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 استفاده از نانوسیم های مورب به جای نانوسیم های افقی یا عمودی در سلول های خورشیدی نانوساختار پیشنهاد،چکیده – در این مقاله
 ضریب جذب و. تاثیر آرایه نانوسیم ها بر روی میزان جذب سلول خورشیدی به روش المان محدود شبیه سازی شده است.گردیده است
 مربع و مثلث، جذب نوری سه آرایه نانوسیم های با سطح مقطع های دایره.تاثیر پارامترهای نانوسیم ها روی آن محاسبه گردیده است
. اثر زاویه شیب آرایه نانوسیم ها بر روی جذب نور برای سطح مقطع های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.مقایسه و بحث شده است
 نتایج نشان می دهد که نانوسیم های مورب.میدان الکتریکی در سلول خورشیدی برای حالت های مختلف محاسبه و رسم گردیده است
.با سطح مقطع مربع نسبت به نانوسیم های با سطح مقطع دایره و مثلث جذب نوری باالتری درطیف وسیع تری ازفرکانس ها دارد
0/9988  درجه به میزان جذب40 همچنین نتایج بیانگر این است که سلول خوشیدی با آرایه نانوسیم های با سطح مقطع مربعی در زاویه
. رسیده است642 THz در فرکانس
. نانوسيم، سلول خورشيدی، جذب نوری-کليد واژه
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Abstract- In this paper, inclined nanowire solar cells rather than vertical or horizontal nanowires have been proposed. The
effect of the nanowire absorption on the solar cell absorption has been simulated based on finite element analysis. The
absorption coefficient and the effect of the nanowire parameters on it has been calculated. The optical absorptions for three
nanowire arrays with circular, square and triangular cross sections have been compared and discussed. The effect of the
nanowire array inclination angle on the light absorption for different nanowire cross sections has been studied. The electric
field for different cases has been calculated and plotted. The results show that the inclined nanowires with square cross
section, compared to the nanowires with circular or triangular cross sections have larger optical absorption in a wider
frequency range. The results also show that the solar cells with the inclined nanowire arrays with square cross section have
the maximum absorption of 0.9988 in 642 THz frequency at the 40 degree angle.
Keywords: Optical Absorption, Solar Cell, Nanowire.
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است.

 -1مقدمه

PBC

با گذر زمان ،روز به روز طراحی های متفاوتی از سلول
های خورشيدی با کاربردهای صنعتی ،تجاری و منازل
مسکونی ارائه می شود .سلول های خورشيدی الیه نازک
اگرچه دارای مزایایی چون کاهش وزن و افزایش انعطاف
پذیری می باشند اما جذب نامناسبی درضخامت های کم
از خود نشان می دهند .یکی از دالیل مطرح شدن سلول
های خورشيدی نانوساختار ،برطرف کردن این نقيصه در
سلول های خورشيدی الیه نازک است .نانوساختارها به
علت ابعاد نانومتری که دارند ویژگی های جدیدی از خود
نشــان می دهند که در توده همان نوع ماده وجود ندارد
یا ضعيف است .به عنوان مثال نسبت سطح به حجم آنها
بسيار زیادتر از مواد توده می باشد .به همين دليل،
کاربردهای آرایه های نانوساختارها در کاربردهای مختلفی
مثل حسگرها و سلول های خورشيدی افزایش یافته است.
یکی از نانوساختارهایی که امروزه مطالعات و تحقيقات
بسياری را به خود اختصاص داده است نانوسيم ها هستند.
ساخت سيم هایی در ابعاد نانومتری هم از جهت فناوری و
هم از جهت علمی بسيار مورد عالقه می باشد ،زیرا در
ابعاد نانومتری خواص غير معمولی از خود بروز می دهند،
مانند اینکه نسبت طول به قطر نانوسيم ها بسيار باال می
باشد [ .]1-3در سلول های خورشيدی از آرایه ای از
نانوسيم ها استفاده می گردد که باعث جبران جذب اندک
سلول های خورشيدی الیه نازک می شوند .بطورکلی
عواملی از قبيل قطر و فاصله نانوسيم ها و نسبت بين این
دو تاثير زیادی در افزایش جذب نور دارد و مطالعاتی
دراین زمينه صورت گرفته است [.]5 ,4
بيشتر پژوهش های اخير روی سلول های خورشيدی به
سمت استفاده از نانوسيم هایی با جنس های غير سيليکن
[ ، ]7 ,6نانوسيم های ساخته شده با روش های مبتنی بر
محلول[ ]8و نانوسيم های پروسکایت [ ]9متمایل شده
اند .در این مقاله به بررسی اثر نانوسيم های سيليکنی
زاویه دار با سطح مقاطع مختلف روی جذب نوری در
فرکانس های مختلف پرداخته می شود.

Nanowires

Ag
Air
PML
شکل  :1ساختار سلول خورشيدی با آرایه نانوسيم های مورب

نانوسيم ها از جنس سيليکن هستند .الیه پشتی انعکاسی
از جنس نقره برای کاهش انتقال نور قرار داده شده است.
برای مدل سازی ساختار آرایه ای متناوب ،در دو جهت
شرایط مرزی متناوب ( )PBCدر نظرگرفته شده است.
همچنين در شبيه سازی یک زیرالیه نيمه بی نهایت (الیه
تطبيق متناوب  )PMLدر جهت عمودی اضافه گردیده
است .برای شبيه سازی از روش المان محدود استفاده
گردیده است.

