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  چکيده

 ایآرایو ً سطح رًی تز الکتزیکدی ىاینانٌمیلو اس متناًب ایآرایو ضامل ساختاری ناسک، الیو خٌرضیذی ىایسلٌل تاسده افشایص منظٌر تو
دًره تناًب را مٌرد نظز،  ساختار در طزاحی. دىیممی پیطنياد سلٌل را انتيای در پالسمٌنیک تا دًره تناًب متفاًت ىاینانٌمیلو اس متناًب

الکتزیک ً ىای دیتزکیة نانٌمیلوىای پالسمٌنیک قزار گیزد. الکتزیک میان نانٌمیلونانٌمیلو دی گیزیم کوای در نظز میگٌنوتو
 امکان تزانگیختگیىا تو تنيایی کارگیزی نانٌمیلوضٌد کو در صٌرت تومی فٌتٌنیکیپالسمٌنیک، مٌجة تزانگیختگی مذىای پالسمٌنیکی ً 

 .دىذتو میشان قاتل تٌجيی افشایص می را جذب درًن سلٌل مٌجی ًسیعی اس طٌلتزانگیختگی مذىای مٌرد نظز در گستزه. ضتًجٌد نذا آنيا
 .دىیممی قزار تزرسی مٌرد را ناسک الیو خٌرضیذی ىایسلٌل تيزه افشایص چگٌنگی سمان دامنو متناىی تفاضل رًش اس استفاده تا

 .FDTDرًش ، ً پالسمٌنیکی فٌتٌنیکیمذىای  نانٌمیلو، ، افشایص تيزه،الیو ناسک ىای خٌرضیذیسلٌل کلمات کلیدی:
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Abstract  

Abstract: To enhance light absorption in thin film solar cells, we propose double sided nanogratings which consist 

of dielectric nanowires on top and plasmonic nanowires at the bottom of the solar cells. We consider half period 

offset between the two nanogratings. Such combination is capable of exciting both plasmonic and photonic modes. 

Two dimensional finite difference time domain method (FDTD) is employed to investigate the effect of front and 

back nanogratings on absorption enhancement in thin film solar cells. 

Keywords: Thin Film Solar Cells, Absorption Enhancement, Nanogratings, Photonic and plasmonic modes, FDTD 

Method.



 
 

 

2 
 

 مقدمو 
 زّشافصًّا  ًیابش ثطس گًْبگْى، ُبیشهیٌَ دز ػلن پیطسفت ثب
 حاب  ػایي دز. اسات کاسدٍ پیادا آى تْلیاد هٌابثغ ّ اًسژی ثَ

-سْخت) سٌت  ُبیزّش ثَ اًسژی تْلید هٌبثغ ػودٍ هطکل

 شیسات آلاْدگ ...(  ّ ایُساتَ ُابیساْخت فسایل ، ُبی
. ثبضاادهاا  اًااسژی تْلیااد هٌاابثغ ایااي یاابفتي پبیاابى ّ هحیطاا 
 ًبپاریسپبیبى حدی تب ُن کَ اًسژی جدید هٌبثغ یبفتي ثٌبثسایي
 اهاسی ًطاْد، شیسات هحیط آلْدگ  ثبػث ایٌکَ ُن ّ ثبضد

 ثطاس تْجاَ هْزد کَ ُبییاًسژی اش یک . است ًبپریساجتٌبة
 ُاابیساالْ  .اساات خْزضااید اًااسژی اساات، گسفتااَ قااساز

 ًْزاً  اًسژی کَ ُستٌد اپتْالکتسًّیک  اثصازُبی خْزضیدی
-ها  تجادیل الکتسیکا  اًاسژی ثاَ هساتیین طْزثَ زا خْزضید

 اش اغلت کَ جبذة هبدٍ یک اش خْزضیدی ُبیسلْ  .کٌٌد
 هابدٍ ضاابهت. ضاًْدها  سابختَ ثبضاد،ه  سیلیکْى جٌس
-151 حادّد دز خْزضایدی ُبیسلْ   ّا ًسل زد جبذة
 سابخت ُصیٌاَ اش ثبالیی دزغد کَ ثبضد،ه  هیکسّهتس 311
 ساایلیکْى، ساابشیخاابلع غااس  خْزضاایدی ُاابیساالْ 
 هحییابى تْجاَ زّایاي اش. ضْده ...  ّ سبخت ُبیتکٌیک

