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) و نوع بافت بین الیه ه بررسی اثرات ضخامت زیر الیه شیشه(معادالت ماکسول انجام گرفت،ب حل در این مقاله با شبیه سازي اپتیکی که به وسیله
نور تابیده هاي سلول خورشیدي الیه نازك ایندیوم فسفات و نانو الیه طال پرداخته شده است.با توجه به استفاده از بافت مثلثی و خاصیت پالسمونیکی،

سلول می شود.از محاسبات انجام شده و با در نظر گرفتن نمودار هاي بازتاب و جذب  شده داخل سلول حبس شد.که این امر موجب افزایش راندمان
نانومتر بدست آمد.قابل توجه است که با  130درجه  و ضخامت شیشه  40بدست آمده،مقدار بهینه ي زاویه بافت مثلثی بین شیشه و ایندیم فسفات 

 % جریان مدار باز می باشیم. 15طراحی جدید،شاهد افزایش 

 سلول خورشیدي،شبیه سازي،ایندیوم فسفات،بافت مثلثی،نانو الیه طال -کلید واژه

 

The effect of changing the angle of the triangle texture and thickness in Optimization of 
solar cell thin layer of indium phosphide and gold nanolayer and sio2 substrate 
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This study aimed to simulate the effects of the Sio2 substrate thickness and type of texture between 
layers of a solar cell thin layer Inp-Au and gold nano layer. Maxwell's boundary equations were 
employed for the optical simulation. Due to the usage of the triangular texture and plasmonic 
properties the exposure light confined to the cell. The following procedure will be resulted in 
increasing of the efficiency of the cell. The optimum amount of triangular tissue angle between glass 
and indium phosphate glass at 40 degree and 130 nm glass thickness was obtained by calculations and 
taking into account of  reflection and absorption diagrams. It is noteworthy that by implementation of 
the new design, an increment of 15% in open circuit current will be achieved. 
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 مقدمه

در سال هاي اخیر با توجه به مشکالت گرمایش زمین و 
مشکالت زیست محیطی و همینطور افزایش قیمت و محدود 
بودن انرژي فسیلی، استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر به امري 

].که انرژي خورشیدي یکی 1اجتناب ناپذیر تبدیل شده است[
ه از خورشید از ارکان اصلی انرژي هاي پاك می باشد. انرژي ک

بار بیشتر از انرژي مورد  10000به کل سطح زمین می رسد،
% از سطح زمین با 0.1نیاز بشر است.با این وجود اگر فقط 
% پوشانده شود،انرژي 10مبدل هاي خورشیدي با بازده حداقل 

].در نسل هاي اولیه ي سلول 2مورد نیاز ما تامین می شود[
ستفاده می شد که به هاي خورشیدي از ویفرهاي سیلیکون ا

دلیل هزینه ي باالي مواد اولیه و ضخامت زیاد بدون 
استفاده،نسل دوم این سلول ها به وجود آمد.در تکنولوژي نسل 
دوم یا الیه نازك،براساس الیه نشانی نیمه هادي بر روي بستر 
شیشه اي ،فلزي یا پلیمري پوشانده می شود،که هزینه تمام 

 ].3م کاهش چشمگیري پیدا کرد[شده بخاطر ضخامت بسیار ک

 2500نانومتر تا  250طیف فرکانسی نور خورشید از
نانومتراست.که عموما سلول ها بیشتر قادر به دریافت ناحیه 
مرئی می باشند،به همین خاطر در شبیه سازي ها و محاسبات 

) نانومتر استفاده می شود،با 1100-400(900تا  400ناحیه 
ر فرکانس هاي مختلف که در شکل توجه به پیک هاي توان د

 زیر مشخص است،می توان راندمان را افزایش داد.

 
ناحیه قرمز رنگ طیف فرکانسی نور خورشید رسیده به سطح زمین -1شکل 

 ]4[است

نیمه هادي هاي مختلفی در تکنولوژي الیه نازك ها استفاده 
وارد می باشد.با توجه می شوند،که ایندیم فسفات یکی از این م

کلوین که شبیه  300الکترون ولت در دماي  1.27به باند گپ  
الکترون  1.11باند گپ سیلیسیوم است(باند گپ سیلیسیوم 

].می توان مشکل کم بودن بهره نسبت به نسل 5ولت است) [

به عنوان یک جذب   InPاول را تا حدودي کاهش داد.و  اینکه 
قرمز خورشید بسیار مناسب کننده ي اشعه هاي مادون 

].پس می توان براي جذب فرکانس هاي باالي نور 6است[
 خورشید از آن استفاده کرد.

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته،الیه طال پراکندگی نزدیک 
به صفر دارد.و خواص پالسمونیکی که ایجاد می نماید،نقش 

ي ].مرز ها7موثري براي محبوس کردن نور داخل سلول دارد[
مشترك بین الیه ها می توانند سطح مقاطع هندسی مختلفی 

)نام برده می شود.در Textureداشته باشند،که به عنوان بافت(
تحقیقات اخیر بافت مثلثی در مقایسه با دیگر بافت ها مانند 
مربعی،دایروي و ... حالت بهینه و ماکزیمم توان را براي سلول 

 ].8دارا می باشد[

 

 شبیه سازي

ن مقاله انتشار امواج اپتیکی نور خورشید در سلول الیه در ای
نازك در مقیاس نانومتري  با استفاده از روش تفاضل محدود 

)براي FDTD)Finite Difference time domainزمان دامنه یا  
  FDTD Solutionحل معادالت ماکسول مرزي در برنامه ي 

 بررسی شده است.  Lumericalشرکت کانادایی 
جه به توضیحاتی که در مقدمه آورده شد،سلول خورشیدي با تو

) Au)و طال(Inp)،ایندیوم فسفات (سه الیه اي از شیشه(
الیه ابتدا حل شده است. يمسئله در حالت دو بعدانتخاب شد. 

