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مقاله پژوهشی

بررسي کمي تاثیر نانوتخلخلهای سطحي سیلیكون و دما بر چگالي
جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز در سلولهای خورشیدی
نسرین صالحي* ،1،مجتبي واحدی 2و محمد مهدی

حسیني2

 -1دانشکده علوم پايه ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شاهرود ،ايران
 -2دانشکده فني و مهندسي ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شاهرود ،ايران
تاریخ ثبت اولیه ،1400/02/14 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1400/05/05 :تاریخ پذیرش قطعي1400/05/21 :

چكیده
در اين مقاله به بررسي رفتار دمايي چگالي جريان اتصال کوتاه ( )Jscو ولتاژ مدار بااز (( )Vocدر باازه دماايي  )25-120 °Cدر دو نموناه سالول
خورشيدی يکي با اليه دارای نانوتخلخلهای سطحي سيليکون و ديگری بدون تخلخل پرداخته شاد .نتيجاه محاساتاح حااکي از آن اسا

کاه

تغييراح دمايي گاف نواری عامل اصلي در توجيه رفتار کاهشي ولتاژ مدار باز (در حدود  )2/5 mV/°Cو رفتار افزايشي جرياان اتصاال کوتااه
(در حدود  )0/02 mV/°Cدر اين نمونهها به ترتيب ناشي از افزايش جريان اشتاع معکوس ديودی Js(T) ،و گسترش جذب طيف خورشايد در
ناحيه فروسرخ ميباشد .همچنين بزرگتر بودن جريان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز و افزايش بازده در قطعه متخلخال در مقايساه باا نموناه بادون
تخلخل ناشي از اف بازتابندگي سطحي در نمونه دارای نانوتخلخلهای سطحي ميباشد .محاستاح نظری ما نشانگر افازايش مقاوما متاوالي و
کاهش ضريب پرکنندگي قطعه متخلخل نست به نمونه عادی اس

که مي تواند ناشاي از سااختار هندساي اتصاال اهماي و حتاور ساتونهاای

سيليکوني در سطح قطعه ،در نقش مانع برای حرک افقي حاملهای نوری باشد.
واژههای کلیدی :چگالي جریان اتصال کوتاه ،سلول خورشیدی ،نانوتخلخل سیلیكون ،وابستگي دمایي ،ولتاژ مدار باز.

استحصال انرژی خورشيدی استفاده از سلولهای خورشايدی

 -1مقدمه

ميباشد که به منظور تتديل مستقيم انرژی خورشيد به جرياان
امروزه با باال رفتن هزينه سوخ های فسايلي ،تجديدناپاذيری

الکتريسيته طراحي شدهاند .پديده توليد ولتاژ و جريان باا ايان

آنها و اثراح زيس محيطي نامطلوبشان ،بهرهگيری از منابع

روش ،پديده فتوولتائيک ناميده ميشاود .در واقاع وقتاي کاه

طتيعي امری اجتنابناپذير اسا  .انارژی خورشايدی يکاي از

نور خورشيد به سطح سلول برخورد ميکند ،فوتونها توسا

کاه در طاي  20ساال اخيار

اتم هاای نيماه هاادی ،الکتارونهاای آزاد الياه منفاي ،جاذب

مورد توجه انساان هاا قارار گرفتاه اسا  .يکاي از روشهاای

مي شوند .اين الکترون های آزاد از طريق مدار خاارجي مساير

مهمترين منابع انرژی پاا

اسا

* عهدهدار مكاتبات :نسرين صالحي
نشاني :شاهرود ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشکده علوم پايه
تلفن ،023-32394283 :دورنگار ،023-32394283 :پست الكترونیكيsalehi9002@gmail.com :
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خود را به سام