 چٌاد حدّد دز ضابهت  ثب خْزضیدی ُبیسلْ  دّم ًسل ثَ
 ثاَ کاَ هطکل . است ضدٍ جلت هیکسّهتس دٍ چٌد تب ًبًْهتس
 کان ضاْدها  ایجابد جابذة هابدٍ ضاابهت کسدى کن دًجب 
 کاَ ثبضاد،ها  زسابًبًاین تْساط ًاْز هاْرس جارة طْ  ضدى
 دز ًابش  الیاَ خْزضایدی ُابیسالْ  یثِاسٍ کبُص ثبػث
 ثٌابثسایي. ضاْدها  اّ  ًسال خْزضیدی ُبیسلْ  ثب هیبیسَ

اش  ،یبفتي زاُ  ثَ هٌظْز افصایص جرة اپتیک  دزّى سالْ 
 ای ثسخْزداز است.اُویت ّیژٍ

 ُبیسلْ  یثِسٍ افصایص هٌظْز ثَ هتٌْػ  ُبیکبززاٍ
 ایآزایَ کبزگیسی ثَ :جولَاش . است ضدٍ پیطٌِبد خْزضیدی
 سلْ  سطح زّی ثس  پالسوًْیک ُبیًبًْهیلَ اش هتٌبّة

 سطح زّی ثس الکتسیکدی ُبیًبًْهیلَ اش استفبدٍ ،[1]
 سطح زّی ثس ضدٍ جفت ُبیًبًْهیلَ کبزگیسی ثَ ،[2]

ثس زّی   پالسوًْیک ُبیًبًْهیلَ، قساز دادى [3] سلْ 
ای ًبهٌظن اش ، ثَ کبزگیسی آزایَ[4]سطح ّ دز اًتِبی سلْ  

 .[5]ثس زّی سطح سلْ  الکتسیک ُبی دیًبًْهیلَ

 یثِسٍ افصایص هٌظْز ثَ َلبیه يیا زد ضدٍ ازائَ کبززاٍ
گیسی اش چٌدیي ثب ثِسٍ الیَ ًبش  خْزضیدی ُبیسلْ 
-ًبًْهیلَ اش هتٌبّة ایآزایَ کبزگیسیثَ ضبهل اپتیک ،پدیدٍ 

 ُبیًبًْهیلَ اش ایآزایَ ّ سطح زّی ثس الکتسیکدی ُبی
-ه  سلْ  اًتِبی دز ثب دّزٍ تٌبّة هتفبّت پالسوًْیک

گیسین کَ ًبًْهیلَ ای دز ًظس ه گًَْ. دّزٍ تٌبّة زا ثَثبضد
ُبی پالسوًْیک قساز گیسد. الکتسیک هیبى ًبًْهیلَدی

الکتسیک ّ ُبی دیتسکیت ًبًْهیلَ ،دُینًطبى ه 
پالسوًْیک، هْجت ثساًگیاتگ  هدُبی پالسوًْیک  ّ 

ُب ثَ کبزگیسی ًبًْهیلَضْد کَ دز غْزت ثَفْتًْیک  ه 
ُب ّجْد ًداضت. تٌِبیی اهکبى ثساًگیاتگ  آى

-اش طْ ی ّسیؼ  ثساًگیاتگ  هدُبی هْزد ًظس دز گستسٍ

جرة دزّى سلْ  زا ثَ هیصاى قبثل تْجِ  افصایص  بُهْج
 ثِیٌَ سبختبز یک سبشیضجیَ ّ طساح  هٌظْزثَدُد. ه 

 حل دز تْاًبیی دلیل ثَ از شهبى داهٌَ هتٌبُ  تفبضل زّش
 ّیژٍ ثَ شهبى، داهٌَ دز الکتسّهغٌبطیس  پیچیدٍ هسبئل
 . اینثسگصیدٍ هْاد، اًْاع ثب ًْز کٌصثسُن

 زمان دامنو متناىی تفاضلروش 
سبشی ّ اختػبظ ثٌدی فضبی هد ضجکَ ثب زّش ایي دز

ُبی ایي ضجکَ، سبختبز هْزد هطبلؼَ خْاظ اپتیک  ثَ سلْ 
هحل  .[6] دًگسدکٌٌدٍ تؼسیف ه کٌصُبی ثسُنّ هیداى

