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چكیده

یىی اص دالیلی وٍ ػبب ؿذٌ تا امشيص اػتفادٌ اص اوشطی خًسؿیذی امشی فشاگیش وباؿذ ،وبوًد موًادی وا بوشیب وز
وافی وًس اػت .اوثش ز وىىذٌ َای وًس دس طًل صمان واسایی خًد سا تذسیج اص دػت می دَىذ یوا وٍ دالیلوی مثو
افضایؾ دمای یؾ اص حذ طشاحی ؿذٌ ،غیشلا

اػتفادٌ می ؿًوذ.مطالؼٍ ي شسػی ػلًل َای خًسؿیذی ا َوذ افوضایؾ

اصدٌ آن اص اَمیت ؼضایی شخًسداس اػت .ایه امش مطالؼٍ ی دلیك ش سيی وؼ َای مختلف ػلًل َای خًسؿیذی سا می طلبذ.

دس ایه ممالٍ ٍ شسػی ػاختاس ػلًل خًسؿیذی الیوٍ وواصن پشداختوٍ ي ػواختاس گشیتیىور دس الیوٍ َوای آلًمیىیوً ،
ػیلیىًن ي سيی اوؼیذ مًسد شسػی لشاس گشفتٍ اػت .طشاحی گشیتیىر َا اص اَمیت االیی شخًسداس اػوت ،ووٍ اػو
افضایؾ ز ي اال سفته پاسامتشَای ػلًل خًسؿیذی ٍ خلًف شیان اتلال وًتاٌ ي اصدٌ می ؿًد.
کلوات کلیدی :ػلًل خًسؿیذی الیٍ واصن ،ػاختاس گشیتیىور ،آلًمیىیوً  ،ػویلیىًن ،سيی اوؼویذ ،شیوان اتلوال
وًتاٌ ،اصدٌ
.1هقدهه
سؿذ مذاي ملش اوشطی ي سي ٍ اتما ًدن ػًخت َای فؼیلی ي مـىالت محیط صیؼتی آوُا مً ب می ؿًد
تا ـش ٍ دوبال مىا غ اوشطی تجذیذپزیش اؿذ وٍ اوشطی خًسؿیذی مىاػب تشیه گضیىٍ دس ایه صمیىٍ اػت ي دس ساػتای
تالؽ شای ُبًد اصدٌ ػلًل َای خًسؿیذی تً ٍ صیادی ٍ ایه امش ؿذٌ اػت تا َضیىٍ ػلًل شای واس شد َای
گؼتشدٌ واَؾ یا ذ [ . ]1دس حال حاب ش ،دس دویا تً ٍ صیادی ٍ تحمیمات دس ػشكٍ ػلًل َای خًسؿیذی اص ملٍ
ػلًل َای خًسؿیذی ػیلیىًوی كًست می گیشد ي واس شد َای صیادی شای آوُا ي ًد داسد .وـًس ما ایشان دس یىی اص
ُتشیه مىاطك دویا اص وظش تا ؾ خًسؿیذ لشاس داسد ٍ .ػباست دیگش ،ایشان آومذس اص خًسؿیذ اوشطی دسیافت می وىذ وٍ
می تًاوذ ػاليٌ شتامیه ویاصَای خًد ٍ ،كاد سات اوشطی ٍ وـًسَای َمؼایٍ ویض الذا وىذ .ىا شیه تحمك دس ایه
صمیىٍ دس وـًسمان اص اَمیت فًق الؼادٌ ای شخًسداس اػت وٍ ومی تًان اص آن چـم پًؿی وشد.
ػلًل َای فتً يلتائیه اص مًاد يیظٌ ای ػاختٍ ؿذٌ اوذ وٍ آوُا سا  semiconductorیا ویمٍ سػاوا می وامیم .اص
ایه مًاد می تًان ٍ ػیلیىًن اؿاسٌ وشد وٍ اوىًن ؼیاس پشواس شد اػت .دس اك َىگامی وٍ وًس ا ػلًل شخًسد
میىىذ ،ممذاس مـخلی اص آن تًػط مًاد ویمٍ سػاوا ز می ؿًد .ایه یؼىی اوشطی ز ؿذٌ اص وًس ٍ ویمٍ سػاوا
مىتم می ؿًد .اوشطی ٍ الىتشين َای ػؼت بش ٍ می صوذ ي ا اصٌ می دَذ وٍ آوُا آصاد ؿذٌ ي ٍ گشدؽ دس
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آیىذ[ ٍ .] 2ػٍ دلی ػمذٌُ ،شٌ گیشی اص اوشطی خًسؿیذ دس تًلیذ شق ،دس َضاسٌ ی ػً  ٍ ،كًست ذی تشی دس
دػتًس واس ؼیاسی اص وـًسَای پیـشفتٍ ی كىؼتی لشاس گشفتٍ اػت .پیؾ اص َمٍ ،ایه فىايسی ،فالذ َش گًوٍ آلًدگی
ًدٌ ي َیچ پیامذ صیؼت محیطی خاكی سا ٍ دوبال وذاسد .دي  ،ػلًل خًسؿیذی فالذ لطؼات ي ػاص ي واسَای
مىاویىی اوذ ي ٍ ایه لحاظ ،ػملىشد آن َا ا حذال فشػایؾ ي اػتُالن َمشاٌ ًدٌ ي ویاصی ٍ تؼًیض ي ػشيیغ َای
مىظم ي ديسٌ ای وذاسوذ ي االخشٌ ،ر خایش ػًخت َای فؼیلی ُان ٍ ػشػت سي ٍ اتما اػت ي شاػاع گضاسؽ َای
مختلف ،دس یه لشن آیىذٌ ي ٍ تذسیج ٍ اتما می سػىذ[.]3
 .2سلول خوزشیدی الیه ناشک
ػلًلُای خًسؿیذی الیٍ واصن یؾ اص  20ػال تحمیك ي تًػؼٍ ،ؿشيع ٍ گؼتشؽ ومًدوذ .الیٍ واصنَا ٍ
طًس لا