مشخصات اپتیکی سلول را به صورت فیزیکی رسم نموده،هاي 
حل مسئله را  يابر يمرز طیشراهر الیه را مشخص مینماییم.

حل  يبرا يو اندازه مشبند کرومتریم 1در  کرومتریم 3در ابعاد 
نانومتر محاسبه شده  0.1نانومتر در  0.1معادالت ماکسول هم 

و منبع نوري مشابه خورشید را در باالي سلول قرار داده،و است.
مانیتور هاي شکست و جذب اپتیکی و میدان الکترومغناطیسی 

حال با حل معادالت ماکسول براي یگذاریم.را در بین الیه م
با هرکدام از مشبندي ها و حل مساثل مقدار مرزي براي آنها و 

با  يهاد مهین نیا يبراتحلیل و محاسبه ي آنالیزگر تعبیه شده 
تا  400 فیمربع و ط متریوات در سانت 100با توان  يمنبع نور

دست آمپر ب یلیم 29.59مدار بسته   انینانومتر جر 1100
و مشاهدات تجربی که در مقاالت بین المللی به ثبت .آمد

میلی آمپر ثبت شده  29.5رسیده است،مقدار جریان مدار بسته 
.مشاهده می شود که مقدار شبیه سازي ما براي این ]9[است

 % با مقدار تجربی برابري دارد.0.003مولفه با درصد خطاي 
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 ول شبیه سازي شده ي اولیه در محیط برنامهسل-2 شکل

 

 
(خط قرمز نشان ]نمودار جذب و بازتاب کلی سلول در حالت اولیه -3شکل 

 دهنده جذب و خط آبی نشان دهنده بازتاب)

 

با توجه به محاسبات و نتایج آخرین بهینه سازي اپتیکی صورت 
 10زي ضخامت الیه طال گرفته براي این آرایش(که بهینه سا

درجه  50نانومتر و زاویه مثلثی بین بافت طال و ایندیوم فسفات 
بهینه سازي بدین صورت انجام گرفته ]10[ بدست آمده است)

 است.
 

 
نماي کلی سلول با اعمال بافت مثلثی و مشخص کردن پارامتر هاي -4شکل 

 ]10[صورت گرفته قبلی موثر در بهینه سازي

 
با بافت مثلثی  InP-Auجذب و بازتاب کلی سلول خورشیدي .نمودار5شکل

میکرومتري  2تا  0.4نانومتري الیه طال، در طیف  10درجه و ضخامت  50
(خط قرمز نشان دهنده جذب و خط آبی نشان دهنده ]10[نور خورشید

 بازتاب)

بافت بین الیه شیشه و ایندیم فسفات هم مثلثی انتخاب شد.که 
مثلثی براي این بافت به عنوان مقدار  درجه،زاویه 40مقدار 

بهینه محاسبه شد که مقدار جریان مدار باز براي این زاویه  با 
میلی آمپر بدست  35.21میکرومتري شیشه مقدار  1ضخامت 

 % جریان می باشیم.1آمد.که شاهد 

 
 نماي کلی سلول با اعمال آخرین طراحی-5لشک

 
 0.4ر حالت بهینه شده در طیف نمودار جذب و بازتاب کلی سلول د-6شکل 

(خط قرمز نشان دهنده جذب و خط آبی نشان ]میکرومتري نور خورشید 2تا 
 دهنده بازتاب)

با در نظر گرفتن زاویه ذکر شده براي بافت مورد نظر ضخامت 
نانومتر محاسبه شد  100میکرومتر تا  1هاي مختلف شیشه از 

شه بدست نانومتر، ضخامت بهینه براي شی 130که ضخامت 
 40نانومتري شیشه و زاویه  130آمد.که با توجه به ضخامت 

میلی  39.80درجه بافت مثلثی این الیه مقدار جریان مدار 
که تمام محاسبات و مقادیر بدست آمده براي آمپر بدست آمد.
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 فوتونیک ایران و فناوري کنفرانس مهندسی هشتمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  دومینو بیست 
 
 

این بهینه سازي بصورت یک رویه ي سه بعدي براي نمایش 
 بهتر،رسم شده است.

 
شده به وسیله برنامه متلب که تغییرات زاویه بافت نمودار رسم  -7شکل 

مثلثی بین شیشه و ایندیم فسفات و ضخامت الیه شیشه در مقدار جریان 
 مدار باز را نشان میدهد

 معادالت ریاضی

]11معادالت ماکسول: [  

)1  

)2      

 0.1که با توجه به شرایط مرزي در هر مش بندي در اندازه 
 FDTD Solutionي  نانومتر بصورت متوالی توسط برنامه

 محاسبه می شوند.
 

 گیري نتیجه

با توجه به بررسی ها و تحلیل هاي صورت گرفته براي سلول 
خورشیدي الیه نازك ایندیوم فسفات و طال با زیر الیه شیشه 

درجه براي بین الیه هاي شیشه و  40،بافت مثلثی با زاویه 
رین نوع بافت می باشد. و ضخامت براي زیر ایندیم فسفات بهت

نانو متر است.با  130الیه شیشه در این بافت هم بصورت بهینه 
 =    39.80اعمال این مشخصه ها به جریان مدار بسته

میلی آمپر نائل آمدیم که با توجه به این مقدار براي حالت 
ر به  میلی آمپر است،منج 34.63، که ]10[بهینه ي قبلی

می شود.(نسبت به حالت  درصدي 15افزایش کارایی 
 درصدي میباشیم)34شاهد افزایش کارایی  ]9[اولیه
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