ثس زّی ُس  الکتسّهغٌبطیس  هیداى ُبیهْلفَقسازگیسی 
گسدد کَ ای تؼییي ه ک دز هیبى ثَ گًَْیسلْ  ثَ غْزت 

ُبی هیداى هغٌبطیس  ُس هْلفَ هیداى الکتسیک  تْسط هْلفَ
ُبی هیداى ّ ُس هْلفَ هیداى هغٌبطیس  تْسط هْلفَ

سبشی هؼبدالت هبکسْ  اش الکتسیک  احبطَ گسدد. ثب گسستَ
ً  ّ هکبً  طسیق اػوب  تفبضل هتٌبُ  ثس زّی هطتق شهب

سبشی ثسای ضص ُبی هیداى ضص هؼبدلَ ثَ ٌُگبمهْلفَ
ثَ  ضْد.ُبی الکتسیک  ّ هغٌبطیس  حبغل ه هْلفَ هیداى

ثَ غْزت زاثطَ    سبشی ثسای ٌُگبمػٌْاى ًوًَْ هؼبدلَ ثَ
 آید:دست ه ثَ (1)
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-غفحَ دز الکتسیک  هیداى ،(TE) ػسض  الکتسیک  هد دز

 ّ گیسده  قساز z هحْز اهتداد دز هغٌبطیس  هیداى ّ xy ی
 دز هغٌبطیس  هیداى ،(TM) ػسض  هغٌبطیس  هد دز

-ه  قساز z هحْز اهتداد دز الکتسیک  هیداى ّ xy یغفحَ

ایي هیبلَ سبختبز هْزد ًظس تحت تبثص هْج ثب دز  .گیسد
ثَ  TEگیسد. دلیل تبثص هْج ثب قطجص قساز ه  TEقطجص 

سلْ ، تْاًبیی ثساًگیاتگي پالسوْى سطح  تْسط ایي 
 ثبضد. ه  TMقطجص دز هیبثل هْج ثب قطجص 

 نتـایج
ثس  کُبی پالسوًْیثَ هٌظْز ثسزس  تبریس ًبًْهیلَدز اثتدا 
ای اپتیک  دزّى سلْ ، سبختبزی ضبهل آزایَجرة افصایص 

ُبی پالسوًْیک دز اًتِبی سلْ  دز ًظس هتٌبّة اش ًبًْهیلَ
گیسین. سبختبز هْزد ًظس ثَ ُوساٍ ضسایط هسشی دز زّش ه 

FDTD  ًطبى دادٍ ضدٍ است. 1دز ضکل 

 
 اش هتٌاابّة ایآزایااَ کاابزگیسی ثااَ. FDTD زّش دز ساابشیضااجیَ : فضاابی1ضااکل 
 .سلْ  اًتِبی دز پالسوًْیک  ُبیًبًْهیلَ

ْگ يییثبال ّ پب یدز هسشُب  ُبیاش ثبشتبة یسیثَ هٌظْز جل
 جبذة یهسش طیاش ضساثَ دزّى فضبی هسئلَ   کیصیف سیغ
 هسئلَ ّ ثَ دلیل تٌبّثی ثْدى سبختبز نکٌی استفبدٍ ه [6]

اػوب   [6] ایدّزٍ یهسش طیچپ ّ زاست، ضسا یدز هسشُب
 ثسای است ضدٍ دادٍ ًطبى ضکل دز کَ طْزُوبى .گسدد ه

فضبی  یهحبسجَ جرة اش دّ آضکبزسبش دز اثتدا ّ اًتِب
. ثب تفبضل ضبز هحبسجَ ضدٍ نکٌی استفبدٍ ه سبشیضجیَ

جرة دزّى سلْ  زا  تْاى دّ آضکبزسبش ه يیتْسط ا
 ازتفبع ّ( w) ضابهت ،(P) تٌبّة دّزٍ هحبسجَ کسد.

