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Perovskite solar cells (PSCs) in recent years have attracted much attention owing to 

their high power conversion efficiencies (22%) and relatively low fabrication costs. 

In general, the PSCs comprise a layering of perovskite as light absorber layer, a hole-

transporting layer (HTL) and an electron-transporting layer (ETL).  

In particular, the preparation of high crystallinity perovskite layers by a simple and 

fast fabrication process while retaining high efficiency is a very important [1]. In the 

other hand, usually HTL in PSCs is in direct contact with moisture in air. Therefore, 

the moisture stability of PSCs can be considerably improved with the introduction 

of a hydrophobic HTM [2, 3]. One of the big problem in PSCs, especially in planar-

PSCs is the notorious photocurrent density–voltage (J–V) hysteresis. Therefore, 

there is high demand for the development of easy and low-cost treatments of ETLs 

for improve the electron extraction ability and reduce the surface trap states to afford 

PSCs with high PCE values without J–V hysteresis [4]. 
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 های خورشیدی پروسکایتی با بازدهی باال:کرسیتالیزاسیون، پایداری و هیسترزیسسلول

 دکتر مهدی ملکشاهی بیرانوند

 ( کره جنوبیPOSTECHدانشگاه فنی مهندسی پوهانگ )

های ساخت درصد( و هزینه 22هی بسیار باال )های خورشیدی پروسکایتی به خاطر بازدهای اخیر سلولدر سال

یک الیه پروسکایتی به طور کلی یک سلول خورشیدی پروسکایتی از پایین خیلی مورد توجه قرار گرفته اند.  نسبتاً

به طور خاص )الیه جاذب نور(، یک الیه انتقال دهنده حفره و یک الیه انتقال دهنده الکترون تشکیل شده است. 

که باعث ساخت  ،با یک روش آسان و کم هزینهآن هم ی یک الیه پروسکایتی با کیفیت و کریستالینیتی باال تهیه

. از سوی دیگر، الیه انتقال دهنده [1] است قرار گرفته بسیار مورد توجه ،یک سلول خورشیدی با بازدهی باال شود

با فضای بیرونی و رطوبت  در تماس مستقیم به طور معمول حفره مربوط به یک سلول خورشیدی پروسکایتی

 کردن این الیهآبگریزتر  با را میتوان های خورشیدی پروسکایتیوبتی سلولپایداری رط باشد. بنابراینمحیط می

خصوص در مورد ی بهای خورشیدی پروسکایت. یکی دیگر از مشکالت اساسی سلول[2 ,3]دادشدت افزایش به 

سلول  J-Vدر زمان اندازه گیری منحنی ها این سلولوجود هیسترزیس قابل توجه  ،(Planar)های پالنرسلول

های سطحی با هاستخراج الکترون و کاهش میزان تلاست. بنابراین پیدا کردن راهی آسان و کم هزینه برای بهبود 

تواند به طور همزمان باعث افزایش بازدهی و کاهش در سلول میاستفاده از تریتمنت الیه انتقال دهنده الکترون 

  .[4]سلول شوددر گیر هیسترزیس چشم
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