Lee, 
K.M. Boopathi, C.W. Chu, Plannar 
Heterojunction Perovskite Solar Cells 
Incorporating Metalic-Organic Framework 
Nanocrystals, advanced Materials 27 (2015) 
7229–7235. 
https://doi.org/10.1002/adma.201502537 

[30] O.S. Heavens, Thin films and lasers, 
Annals of the New York Academy of Sciences 
122 (1965) 638-642. 
https://doi.org/10.1111/j.1749-
6632.1965.tb20244.x 

[31] L.A.A. Pettersson, L.S. Roman, O. 
Inganäs, Modeling photocurrent action 
spectra of photovoltaic devices based on 

organic thin films, Journal of Applied 
Physics 86 (1999) 487–496. 
https://doi.org/10.1063/1.370757 

[32] Ch. Chen, Sh. Hsiao, Ch. Chen, H. Kang, 
Zh. Huang, H. Lin, Optical properties of 
organometal halide perovskite thin films and 
general device structure design rules for 
perovskite single and tandem solar cells, 
Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 
9152-9159. 
https://doi.org/10.1039/C4TA05237D 

[33] Q. Lin, A. Armin, R. Nagiri, P. Burn, P. 
Meredith, Electro-optics of perovskite solar 
cells, Nature Photonics 9, (2015) 106–112. 
https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.284 

[34] J.M. Ball, S.D. Stranks, M.T. 
Hörantner, S. Hüttner, W. Zhang, E.J.W. 
Crossland, I. Ramirez, M. Riede, M.B. 
Johnston, R.H. Friend, H.J. Snaith, Optical 
properties and limiting photocurrent of thin-
film perovskite solar cells, Energy and 
Environmental science 8 (2015) 602-609. 
https://doi.org/10.1039/C4EE03224A 

[35] E. Petoukhoff, K. Vijapurapu, M. 
O'carroll, Computational comparison of 
conventional and inverted organic 
photovoltaic performance parameters with 
varying metal electrode surface work 
function, Solar Energy Materials and Solar 
Cells 120 (2014) 572-583. 
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2013.09.04
1 

[36] D. Liu, M.K. Gangishetty, T.L. Kelly, 
Effect of CH3NH3PbI3 thickness on device 
efficiency in planar heterojunction 
perovskite solar cells, Journal of Materials 
Chemistry A 2 (2014) 19873–19881.  
https://doi.org/10.1039/C4TA02637C 

[37] A.A.B. Baloch, Sh.P. Aly, M.I. 
Hossain, F. El-Mellouhi, N. Tabet, F.H. 
Alharbi, Full space device optimization for 
solar cells, Scientific Reports 7 (2017) 1-14. 
https://doi.org/10.1038/s41598-017-12158-
0 

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.07.100
https://doi.org/10.1088/1468-
https://doi.org/10.1039/C4EE00673A
https://doi.org/10.1007/s11426-019-9469-1
https://doi.org/10.1039/C7TC04649A
https://doi.org/10.1002/adma.201502537
https://doi.org/10.1111/j.1749-
https://doi.org/10.1063/1.370757
https://doi.org/10.1039/C4TA05237D
https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.284
https://doi.org/10.1039/C4EE03224A
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2013.09.04
https://doi.org/10.1039/C4TA02637C
https://doi.org/10.1038/s41598-017-12158-

