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  :چکیده

هاي خورشیدي بر پایه نیمرساناهاي پروسکایتی، رشد چشمگیري را نشان داده است، هاي اخیر بهره سلولدر سال

رفت این ادوات نوري به طور واضح اما دلیل پیش. هاي خورشیدي سیلیکونی استکه بسیار نزدیک به بهره سلول

هاي خورشیدي، مطالعه بر توجه به اهمیت بکارگیري ساختارهاي پروسکایتی در نسل جدید سلولبا . شخص نیستم

ابتدا ساختار  نامهبنابراین در این پایان. رسدبه نظر میروي خواص الکترونیکی و اپتیکی این ساختارها ضروري 

شده و سپس تاثیر نوع هالوژن  سنتز =Br ،I Xو Cl هاي مختلف با هالوژن CH3NH3PbX3 معدنی -پروسکایتی آلی

دهد نتایج بدست آمده نشان می. در ساختار مذکور بر روي خواص الکترونیکی آنها به طور تجربی مطالعه شده است

رود که بتوان از از اینرو امید می. توان کنترل کردکه با تغییر نوع هالوژن، به راحتی گاف انرژي این ساختارها را می

نیمرساناهاي مرسوم داراي جذب و طول عمر باالي دانیم می .ادوات الکترونیکی و اپتیکی بهره برداین ساختارها در 

. ها در حالت باندگاف غیرمستقیم هستندها در حالت باند گاف مستقیم، یا جذب و طول عمر پایین حاملحامل

در این  .دهندرا از خود نشان میها، کارایی خوبی هاي هیبریدي به دلیل جذب و طول عمر باالي حاملپروسکایت

 ، در حدودمستقیم در فشارهاي باال،گاف انرژي غیر CH3NH3PbCl3نامه نشان دادیم که در ساختار پروسکایتی پایان

)GPa 2/1 (همچنین در ساختار پروسکایتی . یابدافزایش می ،گاف انرژي با افزایش فشارشود و این  ظاهر می

CH3NH3PbBr3 باالیم در فشارهاي ستقباند گاف م )GPa 2/1 (شود و این گاف انرژي با افزایش فشار ظاهر می

، با افزایش فشار، کاهش یافته و در فشار  CH3NH3PbI3عالوه بر این گاف انرژي ساختار پروسکایتی . یابدکاهش می

GPa 11/0 کند ا افزایش فشار، تغییر چندانی نمیرسد و در ادامه ببه کمترین مقدار خود می.  
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  مقدمه - 1- 1

 ي موادرا آورده و سپس مطالبی را درباره یپروسکایتساختارهاي اي از در این فصل ابتدا تاریخچه

 ساختارهاي سهر ادامه د .کنیممی ذکر تیترکیبات پروسکای معدنی و ساختارکریستالی-هیبریدي آلی

 را ها زایی و گاف انرژي آنر، نوجذببعدي مانند   سه هايها و خواص ساختارفرمول کلی آن بعدي و 

مورد ها را    نانواع آ بعدي و هاي کریستالی دو چگونگی تشکیل پروسکایت همچنین. کنیممطرح می

بعدي را  دو هاي پروسکایتاي الکترونیکی ه خصوصیات نوري و ویژگی ،عالوه بر این. دهیمبررسی قرار می

 هاي مستقیم و و گاف وامل موثر بر آنع و ها پروسکایت در ادامه گاف انرژي .معرفی خواهیم کرد

 .نیمک مطرح می را غیرمستقیم

  معدنی - پروسکایت هیبریدي آلی - 1- 2

باشد که اولین بار  می )CaTiO3(از نام نوعی کانی به نام تیتانات کلسیم  شده نام پروسکایت برگرفته

این ماده او . کشف شددر معادن روسیه  1839ر سال د 1رزمعدن شناس آلمانی به نام گوستاو  یک توسط

  .نامید  تیپروسکا  ،2پروسکیو آلکسویچ وان ئبه نام  ل ،یک معدن شناس روسی افتخاربه  معدنی را

   معدنی- ساختارهاي سه بعدي آلی  - 1- 2- 1

 معدنی و ،توانند به صورت آلیمی ها نآ ییایمیش باتیبا توجه به ترکزا ربه طور کلی مواد نو

شوند که این باعث می هاتیپروسکاپذیري  تطبیقتنوع و . شوند بندي دسته معدنی- آلیهیبریدي 

و  مختلف هايبا استفاده از ترکیب رهاي چند بعدي با فرمول شیمیایی مختلف وبتوانند ساختاساختارها 

که در  ،هستند  AMX3داراي فرمول کلی ،یروسکایتبعدي پ  ساختارهاي سه. تفاوت بسازنداز اجزاي م

 Mو یا کاتیون آمینی آلی با اندازه مناسب و   Li, Na, K, Rb, Csتک ظرفیتی و عموما کاتیون  Aا ه آن

 +Cu2+، Ni2+، Co2+، Fe2+، Mn2+، Pd2+، Cd2+، Ge2+،Sn2(بیانگر فلزات دو ظرفیتی جدول تناوبی مانند 

                                                
1 Gustav Rose. 
2 Lev Alekseevich Von Peroski. 
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،Pb2+, Eu2+(  وX باشد از عناصر هالوژنی می )ساختار شماتیک  1- 1در شکل  .)2001 ،ي و همکارانزمیت

زیادي  تاثیر ،A اندازه کاتیون ،دار هالیدي سرب هاي پروسکایت در. این هیبریدها نشان داده شده است

طوري  همان .داردتوالکترونیک آن و ابعاد آن و خصوصیات اپ ها ساختار پروسکایتثبات و استحکام روي 