الياه متتا

الکتريکي از اليه متت

پيادا کارده و در نتيجاه جرياان

آن ) (Ln+Lpصورح گيرد ،زوج الکترون -حفارههاای تولياد

به منفي جاری ميشاود .فنااوریهاای

تاثير ميدان داخلي در تهاي الياه از يکاديگر جادا

شده تح

فتوولتائيک تجاری موجود و در حاال توساعه را مايتاوان در

شده و يک جريان الکتريکي را بوجاود مايآورناد .در ياک

گاروههااای مختلفااي ماننااد سالولهااای خورشاايدی متتنااي باار

متاوالي

سيليکون کريساتالي [ ،]1،2سالولهاای خورشايدی متتناي بار

سلول خورشيدی واقعي دو عامل مقااومتي ،مقاوما
( )Rsو مقاوم

موازی ( )Rshبروز ميکند .با توجه به گزارش

سايليکون اليااه نااز

يرکريسااتالي (آماورف) ،ساالولهااای

خورشيدی اليه ناز

 ،GaAsسلول های خورشيدی پليماری

عملگری سلول های خورشيدی دارد و در ا لاب ماوارد قابال

[ ،]3،4سلول هاای خورشايدی متتناي بار کريساتالهاای ماايع

چشمپوشي اس  ،لکن حتور مقاوم هاای متاوالي ناشاي از

[ ،]5،6سلول های خورشيدی متتني بر نقاا کوانتاومي [،]7،8

عواملي همچون بازترکيبهای سطحي و طول مساير پيماايش

سلولهای خورشيدی ارگانيک [ ]2و يره دستهبندی کرد که

حاملهاا تاا پاياناههاای خروجاي مايتوانناد نقاش مهماي بار

از لحاظ راندمان جذب نور ،راندمان تتديل انرژی ،تکنولوژی

مشخصه الکتريکي سلول و کاهش باازدهي آن داشاته باشاند

و هزينههای توليد باهم متفاوح هستند .از نظر تاريخي

[ .]12همچنين در ياک سالول خورشايدی پارامترهاايي نظيار

فراوانااي در پوسااته زمااين و يرساامي بااودن آن

چگالي جرياان اتصاال کوتااه ( ،)Jscولتااژ مادار بااز ( )Vocو

قطعاااح

) در باااازدهي

ساخ

 Siبااه عل ا

نخسااتين ماااده ناايمرسااانايي اساا

کااه در ساااخ

اپتوالکترونيکي ،نظير سلول های خورشيدی مورد استفاده قرار
گرفته اس  ،لکان باه علا
زيادی جه

پاايين باودن باازدهي آن ،تاالش

باال بردن بهره تتاديل انارژی ناوراني باه انارژی

الکتريکي در اين قطعاح انجام گرفته اس

[.]9

مااوازی تاااثير ناااچيزی باار مشخصااه

يانااو وجااود مقاوم ا

ضاااريب پرکننااادگي (

) از اهمياا

داخلااي قطعااه (

برخوردارند (در رابطه فوق  Pinشدح تاابش ناور فارودی بار
قطعه اس ).
رابطااه کلااي باارای جريااان خااال

سيليکون متخلخل ( ،)Porous Silicon: PSکاه از خاوردگي

وياا های

عتااوری در يااک ساالول

خورشيدی از رابطه زير حاصل ميآيد [:]13

الکتروشاااااايميايي ويفرهااااااای ساااااايليکون در محلااااااول
هيدروفلوئوريک اسيد ساخته ميشود ،از جمله ماوادی اسا
کااه بااه علاا

()1

خااوات اپتااوالکترونيکي منحصااربفرد ماننااد

پهن شدگي گاف نواری و اف

بازتاب ساطحي [ ،]10قابليا

کااه در آن  ILجريااان نااوری IS ،جريااان اشااتاع ديااود q ،بااار

رسانندگي ناوری [ ]11و ساادگي تکنولاوژی سااخ  ،بارای

الکتريکااي الکتاارون T ،دمااای مطلااق kB ،ثابا

کاربردهای فتوولتايي بسيار مطلوب اس .

ضريب ايادهآلاي اسا  .باا توجاه باه کاوچکي تااثير  Rshدر

بااولتزمن و n

مشخصه الکتريکي يک سلول فتوولتايي رابطه  ،1را مايتاوان

 -2فعالیتهای تجربي

به صورح ساده زير نوش

[:]14

اساس عملگری برخي سلول های خورشيدی متتني بار وجاود
پيوندگاه  p-nاس  .هنگامي کاه ايان پيونادگاه تحا

تاابش

نوری با انرژی بزرگتر از گاف ناواری نايمرساانا قارار گيارد،

()2

  q(V  Rs I )  
  1
I  I L  I s exp 
  nk BT  

فوتونها ماي توانناد در نايمرساانا جاذب شاوند [ .]12هرگااه
بخش عمده جذب در ناحيه فعال قطعه ،شامل ضاخام