مالحظٍای دس َضیىٍ تًلیذ الىتشیؼیتٍ وؼبت ٍ يیفشَای ػیلیىًوی واَؾ ایجاد ومًدوذ.

ؿى  :1اصدٌ ػلًلُای خًسؿیذی ا تىىًلًطی الیٍ واصن
اص مضایای ایه سيؽ لیمت تما ؿذٌ وم ,حجم وم ي لا لیت اوؼطا صیش الیٍ می اؿذ ي مؼایب آن وم ًدن
ساوذمان می اؿذ .ػلًلَای خًسؿیذی الیٍ واصن ػیلیىًوی اصدٌ تبذی تًاوی حذيد  20دسكذ سا داسا می اؿىذ[.]4

ؿى  : 2ومای ولی اص ػاختاس ػلًل خًسؿیذی الیٍ واصن

 .3هعادالت حاکن بس سلول های خوزشیدی
دس صیش ا تذا مؼادالت حاوم ش ػلًل َای خًسؿیذی سا ٍ كًست ته ؼذی یان می وىیم ي َمچىیه سيؽ
َای ح آوُا سا تًكیف خًاَیم ومًد .ػمًما ،شای شسػی یه ػلًل خًسؿیذی مؼادالت پًاػًن ي اوتمال (مؼادالت
پیًػتگی) شای الىتشين ي حفشٌ سا ح می وىىذ[.]5
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ا تلفیك ایه دي مؼادلٍ دس مؼادالت پیًػتگی ٍ دي مؼادلٍ صیش می سػیم:
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ذيل  :1پاسامتشَای ٍ واس سفتٍ دس مؼادالت حاوم
زدیف

نام پازاهتس

نواد پازاهتس

1

باز ااکتسوى

q

2

ضسیب دی الکتسیک

3

چگالی دهنده

4

چگالی پریسنده

5

چگالی حفسه

p

6

چگالی الکتسوى

n

7

پتانسیل الکتسیکی

v

8

هیداى الکتسیکی

E

9

چگالی جسیاى الکتسیکی الکتسوى ها

11

چگالی جسیاى الکتسیکی حفسه ها

11

قابلیت تحسک الکتسوى

12

قابلیت تحسک حفسه

13

نسخ تولید

)G(x

14

نسخ باش تسکیب

)R(x

15

ضسیب نفوذ الکتسوى

16

ضسیب نفوذ حفسه

.4ابصاز هوزد استفاده جهت شبیه ساشی
دس ػلًل فتًيلتاییه پاسامتش ولیذی  PCEمـخق وىىذٌ اصدٌ تبذی تًان اػت  PCEوؼبت ماوضیمم تًان
لا

دػتیافت خشي ی ٍ تًان وًس يسيدی اػت .دسایه ممالٍ ما ٍ شسػی مـخلٍ وًسی ي ز ػاختاس گشیتیىر دس

الیٍ َای ػلًل خًسؿیذی پشداختٍ ایم ي تاثیش ػاختاس گشیتیىر سيی افضایؾ ي گؼتشؽ طیف ز