  .کند را پر می 1ل فضاي بین اکتاهدرا ، Aکاتیونشود  دیده می1- 1که در شکل 

   

  

 

  

زیانگ چنگ و جان (ها  در گوشه لو توسعه ساختار شبکه با اتصال اکتاهدرا سه بعدي ساختار اساسی پروسکایت 1- 1شکل 

  .)2012 ،2لین

  

تواند نتیجه  می ،انحراف از تقارن مکعبی. ها است پروسکایت آلی براي تقارن مکعبی حالت ایده

براي ایجاد ساختار  A شعاع مجاز کاتیون .است Aکاتیون  تاثیر اندازه ،که اولین آن عامل باشد ینچند

بیشتر از این مقدار باشد ساختار دو مساوي یا و اگر  باشد Å3/2ر باید کمتر از پروسکایتی سه بعدي پایدا

 ،1927در سال  ،3میتشا گلد اساس شعاع اتمی توسطاي که برمعادله ساده .بعدي خواهد شدبعدي و یک 

  .ی استتقارن مکعباندازه شعاع مربوط به  یک راهبرد براي تنظیم ،دشطبق رابطه زیر تعریف 

  

                                                
1 Octahedral. 

.2 Ziyong Cheng & Jun Lin  
3 Goldschmidt.  
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    1-1 (RA + RX)=t√2(RM + RX)                                                                                

    

و X و Aهاي  شعاع یونی متناظر با یون RMو  RXو  RAو 1زفاکتور دامنه مجاهمان  tدر این رابطه 

M مقدار  .استRA  +RX  وRX  +RM  را تقریبا با فاصلهA –X  وM –X 1اگر .شوند گرفته میبرابرt = 

     اگر و دارند لتمایل به اکتاهدرا هاارساخت ،باشد > 1tاگر .مکعبی خواهد بود پروسکایت ساختار ،باشد

1t > تتراگونال دارندتمایل به ها ساختار ،باشد .  

 ،شود در نظر گرفته می1 ،کامل ساختار مکعبی هاي براي پروسکایت ،به صورت تئوري tاگرچه مقدار 

. یدآ بدست می نیز t ˂ 8/0 ˂9/0مکعبی  هايساختاربراي بیشتر  ،ولی مقدار آن به صورت تجربی

 يها تیپروسکا براي t < 89/0 >1 یساختار مکعببا  ي اکسیديها تیپروسکاعموما براي  ،عادي درحالت

ناشی از پیوند یونی  ،مطلوبی کیالکترون هاي ویژگی ،یتقارن مکعب .باشد میt < 89/0 >11/1يدیهال

به سمت  خارج کرده و لآ هها را از حالت اید آن ،ها اجزاي کریستال ناکاملی. دهد درجه باال را ارائه می

    و M =Pbاگر ،براي مثال .تاثیر بگذارد ،یکیلکترونهاي ا تواند روي ویژگی چرخاند که می می لاکتاهدرا

X =I  شعاع یونیوRpb =1.19Å  وRI =2.20Å  1باt = مقدار ،باشد RA از مقدار تقریبیÅ 6/2  بیشتر

هاي خیلی  فقط مولکول ،هستند Å 4/1ي از مرتبهکه  C-Nو   C-Cبا توجه به طول پیوند .نخواهد بود

قرار  ها توانند در داخل ساختار پروسکایتمی ،)ها به استثناي هیدروژن( شامل دو یا سه اتم ،کوچک آلی

یک اتم کربن و یک اتم داراي د که نساختار سه بعدي دارCH3NH3PbX3 هالیدي  هاي پروسکایت .گیرند

  :عبارتند از ،ساختارمکعبی يدیهال يها تیپروسکا براي ،ثابت شبکه. دنهستدر کاتیون آلی  نیتروژن

  

a =5.657Å  (X =Cl)     , a =5.901Å  (X =Br)    , a =6.328Å  (X =I) 

  

ثابت شبکه نیز  ،ها کرده و با افزایش شعاع هالوژنتغییر نیز ثابت شبکه ،تا ید لرکها از تغییر هالوژنبا 

    ).1987 ،2گلیچ و وبرپو( یابد افزایش می

                                                
1 Tolerance factor 
2 Poglitsch & Weber. 
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ی به طورکل .ندسته يشبکه سه بعد کیداراي  ، CH3NH3PbX3هاي تیپروسکال مثا يراب

ها  و مرکز مکعب از یون متیل آمینیوم ساخته شده است و در گوشه دندار یساختار مکعب ها تیپروسکا

  CH3NH3PbX3 در ساختار واحد لسلوحجم کل . هاي هالوژن متصل شده است سرب قراردارد که به یون

حجم کل . انگستروم است 62/249برابر   X =Iو با  47/207 برابر X =Brو با  25/183 برابر X =Cl براي

براي  حجم سلول ترین و کم  Iبرايسلول  حجم ترین بزرگ(هاي هالوژن بستگی دارد  مکعب به اندازه یون

Cl( .مکان اشغال .کسان هستنددار دیگر ی هاي هالیدي سربساختار هاي دیگر براي زیرا تمام اتمA ،  به

CH3NH3 و +Cs يها ونیکات لهیوس
بنابراین در  .وردآ یبوجود م يچارچوب سه بعد کی  HC(NH2)2و +

اعوجاج  ،افزایش اندازه و توانند قرارداشته باشند هاي کوچک می فقط کاتیون ،ساختارهاي سه بعدي

 ،ي معدنی اعوجاج یک ساختار در شبکه. کندمی تبدیل ،ساختار را بیشتر کرده و از سه بعدي به دو بعدي