تهاي

اليه ( )Wبه انتمام فاصله طولهای پخش حاملهای اقليتي تا

چگالي جريان اتصال کوتاه در يک سلول خورشيدی واقعاي
از رابطه زير قابل حصول اس

[:]15
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رواب  5و  6آمده اس

()3
که در آن

شار فوتاونهاای فارودی باا طاول ماوج ،λ

کسر فوتون های جذب شده با طول موج  λدر مقطع
 xاز سااطح نمونااه واقااع در محاادوده  Δxو در گسااتره  Δλدر
ناحيه فعال قطعه )1-Rλ( ،کسار فوتاون هاای بازتااب نشاده از
سطح نمونه و  λ0= 400 nmو  λg = 1107 nmباه ترتياب حاد
پاييني و باااليي طاول ماوجهاای قابال جاذب در سالولهاای
خورشيدی سيليکوني در دمای اتاق ميباشند .ولتاژ مادار بااز
نيز در يک سلول خورشايدی از رابطاه زيار بدسا

مايآياد

[:]12

()4
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[.]14

()7
 Ncچگالي موثر حال ها در نوار رسانش و  Nvچگاالي ماوثر
حال ها در نوار ظرفي

ميباشد.

()8
هدف ما در ايان مقالاه بررساي کماي تااثير نانوتخلخالهاای
سطحي اليه سيليکون بار کااهش مقاوما

متاوالي در سالول

خورشااايدی و نياااز بررساااي کماااي تااااثير دماااا و حتاااور
J 
nkT 
ln 1  sc 
q
Js 


که در آن  nضريب ايدهآلي سلول k ،ثاب

Voc T  

نانوتخلخل های سطحي بر چگالي جريان اتصال کوتاه و ولتاژ
مدار باز در سلولهای خورشيدی سيليکوني ميباشد.
به منظور مطالعه تاثير دما و اليه سيليکون متخلخل بار بزرگاي

بولتزمن T ،دما بر

حسب کلوين q ،بار الکتريکي الکتارون و  Jsچگاالي جرياان
اشتاع معکوس قطعه ميباشد Js .در يک سلول خورشايدی باا
ساختار  ،p-nبا رابطه زير تعريف ميشود [:]14
()5
در راب ا فااوق  Dpو  Dnبااه ترتيااب پخااش وي ا ه حفاارههااا و
الکترونها pn0 ،چگالي الکترونهاا در نايمرساانای ناوع  pدر
تعادل گرمايي و  np0چگالي حفرهها در نيمرساانای ناوع  nدر

 Jscو  ،Vocنمونه هايي را که توس ويتانوف و همکااران []10
گزارش شاده اناد ماورد بررساي نظاری قارار دادهايام .سالول
خورشيدی عادی  n+/p-Siبه مساح

 1 cm2شامل يک الياه

 n+با آاليش اتم های بخشنده  pو مقاوم
واحد سطح اس

سطحي  13اهم بار

که بر روی ويفر  Siنوع  pبا آاليش اتمهای

پذيرنده  ،boronمقاوما

ويا ه  8-10 Ωcmو ضاخام

525

نانومتر رشد يافتاه اسا  .نموناه متخلخال  PS/n+/p-Siدارای
ساااختاری مشااابه بااوده لکاان در سااطح اليااه بااااليي بااه روش
خااوردگي شاايميايي پوسااته متخلخلااي بااه ضااخام 72 nm
تشکيل شده اس .

شراي تعادل گرمايي ميباشاد .رابطاه فاوق بارای سالولي باا

 -3نتایج و بحث

ساختار  n+-pبه شکل رابطه ( )4درميآيد [:]14

شکل  ،1مشخصه جريان -ولتاژ نمونه متخلخل را در شارايطي
که تح

()6

تابشي با توان فرودی  100Pi=mW.cm-2مايباشاد،

به صورح دادههای مربعي و مشخصه جريان-ولتاژ مربو باه
سلول خورشيدی کامال متناظر ،لکان بادون نانوتخلخالهاای

کااه در آن  niچگااالي حاماالهااای تاتااي و  Egگاااف نااواری

نيمرسانا ميباشد .وابستگي دمايي  niو ) Eg(Siبه ترتيب در

سطحي را باا دادههاای متلتاي نشاان مايدهاد .از مقايساه ايان
دادهها ميتوان درياف

که مقدار  Iscدر نمونه با سطح متخلخل
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به نمونه دومي افزايش يافته اس

به ميزان  50درصد نست

جدول  :1پارامترهای محاسبه شده برای نمونه

در

دارای نانوتخلخلهای سطحي و غیرمتخلخل.

