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  صورة في  جديد، عضوي لمركب الفيزيائية الخصائص دراسة الرسالة هذه استهدفت

التركيب  دراستها تم التى الفيزيائية الخصائص وتمثل. رقيقة وأغشية مسحوق متعدد البلورات

 تحضير تم منها والتى العضوي، المركب هذا من رقيقة ألغشية والخصائص الضوئية البلوري

 مرسبة العضوي المركب من الرقيقة األغشية من متغايرة ثنائية وصالت هيئة على شمسية خلية

 .(Organic/Inorganic) نظـام الســليكون هو عضوي غير موصل شبه على

 TiO2 التيتانيوم أكسيد من رقيقة أغشية تحضير تم الدراسة هذه من األول الجزء وفي

 تمت كما ، Sol-gel تدعى كيميائية بطريقة تحضيره تم معلق من المغزلي الدوران بطريقة

  .الرقيقة األغشية لهذه والضوئية التركيبية للبنية متعمقة دراسة

( جديدة صبغة) جديد عضوي  مركب من رقيقة اغشية تحضير تم الثاني، الجزء وفي

 للبنية متعمقة دراسة وأجريت الحراري، التبخير بطريقة  (MYHPET) ارا  اختصا تسمى

   . الرقيقة االغشية لهذه الضوئية والخصائص التركيبية

 من الرقيقة األغشية من شمسية خلية تحضير فيه تم تطبيقي، جزء فهو الثالث، الجزء أما

  السيليكون هو عضوي غير موصل شبه على( MYHEPET) العضوي المركب

(Organic/Inorganic )تم كما. لها والفولتضوئية الكهربية الخصائص دراسة وتمت 

-4 بين تتراوح الطاقة لتحويل الكفاءة وكانت الخلية، لهذه المميزة الثوابت أو العوامل استخالص

 . الخاليا من النوع هذا كفاءة تحسينفي  تكنووجيا تقدما تمثل الكفاءة وهذه%  6
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ABSTRACT 

 

A solar cell, or photovoltaic device, is a semiconductor device that consists of 

a P-N junction diode, which is used to generate a usable electrical energy upon 

illumination. Conventional inorganic solar cells were first developed by Chapin et al. 

at Bell Laboratories in 1954, and first commercialized a few years later for the use in 

space programs. Three factors affecting the future of the solar cell:  efficiency, 

reliability, and a substantial decrease in their fabrication costs. As a result the 

photovoltaic industry has been growing rapidly.  

Unfortunately, the cost of solar electricity is still greater than the cost of 

electricity from the electrical grid in industrialized countries. For this reason, a new 

generation of solar cell devices based on less expensive and environmentally friendly 

materials such as those based on organic dyes and polymers are required. Fortunately, 

synthetic chemists can produce functional materials matching the optoelectronic 

properties desired. The synthesis of new functional material is of the great promises 

of organic electronics. In this thesis a new dye was used to fabricate a solar cell 

device. The used dye was prepared in chemistry department at King Khalid 

University. The dye was used as received without any pre-treatment. The dye was 

thermally evaporated as a thin solid layer (no solvent was evolved) on the Si substrate. 

Before using Si substrate, the SiO2 dielectric layer was chemically etched by HF for 

10 seconds. Immediately a TiO2 nanoprouse thin film was deposited on a fresh 

etched-Si substrate by sol-gel method. The prepared Si substrate coated with TiO2 

nanoporus layer was used for dye deposition. Top gold electrode was deposited on the 

dye surface for electrical characterization. The current density-voltage (J-V) 

characteristics of the solar cells were measured both in the dark and under different 

illumination power at 30, 40 and 50 mW/cm
2
.  

 

 