ي در مشخصه نیزرا تغییراتی  ،دده می گونه که باندگاف را تغییر مانه ،شود شعاع اکسایتون بوهرباعث می

   .کندمی ایجاد  ،وتولومینسانسف

 افزایش دما وبا . کند تغییر می CH3NH3PbX3 يها پروسکایت کامل ، ساختار مکعبیبا تغییر دما

دچار تغییر فاز شده  پروسکایت پروسکایت،م درچارچوب ونییآم تیلم  پذیر آلی چرخش سریع یون انعطاف

با کاهش  یطیتحت شرا ها پروسکایت .خواهد کرددردماي معمولی اتاق گذار  حالت مکعبی بهش ساختاو 

 دما براي ساختارتغییرات با ار فاز گذیانگرب 1- 1جدول  .دنشویم لیتبد 2ورومبیکو اورت1تتراگونالبه  ،دما

CH3NH3PbX3  است.  

  CH3NH3PbX3پروسکایت ر فازهاي اهاي کریستالی و دماي گذ سیستم 1- 1جدول 

)Takeo Oku,2015(.  

CH3NH3PbI3  CH3NH3PbBr3  CH3NH3PbCl3  Perovskite 

Materials  

  فاز کریستالی  مکعبی  مکعبی  مکعبی

  (K) دماي گذار  177  236  330

  فاز کریستالی  تتراگونال  گونالتترا  تتراگونال

                                                
1  Tetragonal. 
2 Orthorhombic. 
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  (K) دماي گذار  172  154-149  161

  فاز کریستالی  اورتورومبیک  اورتورومبیک  اورتورومبیک

   بعدي سه خواص ساختارهاي - 2-1- 2

هاي خاصی  یک ماده به طور گزینشی، انرژي فرکانس ،فرآیندي است که در آناپتیکی 1 جذب      

ها  سکایتوپر .کند ب نموده و در نتیجه پرتو تابشی اولیه را تضعیف میجذ ،از تابش الکترومغناطیسی را

گسیل  رده و خواص آن، با بررسی نوسنجی یا اسپکتروسکوپی مطالعه ما طیف .قدرت جذب باالیی دارند

کنش بین نور  سنجی به عنوان مطالعه برهم طیف. شده، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است

سنجی به عنوان یک تکنیک جدید، نه فقط براي نور مرئی،  در حال حاضر طیف. شود تعریف می و ماده نیز

الکتریکی تابش   میدان .شود هاي متفاوت به کار برده می ها با طول موج بلکه براي بسیاري از تابش

در هنگام  نور انعکاس جذب و انکسار و و هایی مانند عبور الکترومغناطیسی، باعث به وجود آمدن پدیده

توسط ماده در  رئی، جذب تابش الکترومغناطیسیم-سنجی فرابنفش در طیف شود کنش با ماده می برهم

. شود ها می ها و مولکول هاي الیه ظرفیت اتم باعث برانگیخته شدن الکترون که رئی استم -ناحیه فرابنفش

 ،ها شود اما در مولکول ریک میباعث ایجاد تعدادي خطوط جذبی با ،ها این انتقاالت الکترونی در اتم

  .دکنن میایجاد را  یهاي جذبی پیوسته و پهن پیک

د که با تغییر نده نشان می CH3NH3PbX3هاي  فیلم ،مرئی  - فرابنفش هاي طیف جذبی آزمایش

لی و (شوند  تر جابجا می هاي کوتاه طیف جذبی هر کدام به طرف طول موج ،کلرتا  ید هاي هالوژن از اتم

پیک و  شده استمشاهده نانومتر  780  در اطراف CH3NH3PbI3پیک جذبی  .)2016 ،2همکاران

  پیک جذبی ی کهحالدر  ،نانومتر رخ داده است 530 تا 522 ي محدودهدر  CH3NH3PbBr3جذبی

CH3NH3PbCl3 یک راه  ،ها بنابراین جایگزینی هالوژن. شده استنانومتر ظاهر  410تا 405  ي محدودهدر

شده است که یک  نشانی الیه  CH3NH3PbX3تیهاي پروسکای اي تنظیم قابلیت جذب فیلمموثر یر

جذب  ،حتی در دماي معمولی هر نمونه. شود را شامل مینانومتر  780تا 405 ي از آستانه یي وسیع ناحیه

                                                
1 Absorbance  
2 Li et al. 
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 انرژي پیوند اکسایتونی بزرگ نشان دهنده کهدهد  اکسایتونی شدیدي را نشان می

  .دهدنشان می هیبریدهاي مذکور راطیف هاي جذبی  2-1شکل . است  CH3NH3PbX3هاي پروسکایت

  

  

  

 ،لی و همکاران( رحسب طول موجمختلف ببا هالوژن هاي  پروسکایتیهاي  فیلم طیف جذبینتایج تجربی  2- 1شکل 

2016(.  

  

  دو بعدي ساختارهاي - 2- 3- 1

الیه باشد و  الیه  ،ها تار پروسکایتعموما سه بعدي است و در شرایطی که ساخ ،ها ساختار پروسکایت

د نده زمانی رخ می ،شبکه هاي دو بعدي .یریمگ را دو بعدي در نظر می ساختار ،کم باشد ها ضخامت الیه

 Xهاي  ترین همسایه نزدیک ساختار متشکل از در فضاي داخلقرارگیري  براي ، Aکه گروه کاتیون آلی

سبب اعوجاج ساختار مکعبی  Aگروه آلی  بزرگی پس .باشدتر  خیلی بزرگ ،داخل صفحات معدنی

مانند یک رشته   Aآلیبلند در این حالت گروه . خواهد بود 1 تر از بسیار بزرگ t ،در این وضعیت ،شوند می