حالي کاه تغيياراح ولتااژ مادار بااز تنهاا در حادود  5درصاد

پارامترها

ميباشد.

) (%

F .F .

) Vm (V

)I m (mA

نمونهها

0.025

with porous
without porous
M

0.020

3/63

0/607

0/32

11/35

0.015

7/33

0/653

0/40

18/34

نمونه
غیرمتخلخل
نمونه متخلخل

)I(A
0.010

0.7

0.6

0.5

0.3

0.4

0.2

0.1

0.005

( )1نانوتخلخلهای اليه بااليي  :n+وجود کاوا های تشکيل

0.000

شااده ماايتوانااد سااتب افاازايش سااطح مااوثر بااه داماناادازی

0.0

فوتون هاای فارودی و در نتيجاه کااهش بازتااب فوتاونهاای

)V(v

شكل  :1مشخصه I-Vدو نمونه سلول خورشیدی یكي با الیه متخلخل
(دادههای مربعي) و دیگری بدون تخلخل (دادههای مثلثي) که
هردو تحت تابش  AM 1/5قرار گرفتهاند [ .]10نقطه  Mدر این
نمودار وابسته به مختصات  Imو  Vmاست (نمودارهای منطبق

بزرگتر بودن گاف نواری سيليکون متخلخل (]16[ )~1/8 eV
در مقايسه با  Siيرمتخلخل ( )1/1 eVستب ميشاود ،آساتانه

شده در دادهها حاصل محاسبات نظری کار حاضر است).

انرژی فوتون هاای قابال جاذب بااال رفتاه و فوتاونهاايي کاه

مقااادير  Iscو  Vocماايتواننااد باار بزرگااي سااطح زياار منحنااي
مشخصه  I-Vسلول کاه حااکي از باازدهي داخلاي قطعاه )(η

اس

ناوری از سااطح شاود )2( .تفاااوح در بزرگاي گاااف نااواری:

تاثير بگذارند.

به منظور تعيين  F.F.از مدل نظری ارائه شاده توسا احماد و
همکاااران [ ]15باارای پياادا کااردن مقااادير  Vmو  Imاسااتفاده
کرديم:

اناارژیشااان در گسااتره  1/1تااا  1/8الکتاارون ولاا

هسااتند

مي توانند در فواصلي نزديکتر به پيونادگاه جاذب شاوند)3( .
تفاوح در ضريب جاذب :پاايينتار باودن ضاريب جاذب Si

متخلخل در طول ماوج  700 nmحادود  25برابار و در طاول
موج  450 nmدر حدود  3برابار کاوچکتر از  Siيرمتخلخال
اس

[ .]17همين امر ستب ميشود که الياه متخلخال همانناد

يک اليه پنجرهای در محدوده نور مرئي خورشيد عمل کارده
و کسر بزرگتری از فوتون ها را به نزديکي ناحيه فعال برسااند.
( )4مقاوم

()9

متوالي قطعه :همان طور که گفته شاد ،مقادار Rs

مي تواند بر بزرگي سطح زير منحناي مشخصاه جرياان-ولتااژ
بااا

قطعه تاثير بگذارد .برای تعيين  Rsدر اين نموناههاا از بارازش

انجام برازش داده ها به روش کمينهسازی مجموع مربعاح اين

معادله  2در داده های تجربي وابساته باه هار کادام از قطعااح

آورديم .نتيجاه ايان محاساتاح در جادول 1

استفاده کرده ايم .بررساي ماا در قطعاه متخلخال در محادوده

آمده اس  .خطو انطتاق يافته در دادههای شکل  ،1حاصال

صفر تا  4 Ωو در نمونه يرمتخلخل در بازه صفر تا  8 Ωاهام

بااه کااارگيری معادلااه  ،9بااا در نظاار گاارفتن مقااادير  Vmو Im

با توالي  0/1اهم انجام شد .برخي از اين نتايج در شکلهای 2

بازدهي تتديل انرژی ((η

ماادل

بااه طااوری کااه:
مقادير را بدس

محاسته شده اس  .چنانچه پيداس

(الااف) و( 2ب) نشااان داده شاادهانااد .چنانچااه پيداسا

در قطعه متخلخل حادود  2برابار بايش از قطعاه يرمتخلخال

نظری جريان -ولتااژ (معادلاه )2باه ازای  Rs=2/5 Ωدر نموناه

مي باشد .از علل اين تغييراح مايتاوان باه ماوارد تيال اشااره

متخلخاال و  Rs=5/5 Ωدر نمونااه يرمتخلخاال دارای بهتاارين

کرد:

