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چکیده :
مطالعٍ ومش میان الیٍ َای واتذ ي آوذ در سلًل َای خًرشیذی آلی بخش اعظم ایه تحمیك را بٍ خًد اختصاص دادوذ  .ابتذا
با يارد وزدن الیٍ بسیار واسن طال بیه الیٍ فعال  CuPcي میان الیٍ آوذ  PEDOT:PSSدر سلًل خًرشیذی آلی دي الیٍ
ای ،افشایشی لابل تًجٍ در عملىزد ي طًل عمز سلًل بذست آمذ  .بعذ اس گذشت یه ماٌ تحت وگُذاری در شزایط اتاق ،ومًوٍ
َایی وٍ اس الیٍ طال بُزٌ می بزدوذ ،باسدَی بزابز با  %67ممذار ايلیٍ را وشان دادوذ ،در حالیىٍ ایه ممذار بزای ومًوٍ َای عاری
اس الیٍ طال بٍ ومتز اس وصف ممذار ا يلیٍ آن افت پیذا وزد  .اتصال پایذارتز فتالًساویه با طال وسبت بٍ  PEDOT:PSSدلیل
اصلی ایه بُبًد معزفی می شًد.
مزحلٍ بعذی ایه تحمیك ريی ومش میان الیٍ واتذ  LiFدر سلًل خًرشیذی آلی مخلًطی با الیٍ فعال PCBM:P3HT
متمزوش شذٌ است  . .با باسپخت مىاسب دمایی ي سماوی اوذاسٌ بلًرَای واوًساختار  P3HTي  PCBMدر شبىٍ در َم تىیذٌ
 P3HT:PCBMبٍ بُیىٍ ممذار خًد جُت تسُیل تزابزد الىتزين ي حفزٌ می رسىذ .يلی باسپخت ومًوٍ َا بعذ اس الیٍ وشاوی
واتذ  Alاثز متفايتی ريی ومًوٍ َای دارای  LiFي بذين  LiFمی گذارد  .ومًوٍ َای بذين  LiFعملىزد با ريوذ پیًستٍ
صعًدی متىاسب با سمان وشان دادوذ  .اس طزف دیگز ،ومًوٍ َای شامل  LiFوتایج بُتزی در سمان َای ومتز باسپخت وشان
دادوذ ..اگزچٍ يجًد  LiFعمًما مىجز بٍ بُبًد شاخصٍ َای سلًل خًرشیذی آلی می شًد ،اما آسیب آن واشی اس عملیات
حزارتی بلىذ مذت بٍ عىًان علت افت شذیذ در عملىزد سلًل شىاختٍ می شًد  .در مًرد باسپخت پیش اس الیٍ وشاوی واتذ،
وتایج متفايتی بذست آمذ بطًری وٍ سمان  45دلیمٍ بعىًان بُیىٍ سمان بزای پیش باسپخت معزفی گزدیذ.
َمچىیه وشان دادٌ شذ وٍ استفادٌ اس  PCBMبعىًان میان الیٍ واتذ ،بُبًد در عملىزد سلًل

خًرشیذی آلی مخلًطی

 P3HT:PCBMرا بٍ دوبال دارد  .اصالح پیًوذگاٌ الیٍ فعال با واتذ  Alبًسیلٍ الیٍ َای  PCBMي  LiFعامل رشذ در
عملىزد سلًل َا می باشذ.