دو بعدي  اي الیهي ها پروسکایت تا ساختار وصل شوندصفحات معدنی از یک طرف به  الزم است ،الکیل

  .انومتر هستندن 1 تا 6/0با ضخامت  ،هاي متناوب متشکل از الیه ،يدو بعد هاي پروسکایت .رشد کند



8 

 

و نیز                2MX4(R-NH3)هاي عمومیاي دو بعدي به دو گروه اصلی با فرمولهاي الیهپروسکایت

(NH3-R-NH3)MX4 شوند که در آنها بندي میطبقهR  1هاي حلقويبیانگر کاتیون آمینی با هیدروکربن 

باشد که در داخل ساختار هشت بیانگر فلزات دو ظرفیتی جدول تناوبی می Mهمچنین . باشدیم یا خطی

  .گیردقرار می Xهاي هالوژن وجهی تشکیل شده از اتم

  

  

  

  

  

  

  

  ).1999 ،زي میت(آمینیوم آلی دو کاتیون   )تک کاتیون آمینیوم آلی ب) الفبا  دوبعدياي  الیه پروسکایت 3-1شکل

  

نشان داده شده است، هر الیه معدنی ) الف( 3-1که در شکل  2MX4(R-NH3)در ساختارهاي 

در این صورت . شودتوسط دو الیه کاتیون آمینی جدا شده و ساختار هیبریدي پروسکایتی تشکیل می

هاي حلقوي یا واندروالسی در حضور هیدروکربن هاي خطی بین در مورد هیدروکربن π-πبرهمکنش 

) ب( 3- 1که در شکل  MX4(NH3-R-NH3)همچنین در ساختارهاي . واهد داشتهاي آلی وجود خ الیه

-نشان داده شده است، چندین پیوند هیدروژنی بین کاتیون آلی و صفحات معدنی در دو انتها ایجاد می

بین سرهاي آمینی کاتیون و هالوژن ها موجب اتصال صفحات آلی  N-H…..Xپیوندهاي هیدروژنی . گردد

 ،زي میت(د گردها ایجاد می بنابراین یک برهمکنش ضعیف واندروالسی بین الیه. دگردو معدنی می

1999 .(  

محدود به ساختار قفس شکل  Aکه کاتیون آلی  AMX3برخالف ساختارهاي پروسکایتی سه بعدي       

معدنی اي دو بعدي، فاصله بین صفحات  باشد، در ساختارهاي الیه ایجاد شده در میان الیه معدنی می 1-1

                                                
1 Aromatic Aliphatic. 
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-دهد، کاتیوننشان می 4- 1در نتیجه همانگونه که شکل . تواند با تغییر طول کاتیون آلی تغییر کندمی

توانند در این ساختارها گنجانده شده و در نتیجه دار شده نیز می تر عاملتر و بسیار پیچیدههاي بلند

به همین دلیل دامنه تحقیقات . رددتر ساختارهاي دو بعدي گتر و کاربردهاي متنوعمنجر به خواص جالب

  .انجام یافته در این زمینه گسترش یافته است

    

  .)2012 ،1ویی یوي( 2MX4(R-NH3)دو بعدي  دار طرح پروسکایت هالیدي سرب 4-1شکل

  

  خواص ساختارهاي دو بعدي - 1- 2- 4

 آلی بههاي  یهو ال nm6 /0 هاي معدنی به ضخامت از الیه ،اي دو بعدي ساختار پروسکایت الیه

را جالبی  و فیدمخصوصیات فیزیکی  ،نظیر بندي بی این پیکر. دنشو طور تناوبی ایجاد میه بnm1  ضخامت

ترین  و پایین) HOMO2(ربیتال مولکولی پر شده ومعموال گاف انرژي بین باالترین ا. سازد فراهم می

3(مولکولی پر نشده  اوربیتال
LUMO (باشد هاي معدنی میهاي آلی بیشتر از گاف انرژي الیهالیه) در

 4/2الکتریک پایین  یک الیه با ثابت دي ،نیوم آلییهاي آم روهگ. )2002، 4رانهمکا و تاناکا( )ev  3حدود

، 5همکاران هانگ و( دهندتشکیل میرا  1/6 در حدود باالتر الکتریک با ثابت دياي الیه ،فلزي هايو هالید

معدنی ي ها الیه ،کنند ایفا میرا هاي متناوب  چاه نقش سد و ،در کنار یکدیگر  این دو نوع الیه .)1992

هاي  الکترونیکی پروسکایت ساختار .هاي بار هستند حاملبراي  ،پتانسیل هايسد ي آلیها الیهو  ها چاه

                                                
1 Yi Wei. 
2 Highest Occupied Molecular Orbital. 
3 Lowest Unoccupied Molecular Orbital. 
4 Tanaka et al. 
5 Hong et al. 
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شامل  ،چاه کوانتومی چند گانه خود سازمان یافته رساختابه صورت یک  ،معدنی-آلی  هیبریدياي  الیه

 ،هاي هیبریدي خصوصیات الکترونیکی پروسکایت. شوند در نظر گرفته می معدنی هاي چاه آلی و هايدس

مستقیما تاثیري در ویژگی الکترونیکی  ،Aه کاتیون ک شود چونمعدنی اداره می M -X بوسیله پیوند

عملکرد تقارن  و در نتیجه تاثیر منفی بر  M-X باعث اعوجاج پیوند تواند می A اندازه کاتیون. ندارد

به  ،ها دو بعدي و سه بعدي بودن پروسکایت .)2004 ،1ناچانگ و همکار( گردد می پروسکایت ساختار

اگر طول پیوند آلی بیشتر  ،شود مشاهده می 5- 1 که در شکل يطور همانو دارد  ارتباططول پیوند آلی 