انطتاق با داده های تجربي و کمترين خطاس  .تصوير الصااقي

بررسي کمي تاثیر نانوتخلخلهای ...
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به شکل ( 2الف) نشانگر تغيياراح ميازان خطاا بار حساب Rs

30

اس .

Exp. data, without porous
Exp. data, with porous
calculated
calculated

28
26
24

0.025

20
0.020

RS=0
1

18
16

2.5
4

0.015

0.00010

14

)I(A

0.00008
0.00006

12

0.010

0.00004

120

0.00002

4.5

4.0

3.0

3.5

2.0

2.5

1.5

)T( C

)RS (ohm

شكل  :3دادههای تجربي  Jscبر حسب دما برای نمونه غیرمتخلخل

0.000
0.5

0.4

0.2

0.3

80
0

1.0

0.1

100

60

40

10
20

0.005

0.00000

0.6

)Jsc(mA/cm2

22

0.0

(دادههای مثلثي) و نمونه متخلخل (دادههای مربعي) [.]10

)V(v

خطوط خطچین و پر به ترتیب حاصل محاسبات نظری ما

(الف)

برای نمونه عادی و متخلخل ميباشد (به متن مراجع شود).
0.014

RS=0

به منظور بررسي کمي تاثير دما و بازتابندگي سطحي بر  Jscاز

0.012

2.5

جمعبندی رابطه ( )1استفاده کردهايم .بارای انجاام محاساتاح

0.010

5.5
8
0.006

)I(A

0.008

عالوه بار اطاالع از بازتابنادگي  Rمرباو باه نموناه عاادی و
متخلخل (شکل  ،)4الزم اس

0.004

مقادير مرباو باه عماق ناحياه

فعال f(λ,x) ،و  n0را بيابيم:

0.002

0.000
0.5

0.6

0.4

0.2

0.3

0.0

0.1

)V(v

(ب(

شكل  :2مشخصه جریان -ولتاژ سلولهای خورشیدی مورد بحث،
الف) نمونه با الیه  Siمتخلخل و ب) نمونه بدون الیه متخلخل .هر
یك از منحنيها در این شكلها رفتار انتظاری (معادله  )2قطعه را در
 Rsنشان داده شده در شكل بر حسب اهم نشان ميدهد .نمودارهای
وابسته به  Rs=0وضعیت حالت ایدهآل را نشان ميدهد .تصویر
ضمیمه شده به شكل (الف) نشانگر تغییرات مجموع اختالف مربعات
مقادیر نظری و تجربي به ازای مقادیر مختلف  Rsاست.

دادههای تجربي  Jscوابساته باه دماا بارای نموناه يرمتخلخال

شكل  :4بازتابندگي سطحي  Rبرای نمونه عادی و متخلخل [.]10

(داده های متلتي) و نمونه متخلخل (دادههای مربعي) در شکل
 3نشان داده شده اس .

 -1-3تعیین عمق ناحیه فعال
که در هار دماايي مقاادير

محاستاح ما ،متتني بر معادالح اصولي که در مراجع مختلاف

و

[ ]14مي توان ياف  ،برای اين دو نمونه با تراکمهاای گازارش

نيز اين پارامتر با افزايش دما در هر دو نمونه افزايش مايياباد.

شده نشان مي دهد بزرگي طول پخاش حامال هاای اقليتاي در

متاوالي [ ]15و

نواحي با تراکم پايين ،باال و تهي اليه به ترتيب در حدود ،85

دادههای تجربي حاکي از آن اس

 Jscدر نمونه متخلخل همواره بزرگتر از نموناه عاادی اسا
مورد نخس
اف

ميتواند به ستب کاهش مقاوم

بازتابندگي سطحي در نمونه متخلخل باشد.