مًسد ح

ي

شسػی لشاس گشفتٍ اػت .وٍ َذ اص اسصیا ی افضایؾ  Isc ،Voc ، PCEػلًل اػت ي ایه پاسامتشَا سا ا وتایج ؿبیٍ
ػاصی ي تجش ی دیگشػاختاسَا ممایؼٍ خًاَیم وشد .شای ػلًل خًسؿیذی مطشح ؿذٌ مطا ك يیظگیَا ي پاسمتش َای
ذػت آمذٌ یه ػاختاس ُیىٍ سا اسائٍ خًاَیم وشد .ایه واسَا سا ا وش افضاسَای مُىذػی لًمشیىال اوجا خًاَیم داد.
وش افضاس لًمشیىال وٍ ضي لًی تشیه ا ضاسَای سایج ؿبیٍ ػاصی ػلًل خًسؿیذی اػت تًاوایی داسد مذلی 3
ؼذی اص ػلًل خًسؿیذی سا ا دس وظش گشفته ي تؼییه يیظگی َای ػاختاس گشیتیىر سػم ومایذ .ؿبیٍ ػاصی وًسی
ػلًل خًسؿیذی واوًػاختاس ي ؿبیٍ ػاصی اديات پالػمًوی واوًػاختاس وٍ اص ملٍ يیظگی َای ایه وش افضاس می اؿذ.
 .1.4تهیه سلول خوزشیدی
تلًیشی اصػاختاسی ػلًل خًسؿیذی الیٍ واصن ػیلیىًوی وٍ ما اوتخا

ي طشاحی وشدیم دس ؿى 3وـان

دادٌ ؿذٌ اػت .وٍ دس ایه الیٍ پاییىی آلًمیىیً ومؾ واتذ سا ایفا میىىذ ،ؼذ االی آلًمیىیً الیٍ ویمٍ سػاوای
ػیلیىًن سا اػتفادٌ ؿذٌ اػت ،ي ٍ ایه سيال الیٍ واصن اوؼیذ سيی ي اوؼیذ للغ ایىذویم( )ITOواوتىت االیی ٍ
ػىًان آوذ اػتفادٌ ؿذٌ اػت.

ؿى  :3ػاختاس اوتخا ؿذٌ دس ایه تحمیك
دس مًسد اوذاصٌ الیٍ َا ایذٌ آل تشیه اوذاصٌ َا اػتفادٌ ؿذٌ اػت وٍ دس ایه اوذاصٌ َا بشیب ز

ػلًل

خًسؿیذی دس وتیجٍ تًان ي شیان اتلال وًتاٌ ي خلًف اصدٌ افضایؾ می یا ذ.
اوؼیذ سيی یه مادٌ ویمٍ سػاوای وًع  Nا گا

اوشطی مؼتمیم حذيد  3.37الىتشين يلت دس دمای اتاق ي

اوشطی شاوگیختگی 60میلی الىتشين يلت اػت وٍ دس وًس مشئی یه ویمٍ سػاوای ؿفا می اؿذ مضایای دیگش اوؼیذ
سيی ػباستىذ اص فشاياوی ي لیمت پاییه وؼبت ٍ مًاد مـا ٍ می اؿذ .اوؼیذ للغ ا واخاللی ایىذیم ) (ITOاص

سػاواَای اوؼیذی ؿفا

ؿىاختٍ ؿذٌ ای اػت وٍ ٍ دلی سػاوىذگی ي ؿفافیت اال دس واحیٍ وًس مشئی ٍ ػىًان

الىتشيد ؿفا دس الىتشي ویه وًسی واس شد فشاياوی داسد[.]6
دس ایه ممالٍ ا تذا ما ُتشیه اوذاصٌ ي الیٍ َایی وٍ شای ػاختاس ػلًل خًسؿیذی مىاػب می اؿذ سا وـان دادٌ
ي اوتخا وشدیم ،ي دس لؼمت دیگش  ،تاثیش ػاختاس گشیتیىر دس الیٍ َای ػلًل خًسؿیذی سا وـان می دَیم .دس ایه
الیٍ َا ما اص وًپلش گشیتیىر شای الیٍ پاییىی آلًمیىیً اػمال وشدیم ي شای الیٍ َای واصن سيی اوؼیذ ي ػیلیىًن
لیض گشیتیىر سا اػمال وشدیم وٍ وتیجٍ واس مىجش ٍ افضایؾ شیان اتلال وًتاٌ ي اصدٌ تبذی تًان خًاَذ ًد .دس
ؿى ( )4ؿماتیىی اص ایه ػاختاس مـاَذٌ می گشدد.