شود و  ها در یک بعد محدود می شود و حرکت الکترون رت عرض چاه پتانسیل کم میصو در این ،باشد

که  درحالی. هاي متناوب باید بیشتر باشد تعداد الیه ،بعدي ساختار دو پس در. شود ساختار دو بعدي می

   .شود دو بعدي تشکیل می ساختارشود  Aجایگزین  CH3CH2NH3+ یک کاتیون بزرگ مانند

  

  

هاي  و ضخامت الیه 0.6nmهاي معدنی  الیهضخامت . بعدي دو اي ي الیهها پروسکایت الکترونیکی ساختارطرح  5-1شکل

است  Egهاي معدنی  تراز گاف انرژي چاه سدهاي آلی بزرگ HOMO-LUMO ، EH-Lگاف انرژي. هستند 1nmآلی 

  ).2001 ،زي و همکاران میت(

  

تاثیر بوده و خواص اي دو بعدي، سد آلی از نظر اپتیکی بیدهاي هیبریدهاي الیهدر بسیاري از کاربر

و عمق چاه  M-Xپهناي چاه پتانسیل توسط طول پیوند . گردداپتیکی توسط چاه معدنی تعیین می

                                                
1 Y.H. Chang et al. 

E H-L  E g 
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 Rآلی  ي همچنین پهناي سد پتانسیل توسط رشته. گرددکنترل می Xو  Mهاي  پتانسیل توسط نوع اتم

یا نوع  M، کاتیون فلزي Rبنابراین با جانشین نمودن انواع ترکیبات متفاوت در بخش آلی . ودشتعیین می

نانومتر امکان پذیر  800تا  320، تنظیم طول موج گسیلی، در بازه بزرگی از طول موج از Xهالوژن 

  ). 1995 ،1پاپاواسیلیو و کوتسالس( باشد می

از ژرمانیوم  Mرا با تغییر  2MI4(C4H9NH3)بعدي  هاي دوخاصیت نورتابی هیبرید) الف( 6-1شکل 

، طیف فوتولومینسانس داراي پیک Pb=Mبراي . دهدجدول تناوبی نشان می IVBتا سرب از گروه 

در . بوده است FWHM2 (nm 38(با پهناي پیک در نصف ارتفاع بیشینه  nm525 شدیدي در طول موج 

ایی پیک فوتولومینسانس به سمت طول موج باالتر، حالی که هیبرید تشکیل شده از قلع با یک جابج

بوده، همچنین طیف  nm 38با پهناي پیک در نصف ارتفاع بیشینه  nm625 اي در طول موج داراي قله

تري در  هاي باالتر، پیک نسبتا ضعیف هیبرید ناشی از ژرمانیوم، با جابجایی بیشتري به سمت طول موج

هاي به طور خالصه، طیف. نشان داده است nm180 با پهنایی در حدود nm690طول موج 

ها و افزایش طول موج تابش نور با تغییر فوتولومینسانس بیانگر کاهش شدت نورتابی، افزایش پهناي پیک

در  ،Snو Ge شامل  هاي پروسکایت اي مثالبر بوده است Geو سپس به  Snبه  Pbاز  Mکاتیون فلزي 

  .کنند تابش می مرئی ي محدودهدر  ، Pbشامل سربهاي  پروسکایتي فروسرخ و  محدوده

تاثیر تغییر اتم هالوژن را از ید به برم و کلر در ساختار هیبریدي ) ب( 6-1شکل 

(C4H9NH3)2PbX4 طیف هاي جذب این هیبریدها . ددهبر طیف جذب و فلورسانس هیبریدها نشان می

هاي  همچنین قله. تار داراي کلر می باشدنشان دهنده افزایش گاف انرژي از ساختار داراي ید تا ساخ

ظاهر شده در طیف جذب هیبریدها ناشی از جذب اکسایتون بوده و جابجایی استوکس کوچک در حدود 

این تغییرات در انرژي گذار . باشدهاي جذب و فلورسانس بیانگر گذار اکسایتونی مینانومتر بین قله 15

الوژن است، بیانگر تاثیر ساختار الکترونی باند ظرفیت ناشی از مرتبط با نوع اتم ه الکترونی که مستقیما

  .باشدهیبریداسیون هالوژن و کاتیون فلزي می

  

                                                
1 Papavassiliou and koutsehas. 
2 Full Width at Half-Maximum. 
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   nm9/457 =exλو M= Ge, Sn, Pbبا  2MI4(C4H9NH3)طیف فوتولومینسانس هیبریدهاي ) الف 6-1شکل 

 ).1999 ،زي تمی(  X= Cl, Br, Iبا  2PbX4(C4H9NH3)طیف جذب فیلم نازك هیبریدهاي ) ب

  

  گاف انرژي و عوامل موثر بر گاف انرژي  - 1- 3

 ،مولکولی اما ساختار انرژي مواد ماکروسکپی و ،متشکل از ترازهاي انرژي بوده ،ا هساختار انرژي اتم

 فاصله بین ترازهاي انرژي با یکدیگر متفاوت است و در ،هاي مختلف در اتم. به صورت نوار انرژي است

آنچه که . با یکدیگر متفاوت است )گاف انرژي(هاي انرژي و منطقه ممنوعه  پهناي باند ،یمولکولمواد 

گاف  باند. گاف انرژي بین نوار ظرفیت و رسانش است ،رساناها استنیم الکترونیکی ي خواص تعیین کننده

ان رسانش یک در جری. براي هدایت یا رسانش الزم است ،برابر با مقدار انرژي است که از منبع نور ،انرژي