 50و  0/1ميکرون اس  .با توجاه باه ايان مقاادير و ضاخام
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

دانس

[ .]14همچنين سطح زير منحني و  λ+Δλنشاانگر شاار

ناچيز اليه بااليي (در حدود  2/2ميکرون) در مقايسه باا طاول
که بخش عماده جاذب

فوتون های موجود در اين گستره خواهد بود .با اطالع از ايان

پخش حامل در آن اليه واضح اس

نور در ناحيه طول پخش وابسته باه الياه باا آالياش پاايين در

نست

همراه با انرژی کل درياافتي در واحاد زماان در واحاد

عمقي حدود  90ميکرومتر تا سطح قطعه رخ ميدهد.

سطح و نيز انرژی ميانگين فوتونها در اين بازه ميتاوان  n0را
بر حسب انرژی فوتونها بدس

 -2-3تعیین )f(λ,x

آورد .شکل  6نتاايج حاصال

از اين محاستاح را نشان ميدهد .بخش اضافه شده به شکل 4
کاه در آن α

با اساتفاده از معادلاه

ضريب جذب ماده (در اينجا سيليکون) بوده و در حال

کاه باا افازايش دماا

( )gray dashed areaنشاانگر آن اسا

کلي

گستره طيف قابل جذب خورشيد برای قطعه ،افزايش مييابد.

(تصوير الصاقي شکل

در توجيه بخش اضافه شده با تغيراح دما از  25تا  120درجاه

 ،)]18[ 5مي توان کسر فوتون های رسيده به مقطع  xتاا ساطح

سانتيگراد (شکل  ،)3ميتوان به کاهش گاف نواری نيمرساانا

بار حساب تاابعي از

( براسااس رابطاه

تابعي از انرژی فوتونهای فرودی اس
نمونه را ياف  .شکل  5نشانگر اين نست

ناوعي ويفرهاای  Siدر

فاصله تا عمق  250ميکرون (ضخام

ساالولهااای خورشاايدی) اس ا  .بااديهي اس ا
خواهد بود .چنانچه از اين شکل پيداس

F=1-n(x)/n0

برای فوتونهاای باا

از  1/12تا 1/09الکترون ول

اشاره داشا

 .)8بدين ترتيب تعداد فوتونهاای بيشاتری قابليا
قطعه را خواهند ياف

جاذب در

و منجر باه تولياد زوج هاای الکتارون-

حفره بيشتر و نهايتا جريان نوری بزرگتری خواهند شد.

انرژیهای بزرگتر از  1/4 eVتقريتا همگاي و در انارژیهاای

خطو خ چين و پر در شکل  3به ترتيب حاصل محاساتاح

کمتر در حدود  %85آنها جذب ميشوند.

نظری ما برای نمونه عادی و متخلخل اس  .همانگونه کاه در

105
104
)(cm -1

103

1.0

شکل  3مشاهده ميشود تئوری بکار گرفته شاده :اوال مقاادير

0.8

به نمونه عادی به خوبي

پيشبيني ميکند؛ که اين امر ميتواناد باه ساتب تااثير پوساته

Eph =1.3 eV

102

0.6

1.6 eV
2.1 eV

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

101
1.0

n(x)/n0

1.4 eV

1.2

بزرگتر  Jscرا در نمونه متخلخل نست

0.4

باشد .ثانيا در نمونه عادی بخاوبي باا مقاادير تجرباي ساازگار

0.2

بوده و در مورد نمونه متخلخل مالحظه ميشود که محاستاح

)Photon Energy (eV

0.0
300

250

200

150

100

50

متخلخل بار کااهش بازتابنادگي ساطحي در نموناه متخلخال

0

تئوری در حدود  10درصد با دادههای تجربي متفاوح اس ؛

)x (m

شكل  :5تغییرات نسبت شار فوتونها در مقطع  xبه شار در سطح
نمونه بر حسب تابعي از فاصله برای فوتونهای با انرژی ،1/4 ،1/3

35
additional solar spectrum @ 120 o C
the absorbed solar spectrum @ 25 o C

30

جذب سیلیكون بر حسب تابعي از انرژی فوتونهاست.