 -3اثر سطح مقطع نانوسیم بر به دام اندازی نور
در این مقاله سه آرایه متفاوت از نانوسيم ها با سطح
مقطع های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .شکل 2
آرایه های نانوسيم ها با سطح مقطع های دایره ای ،مربعی
و مثلثی را نشان می دهد.

 -2ساختار سلول خورشیدی نانوسیم مورب
در شکل  1ساختار سلول خورشيدی که در آن از آرایه
نانوسيم های مورب استفاده گردیده است نشان داده شده
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نور بيشتری را دارد.

 -4محاسبه جذب نوری

Absorbtion

Frequency
شکل  :3توزیع ميدان الکتریکی برای سطح مقطع های مختلف
نانوسيم های مورب در سه طول موج متفاوت در زاویه  40درجه.

شکل  :4جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب دایره ای

Absorbtion

از مقایسه تصاویر مشهود است که آرایه نانوسيم های
مورب در طول موج  820nmدارای هم پوشانی خوبی با
زیرالیه  Siمی باشد و اکثر نورهای محدود شده در آرایه با
زیرالیه  Siکوپلينگ خوبی دارند .نور با طول موج بلند
جذب نشده با نور منعکس شده تداخل کرده و افزایش
حاشيه تداخل  Fabry-perotبا زیرالیه  Siدر طول موج
 820nmرا فراهم می کند .هماگونه که در شکل نشان
داده شده است به طورکلی شدت ميدان الکتریکی در
ميان نانوسيم های مورب با سطح مقطع مربعی به طور
نسبی بزرگتر از نانوسيم های با سطح مقطع دایره ای و
مثلثی درطول موج یکسان بوده و لذا قابليت به دام اندازی

Frequency
شکل  :5جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب مثلثی
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انعکاس های متوالی نور برخوردی به نانوسيم ها سبب
افزایش طول مسيرنوری موثر شده در نتيجه بازده باالتر
می رود .در شکل  3توزیع ميدان الکتریکی برای
ساختارهای مختلف در سه طول موج متفاوت محاسبه و
رسم گردیده است.

در این قسمت جذب نوری در فرکانس های مختلف برای
نانوسيم های مورب محاسبه گردیده است .محاسبات به
گونه ای صورت گرفته است که در هر شکل جذب برای
زوایای شيب متفاوتی به صورت جداگانه قابل مشاهده
باشد .شکل  4تا شکل  6به ترتيب جذب را برای نانوسيم
های مورب با سطح مقطع های دایره ای ،مثلثی و مربعی
نشان می دهد .در هر شکل جذب برای نانوسيم های
عمودی و نانوسيم های با زاویه شيب  40 ،30و  50درجه
نشان داده شده است .نتایج نشان می دهد جذب در زاویه
 40درجه بهتر از سایر زوایا می باشد .در شکل  7جذب
سطح مقطع های مختلف در زاویه  40درجه با هم مقایسه
گردیده است.

1396  بهمن10-12
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Absorbtion

سلول های خورشيدی نانوسيم های مورب با زوایای شيب
 مربعی و مثلثی،مختلف و با سه سطح مقطع دایره ای
 نتایج نشان.توسط روش المان محدود صورت گرفت
،می دهد که برای هر سه سطح مقطع مورد بررسی
. درجه بيشتر بوده است40 ميانگين جذب در زاویه
همچنين نانوسيم های مورب با سطح مقطع مربعی نسبت
به نانوسيم های با سطح مقطع دایره ای و مثلثی جذب
 طراحی پيشنهادی برای.بيشتری از خود نشان دادند
سلول خورشيدی با آرایه نانوسيم های مورب با سطح
 قطر نانوسيم، درجه40  زاویه شيب،مقطع مربعی
 به ميزان جذبی برابر با400nm  و دوره تناوب100nm
 رسيده است و جذب642 THz  در فرکانس0/9988
باالتری در طيف وسيع تری از فرکانس ها نسبت به دو
.سطح مقطع دایره ای و مثلثی از خود نشان داد

Frequency
 جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب مربعی:6 شکل

Absorbtion
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Frequency
 مقایسه جذب نوری برای سطح مقطع های مختلف در زاویه: 7 شکل
. درجه40 شيب

توجه به نتایج محاسبه شده نشان می دهد که سلول
،خورشيدی با آرایه نانوسيم مورب با سطح مقطع مربعی
 و دوره100nm  قطر نانوسيم، درجه40 زاویه شيب
 به ميزان جذبی642 THz  در فرکانس400nm تناوب
 رسيده است و جذب باالتری در طيف0/9988 برابر با
وسيع تری از فرکانس ها نسبت به دو سطح مقطع دایره و
 شایان ذکر است اگرچه در.مثلث از خود نشان می دهد
برخی فرکانس ها سطح مقطع مثلثی جذب باالتری دارد
ولی در یک طيف وسيع فرکانسی جذب پایين تری نسبت
 به عنوان.به سطح مقطع مربعی ازخود نشان می دهد
 در، درجه40 مثال برای سطح مقطع مثلثی در زاویه
 و برای سطح مقطع دایره1  جذب به642 THz فرکانس
 جذب به676 THz  درجه در فرکانس40 ای در زاویه
رسيده است اما در مجموع نانوسيم های مربعی0/99965
.جذب نوری بهتری نشان می دهند
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