با (باند واالنس است  ،گافپایین باند انرژي  تراز .قبال یک الکترون مقید بود ،شود جایی که حفره ایجاد می

با (باند رسانش است جایی که یک الکترون آزاد است  ،باند گافباالي  تراز انرژي و) Evباالترین انرژي 

انرژي باند  مقدار باالترینو  رسانش باند انرژي مقدارترین  کم بین انرژي اختالف ). Ecترین انرژي کم

 ،ذاتیرساناهاي غیر در نیم این گاف ثابت است و ،رساناهاي ذاتیدر نیم .شود گفته می باند گاف ،واالنس

  .شود می با افزودن دقیق ناخالصی کنترل ،اندازه گاف انرژي

 نیز تغییر خواص مواد ،انرژيساختار  است و با تغییرها  آن انرژيتابع ساختار  ،بسیاري از خواص مواد

کنند و ورود  هاي ناخالصی اضافه می اتم ،رساناهاي معمولیمعموال در نیم ،در ساخت دیودها. کند می

گاف انرژي تغییرو  انرژيساختار تغییر باعث  ،ساختار و اعمال فشار بر ساختار موادبه  هاي ناخالصی اتم

  . را به همراه دارد نیکیالکترو خواصتغییرات می شود که مواد 
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به  ،رسانانیم. رسانا نشان داده شده استاري اجسام رسانا و نارسانا و نیمساختار نو 7-1در شکل

از نارساناها  ،ها نآگاف انرژي  شبیه نارساناها است ولی ،ها نآکه ساختار نواري  شوند موادي گفته می

شدن یا برخوردها از  و گرم تابش نور در اثر ،نرژيها می توانند با گرفتن کمی ا الکترون تر است و کوچک

  .رسانش منتقل شوند نوار ظرفیت به نوار

  

  

  .)(Hasegawa, H., Ohno, H. (1986) رساناو نارسانا نیم و رسانا انرژي ساختار نوار 7- 1شکل 

  

  .هستند غیرمستقیم یا مستقیم انرژي گاف داراي  هارسانانیمالزم بر ذکر است که 

   

  گاف انرژي مستقیمرساناي نیم - 1- 3- 1

 ،نقطه منیمم نوار رسانش نقطه ماکزیمم نوار ظرفیت و ،رساناهاي داراي گاف انرژي مستقیمدر نیم

یک  ،بنابراین با جذب یک فوتونو  باشند یکسانی می ،شبکه  (k)داراي عددبلوري اند و زیر هم قرار گرفته

 اي در اندازه حرکت منتقل شود بدون تغییر قابل مالحظه باند هدایتبه باند ظرفیت  تواند از الکترون می

ن آاندازه حرکت  ، ظرفیت ضمن گسیل انرژي باند در انتقال از باند هدایت بهو الکترون  )الف( 8-1شکل 

  .یا اکسید روي  (GaAs)گالیم ارسنیک :مانندماند  می ثابت
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  مستقیمغیر گاف انرژينیمرساناي  - 1- 3- 2

) k(بیشینه نوار ظرفیت و عدد بلوري (k) عدد بلوري  ،گاف انرژي غیرمستقیمداراي  هاي رسانادر نیم

 ،ضمن گسیل انرژي ،ظرفیت باند در انتقال از باند هدایت بهکمینه نوار رسانش تفاوت دارند و الکترون 

 فونونبخشی نیز به  و بخشی از انرژي آن به فوتون و) ب( 8- 1شکل  کند تغییر می نیز نآاندازه حرکت 

  .کاربید سیلیکون :مانند شود تبدیل می شبکه

  

  

 .Spring, K. R., Fellers, T. J., Davidson, M).( رسانانیم غیرمستقیم) ب گاف انرژي مستقیم و) الف 8-1شکل

W. (2003))  

 در حالی ،برودرسانش  نوارظرفیت به  برانگیخته شده و از نوار Eg  با گرفتن انرژيتواند  می الکترون

  .شود انجام میغیرمستقیم مستقیم و  ،صورت دورفیت به نوار ظرسانش به ه برگشت از نوار ک
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  مقدمه  - 1- 2

ساختارهاي بر روي مطالعه  ،در معادن روسیه 1839در سال  یپروسکایتساختارهاي پس از کشف 

مورد مطالعه  بیشتردي هاي اکسیپروسکایتدر این میان . شدآنها آغاز  و کاربردهاي پروسکایتی

 1958در سال  )Cspbx3( ها در هالیدهاي سزیم پروسکایت مبتنی بر هالوژن اولین ساختار .ندقرارگرفت

 توسط 1920هاي کریستالی در سال  مطالعه خواص شیمیایی پروسکایت .کشف شد1توسط مولر

 2وبر توسطهاي هالیدي  در پروسکایت مینیومآ متیل یون آلیاولین حضور کات. گلداشمیت انجام شده است

، روي 3زي و کوورکرزمیت 1990در سال . برم مشخص شد کلر و براي ید و 1978 در سال

در قابل استفاده قوي و  یاکسایتون هايمعدنی با ویژگی - اي آلی هاي هالیدي الیه پروسکایت

فوتوولتائیک در حوزه اولین بار در  ها پروسکایت .کردندکزتمر گسیلنور دیودهاي ترانزیستورهاي نازك و

حساس رنگ خورشیدي هاي  سلول در CH3NH3PbBr3 نانو ذرات حساس از .استفاده شدند 2006سال 

 2011درسال . شد در ساختار پروسکایتی یدجایگزین رم هالوژن ب 2009در سال . استفاده کردند اي دانه

کوورکرز  . استفاده کردند Tio2 کنار نانو ذرات پروسکایتی در از کوورکرز هاي پارك و نام هبدو پژوهشگر، 