ؿى ( ) 4ػلًل خًسؿیذی ا اػمال گشیتیىر وًپلش دس آلًمیىیً ي لیض گشیتیىر دس ػیلیىًن ي سيی اوؼیذ

 .2.4نتایج شبیه ساشی با اعوال ساختاز گسیتینگ
وتایج حاك اص ایه تحمیك شای حالت ذين اػمال ػاختاس گشیتیىر تًػط وش افضاس لًمشیىال مطا ك مىحىی
َای صیش ؿبیٍ ػاصی ؿذٌ اػت .مُمتشیه مىحىی دس ؿبیٍ ػاصی ػلًل َای خًسؿیذی مىحىی ز  ،شیان-
يلتاط( )I-Vي تًان خًس ی می اؿذ .ؿى ( )5مىحىی ز ي ؿى ( )6مىحىی يلتاط -شیان ي ماوضیمم تًان خشي ی
شای حالت ذين گشیتیىر وـان دادٌ ؿذٌ اػت .ممادیش 0/ 6يلت شای يلتاط مذاس اص 39/0017 ،میلی آمپش ش ػاوتی
متش مش غ شای شیان اتلال وًتاٌ 18/8714 ،میلی يلت ش ػاوتی متش مش غ شای ماوضیمم تًان خشي ی 80/64 ،دسكذ
شای بشیب پش ؿذگی ي  18/87دسكذ شای اصدٌ دػتگاٌ ذػت آمذ.

ؿى ( )5مىحىی ز ػلًل خًسؿیذی ذين اػمال گشیتیىر

(الف)

( )

ؿى (( -)6الف)مىحىی ماوضیمم تًان خشي ی( ) مىحىی يلتاط -شیان ذين اػمال حالت گشیتیىر

ؿى ( )7مىحىی ز يؿى ( ) 8مىحىی مـخلات تحلی ؿذٌ شای ایه حالت اػمال ػاختاس گشیتیىر سا
وـان می دَذ .ممادیش 0/ 6يلت شای يلتاط مذاس اص 46/6144 ،میلی آمپش ش ػاوتی متش مش غ شای شیان اتلال وًتاٌ،
 22/8076میلی يلت ش ػاوتی متش مش غ شای ماوضیمم تًان خشي ی 81/54 ،دسكذ شای بشیب پش ؿذگی ي 22/8
دسكذ شای اصدٌ دػتگاٌ ذػت آمذ.

ؿى ( )7محىی ز

شای ُتشیه حالت گشیتیىر

( )

(الف)
ؿى (( -)8الف) مىحىی ماوضیمم تًان خشي ی( ) مىحىی يلتاط -شیان ا اػمال حالت گشیتیىر

 .3.4نتایج کل نحقیق:
وتایج حاك اص دػتگاٌ ػلًل خًسؿیذی الیٍ واصن دس ذيل 2خالكٍ ؿذٌ اػت .ایه مًبًع آؿىاس اػت وٍ
ا اػمال ػاختاس گشیتیىر الیٍ َای ػلًل خًسؿیذی دس افضایؾ اصدٌ تبذی تًان تاثیش چـمگیشی ایفا می وىذ.
ذيل  :2وتایج حاك اص اػمال گشیتیىر ي ذين اػمال گشیتیىر

)Effi(%

)FF(%

)Voc (v

)Jsc(mA/cm^2

87/78

78/46

8/4

93/8888

سلول ساده

22/7

78/46

8/4

46/6144

حالت گریتینگ

مشخصات

 نتیجه گیری.5

دس ایه پظيَؾ تحلی يؿبیٍ ػاصی ػلًل َای خًسؿیذی الیٍ واصن ػیلیىًوی ا اػمال ػاختاس گشیتیىر
 وتایج حاكلٍ ي یافته، دس ػلًل خًسؿیذی،وًع ػاختاس گشیتیىر، ، بخامت ي ىغ ته ته الیٍ َا.شسػی ؿذٌ اػت
شتشی حضًس ػاختاس ش ػذ حضًس آن مً ب ز ي اال شدن پاساوتش َای ػلًل خًسؿیذی اص ملٍ شیان اتلال
.ش سيی آوُا اػال ومًدٌ ایم

 شتشی خًد سا وـان داد ي ش اػاع ؿبیٍ ػاصی ح،ٌوًتاٌ ي اصد
 مراجع.6
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