20

 -3-3تعیین η0

10

)nph (x1019 s-1.m-2

 1/6و  2/1الكترون ولت .تصویر الصاقي نشانگر تغییرات ضریب

برای يافتن تعداد فوتاونهاا در واحاد باازه طاول ماوج تاابش
خورشاايد ماايتااوان طيااف گساايلي از خورشاايد در شااراي
( AM1/5معااادل شاادح  )84/4 mW/cm2را در ناحيااه طااول

0
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

)Eph (eV

شكل  :6طیف قابل جذب توسط سلول خورشیدی سیلیكوني در

موجي  400تا  1078نانومتر با تقريب خوبي به طياف گسايلي

دمای اتاق ( )white dashed areaو افزایش گستره طیف قابل جذب

از يک تابشاگر جسام ساياه در دماای  5800کلاوين نزدياک

به سبب افزایش دما تا  120درجه سانتیگراد (.)gray dashed area

بررسي کمي تاثیر نانوتخلخلهای ...
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کااه اياان اماار ماايتوانااد ناشااي از عواماال وابسااته بااه حتااور
نانوتخلخل های سطحي در داخال سايليکون (همچاون ايجااد
ميدانهای قوی در نقا نو
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تيز) باشد .دادههای تجربي Voc

وابسته به دما برای نمونه عادی (داده هاای متلتاي) و متخلخال
(مربعي) در شکل  7مشاهده ميشوند.

 -4نتیجهگیری
با توجه به تحليلهاای بکاار گرفتاه شاده در تفساير دادههاای
مربو به مشخصه الکتريکي سلولهاای خورشايدی عاادی و
متخلخل در دماهای گوناگون دريافتيم که به ازای يک دمای
مشخ

نمونه عادی اسا ؛ کاه علا

0.55
Exp. data, without porous
Exp. data, with porous

0.50

calc. with porous

calc. without porous

)Voc (Volt

0.35

اصالي آن کااهش بازتابنادگي

سطحي در نمونه متخلخل مي باشد .همچنين با افزايش دما (از

0.45
0.40

همواره مقادير  Jscو  Vocدر نمونه متخلخل بزرگتر از

 25تا  :)120 °Cالف Jsc -در هار دو نموناه رفتااری افزايشاي
داشته که عل

0.30

اصالي آن کااهش گااف ناواری نايمرساانا و

0.25

140

120

100

80

40

60

گسترش طيف قابال جاذب خورشايد در ناحياه فروسارخ در

0.20
20

)T ( 0C

شكل  :7دادههای تجربي  Vocبر حسب دما برای نمونه عادی
(دادههای مثلثي) و متخلخل (دادههای مربعي) [ .]10خطوط
خطچین و پر به ترتیب حاصل محاسبات نظری ما برای

Voc ،

در نمونه متخلخل بزرگتر از نمونه عادی بوده و اين پارامتر در
هر دو نمونه با افزايش دما کاهش مييابد .باه منظاور بررساي
کمي تاثير دما و حتور نانوتخلخلهای سطحي بر ولتاژ مادار
باز ،با اساتفاده از روابا ( )7( ،)6و ( )8باه بارازش دادههاای
تجربي مربو به اين قطعاح در رابطه ( )4پرداختهايم .خطو
خ چين و پر در شکل  7به ترتيب حاصل محاستاح نظری ما
برای نمونه عادی و متخلخال اسا  .همانگوناه کاه در شاکل
فوق مشاهده مي شود که :الف -محاستاح تئوری مقاادير Voc

بزرگتری را در نمونه متخلخل نست

به نمونه عادی پيشبيناي

ميکند که مي تواند به ستب کاهش بازتابندگي ساطحي و در
نتيجه افزايش چگالي جريان اتصال کوتاه (رابطه  )3در قطعاه
متخلخاال باشااد .ب -تئااوری بااه کارگرفتااه شااده در نمونااه
يرمتخلخاال بااا دادههااای تجربااي سااازگاری داشااته و رفتااار
کاهشااي ولتاااژ ماادار باااز بااا افاازايش دمااا را در هاار دو نمونااه
پيشبيني مي کناد ،لکان در نموناه متخلخال انادکي باا نتاايج
تجربي متفاوح اس  .در مورد علا

کااهش  Vocباا افازايش

دما مي توان به کاهش گاف نواری نيمرسانا و افزايش چگالي
جريان اشتاع معکوس قطعه اشاره داش .

مي تواند به ساتب کااهش گااف ناواری نايمرساانا و افازايش
چگالي جريان اشتاع معکوس در قطعاح باشد.

نمونه عادی و متخلخل ميباشد (به متن مراجع شود).

نتايج تجربي نشان مي دهد که به ازای هر دمای مشخ

نمونهها ميباشد .ب Voc -در هر دو نمونه کاهش مييابد کاه
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