ار و طول نفوذ و پایداري یک پروسکایت هالیدي ترکیبی از کلرکه تحرك باالي حامل هاي ب 4و مانویل

ها، باندگاف قابل  پروسکایت دادن برم در ساختار ارائه کردند و بعدها با قرار، بیشتري را نشان می دادند

ها  از پروسکایت .اند رسیده اخیر در پنج سال %22 بازده و به دادندها گزارش  تنظیم براي پروسکایت

هاي خورشیدي و لیزرهاي جامد آلی  سلول د دیودهاي نورگسیل،ابزارهاي اپتوالکترونیک مانن تولیددر

هاي ساخت  و روشها  پروسکایت روش سنتزدر این فصل  .)2009 ،5همکاران کوجیما و( شود استفاده می

                                                
1 Moller. 
2 Weber. 
3 Co-workers.  
4 Meanwhile. 
5 Kojima et al. 
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شده درمورد گاف انرژي  حقیقات انجامتو  ح کردهطررا م ها پروسکایتی و کاربرد پروسکایت هاي نازك الیه

 .شرح داده خواهد شدی پروسکایت ساختارهاي

  پروسکایتیهاي نازك ساختار  سنتز و ساخت الیههاي مختلف  روش -2- 2

ها است چرا که بسیاري از  مطالعات پروسکایتي بسیار مهم براي  نشانی یک مساله هاي الیه روش

هاي نازك پروسکایتی از  براي تهیه فیلم. تحقیقات علمی و کاربردي به همین روش پایبند هستند

 دو مبناي فیزیکی و نازك بر هاي اساس ساخت الیه .شود متنوعی استفاده می هاي متفاوت و روش

اي ایجاد الیه هیبریدي نازك گزارش شده است که بر ،در کل چهار روش کلیشیمیایی استوار است که 

و نیز  نشانی دو مرحله اي؛ نشست بخار دو منبعی نشانی محلول تک مرحله اي؛ الیه هاي الیه شامل روش

هاي خورشیدي بکار گرفته  ها در ساخت سلولاین روش. باشداي به کمک فاز بخار میدو مرحله روش

  .گردندشده و موجب افزایش کارایی آنها می

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  

دو  ینشان هیال) ب ،يمحلول تک مرحله ا ینشان هیال) الف یتیفعال پروسکا هیال جادیا يبرا یچهار روش اصل 1- 2شکل 

  ).1،2014همکاران گراتزل و(به کمک فاز بخار يدو مرحله ا) د ،ینشست بخار دو منبع) ج ،يمرحله ا

                                                
1 Gratzel et al. 

 

 الف
 

 ب

 

 ج

 

 د
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 ترین روش براي ساخت  ترین و مرسوم ش، سادهاین رو: 1نشانی محلول تک مرحله اي روش الیه

به طور شماتیک این روش را نشان ) الف( 1-2 شکل. باشدهاي خورشیدي پروسکایتی میساخت سلول

قرار  هیالریو در مرکز ز هیرالیمورد نظر بر سطح ز ي از محلول ماده يابتدا مقدار در این روش. دهدمی

و  شود یداده م یکه مورد نظر است، شتاب دوران یخاص به سرعت دنیتا رس هیالریسپس ز. شود یداده م

 یعبارتو به  شود یپخش م هیرالیبر سطح ز عیکار ما نیبا ا. ردیگ یصفحه چرخان قرار م يبر رو هیالریز

 يروهایو ن چرخد یم یبا سرعت ثابت هیالریدر مرحله بعد ز. از مرکز است زیگر يرویبر ن یروش مبتن نیا

 يدارا الیمرحله اگر س نیدر ا. شوند یم هیرالینازك بر سطح ز هیال کی لیکسبب تش الیس یچسبندگ

پس از خشک . ماند یم یباق هیرالیبر سطح ز یتینازك پروسکا هیحالل بخار شده و ال نیحالل فرار باشد ا

 یهمچون چسبندگ یروش عوامل نیدر ا. شود یم دیتول هیالریز يبر رو یتینازك پروسکا هیال ،شدن

به عنوان . دارند ینقش اساس گریعوامل د یزمان چرخش و برخ ه،یرالیچرخش ز يا هیسرعت زاومحلول، 

 اریبس هیال یار نازك خواهد شد و از طرفیبس هیباشد ال ادیاز حد ز شینمونه چنانچه سرعت چرخش ب

ادق ص میضخ يها هیال يبرا زیمطالب ن نیدرست عکس ا. چرخش باشد ادیزمان ز انگریب تواند ینازك م

و جنس  هیال ریو سطح ز یچسبندگ زانیزمان و سرعت چرخش را با توجه به م دیبا نیاست و بنابرا

رسوب  ياست که به طور گسترده برا یمناسب کینتک کیروش  نیا. انتخاب نمود یبه درست هیرالیز

و تمرکز  هیالریروش انتخاب حالل مناسب و انتخاب ز نیعوامل موثر در ا. شود ینازك اعمال م يها لمیف

را  هیالریمواقع سطح ز یبعض. و سرعت و زمان چرخش هستند هیالریدر حالل و حرارت ز وندیبر پ

ها  روش هیبا بق سهیروش در مقا نیا. هیالریکردن ز سیمانند خ دیخشارتقا دهنده بهبود ب کیبا  توان یم

 .ندارد نیسنگ تزایبه تجه یاست و لزوم يرسوب گذار يروش برا نیتر و ارزان نیتر ساده

 این روش که توسط میتزي گسترش یافته است، براي ساخت : 2ايمرحله نشانی دو روش الیه

به طور معمول الیه نازکی از محلول بدست آمده از انحالل هالید . شودهاي خورشیدي بکار برده میسلول

                                                
1 One-Step Precursor Deposition (OSPD) 
2 Sequential Deposition Method (SDM). 
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یه نشانی چرخشی ایجاد سرب در حالل دي متیل فورمامید بر روي زیرالیه متخلخل تیتانیوم به روش ال

      شکل . گرددوري در هالید متیل آمین، فیلم نازکی از پروسکایت تشکیل می در ادامه با غوطه. گرددمی

اي، در مقایسه با روش تک  مرحله نشانی دو معموال روش الیه. دهد این روش را نشان می) ب(1-2

زمان رسوب گذاري در حدود  .دباشایت میي، روشی بهتر براي کنترل مورفولوژي الیه پروسکا مرحله

 .چند ثانیه تا چند دقیقه است که بستگی به ضخامت ماده دارد

 

 ایجاد الیه نازك پروسکایتی تحت خال و تحت فرایند نشست  :1روش نشست بخار دو منبعی

ري دو و همکارانش، با بکارگی 2لیو 2013در سال . بخار، براي اولین بار توسط میتزي معرفی شده است

به طوري . ها را بهبود بخشیدند نشانی براي ایجاد فیلم نازك از پروسکایتمنبع تبخیري مجزا، شرایط الیه

تر و با مقیاس نانومتري  هاي پروسکایتی بدست آمده از این روش بسیار یکنواخت که صفحات بلوري الیه

ا توسط میتزي این روش ابتد .دهدبه طور شماتیک اساس این روش را نشان می) ج(1- 2شکل. بوده است

یک منبع با  ءدر این روش یک اتاق خال 2-2مطابق شکل  .)1999( ه بودانجام گرفت بخار با یک چشمه

ماده اولیه با ضخامت نازك تعبیه شده است که با آغاز جریان در گرمکن،  کردنتغذیه الکتریکی براي گرم

ي غیر محلول به شکل سوسپانسیون در اه پودر. کنند رسوب می یا محلول غنی شده پودرها ها و کریستال

بهتر و به طور مساوي در  حرارتیدر اثر تماس فیزیکی و ا ه پودر گیرند روي گرمکن به راحتی قرار می

اندازه کافی سریع  ایدجنبه اساسی این فرایند آن است که فرسایش ب .شوند سراسر صفحات پراکنده می

 .شوند که اجزاي آلی تجزیه قبل از این شود مواد آلی و معدنی انجام  براي

 

  

  

                                                
1 Dual-Source Vapor Deposition (DSVD). 
2 Liu. 
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  .)1999 ،میتزي(اي   ح تبخیر حرارتی تک چشمهطر 2- 2شکل 

  

  

را  نییپا يدما ینشان هیروش ال نیو همکارانش ا انگی :1بخار به کمک فاز اي مرحله دو روش  •

 دو هاياز روش یبیش، ترکرو نیا قتیها ابداع کردند که در حق تیاز پروسکا ینازک هیال جادیبه منظور ا

مناسب  هیرالیز يوسرب بر ر دیاز هال ياهیال ند،یفرا نیدر ا. باشدیم یو نشست بخار دو منبع ايمرحله

درجه  150 ياثر در دما یقرار گرفته و در اتمسفر گاز ب یشده و در ادامه تحت بخار ماده آل ینشان هیال

روش به طور  نیبه ا یتیپروسکا هیال لیتشک. ردگییجام مان یحرارت اتیساعت عمل 2و زمان  گرادیسانت

 يساختار يروش دارا نیشده با ا جادیا تیپروسکا. نشان داده شده است) د(1- 2در شکل کیشمات

 .بوده است يکرومتریو اندازه م کنواختی

الیی براي با نشانی مبتنی بر تبخیر حرارتی گرماي بسیار که در فرایند الیهاین است  CVDروش معایباز 

  انجام تبخیر نیاز است در صورت حضور گاز اکسیژن، چنانچه فلز تبخیر شده واکنش پذیر باشد اکسید 

                                                
1 Chemical vapor deposition. 
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Abstract: 

Solar cells made from hybrid perovskite semiconductors have seen an unprecedented rise in 

efficiency over the past few years, now reaching efficiency values close to the best silicon 

solar cells. However, the understanding as to why these materials perform so efficiently is 

lacking behind the device progress. According to the recent remarkable developments of 

lead halide perovskite solar cells, investigation of the optical and electronical properties of 

perovskite structures seems to be necessary. In this thesis, firstly Organic–inorganic 

CH3NH3PbX3 perovskite hybrids with X= Cl, Br and I are prepared by solution chemistry 

method. The effect of halogen atom on the electronical properties in this structure is 

studied experimentally. Our study concludes that the band gap energy can be tuned by 

varying the halogen atoms. Thus we believe that our studies will be beneficial for the 

fabrication of electronic and optical devises. Conventional semiconductors show either 
strong absorption and short charge carrier lifetime (direct bandgap semiconductors), or 

weak absorption and long lifetimes (indirect bandgap). Hybrid perovskites seem to offer 

both strong absorption and long lifetime, which is very convenient for solar cell operation. 

We show that the indirect bandgap appears at high pressure (1.2 GPa) in CH3NH3PbCl3 

perovskite, and the bandgap increases with increasing pressure. We also show that the 

direct bandgap appears at high pressure (1.2 GPa) in CH3NH3PbBr3 perovskite, and the 

bandgap dicreases by increasing pressure. Inadition, CH3NH3PbI3 perovskite shows direct 

bandgap and the value of the bandgap decreases by incraeasing the pressure and reaches 

minmum at P=0.11GPa, and then is robust with further rise of pressure. 
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