 ّ ًبًْهتس 01 ّ 111 ،211 تستیت ثَ( h) ُبًبًْهیلَ
. است ضدٍ اًتابة ًبًْهتس 211 جبذة هبدٍ ضابهت

 5/1 ضکست ضسیت ثَ الکتسیکدی یالیَ دزّى ُبًبًْهیلَ
 سلْ  دزّى اپتیک  جرة یهحبسجَ ًتیجَ اًد.گسفتَ قساز

ثب هیبیسَ . است ضدٍ ًطبى( 2) ضکل دز هْج طْ  ثسحست
 يتفسگ سظً زد ىّدث)حبلت دّدز هحبسجَ ضدٍ جرة  هیصاى

دز ًظس  (کیًْوسالپ یبَُلیهًْبً زْضح زد ّ بَُلیهًْبً
جرة اپتیک  دزّى سلْ  دز حضْز  افصایصگسفتَ ضدٍ، 

 ًْاح  ایي دز سیلیکْى کَُبی ثلٌد هْجُب دز طْ ًبًْهیلَ
 کبزثَ ُبیًبًْهیلَ دازد، قبثل هالحظَ است. پبییٌ  جرة
هْجت ثساًگیاتگ  هدُبی  سلْ  اًتِبی دز ضدٍ گسفتَ

تْشیغ ضدت ضْد. ًبًْهتس ه  051هْج پالسوًْیک  دز طْ 
 2هحبسجَ ضدٍ ّ دز ضکل  ًبًْهتس 051دز طْ  هْجهیداى 

ًطبى دادٍ ضدٍ است، کَ تبیید کٌٌدٍ ثساًگیاتگ  هد 
 ثبضد. هْج ه پالسوًْیک  دز ایي طْ 

 
 اش ایآزایَ حضْز دز هْج طْ  ثسحست سلْ  دزّى اپتیک  : جرة2ضکل 
دزّى   سیهغٌبط داىیضدت ه غیتْشسلْ  ّ  اًتِبی دز پالسوًْیک ُبیًبًْهیلَ

 .ًبًْهتس 051دز طْ  هْج ُبلَیسلْ  ّ اطسا  ًبًْه

-ُبی دیدز هسحلَ ثؼد ثَ هٌظْز ثسزس  تبریس ًبًْهیلَ

ای هتٌبّة اش الکتسیک ثس افصایص ثِسٍ سلْ ، آزایَ
-الکتسیک زا ثس زّی سطح سلْ  قساز ه ُبی دیًبًْهیلَ

ًطبى  3ًوْداز جرة اپتیک  دزّى سلْ  دز ضکل دُین. 
 دادٍ ضدٍ است. 

 سطح یزّ ثس ضدٍ گسفتَ قساز کالکتسیید ُبیلَیًبًْه
ای اش ًْز فسّدی زا ثَ دزّى سلْ  ُدایت ثاص ػودٍ سلْ 
دز شّایبی  هْجت پساش ًْز فسّدیُوچٌیي  کٌٌد ّه 

 تْسط ضدٍ پساضیدٍ ًْز شاّیَ . اگسضًْدهاتلف ه 
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 ثبشتبثص غْزت ایي دز ثبضد، حد شاّیَ اش ثصزگتس ُبًبًْهیلَ
 دزّى ّ ضْدًو  خبزج هحیط اش ًْز ّ دُده  زخ کل 
تْاًد ًْز پساضیدٍ ضدٍ ه  ثٌبثسایي افتد،ه  دام ثَ سلْ 

 ُبی کْتبٍهْجدز طْ  هْججسی هدُبی ثساًگیاتگ هْجت 
  .ضْددزّى هبدٍ جبذة 

 
 اش ایآزایَ حضْز دز هْج طْ  ثسحست سلْ  دزّى اپتیک  : جرة3ضکل 
 سطح سلْ  خْزضیدی. ثسزّی الکتسیکدی ُبیًبًْهیلَ

 ضادٍ ثسزسا  اپتیکا  ُابیپدیدٍ توبم اش گیسیثِسٍ هٌظْز ثَ
 ضاابهل ساابختبزی خْزضاایدی، ُاابیساالْ  ثِااسٍ افااصایص دز

 ساطح زّی ثاس الکتسیکدی ُبیًبًْهیلَ اش هتٌبّة ایآزایَ
پالسااوًْیک ثااب دّزٍ  ُاابیًبًْهیلااَ اش هتٌاابّة ایآزایااَ ّ

 ،(4)ضاکل  دُاینها  ازائَ سلْ  اًتِبی دز تٌبّة هتفبّت
 ُابپدیدٍ ایي توبه  اش گیسیثِسٍ ثب زا سلْ  دزّى جرة کَ
ًوْداز جرة اپتیکا  دُد. ه  افصایص تْجِ  قبثل هیصاى ثَ

 ًطبى دادٍ ضدٍ اسات. 4دز ضکل  ایي حبلتدزّى سلْ  دز 
تیْیات هادُبی کبزگیسی سبختبز طساح  ضدٍ ػالٍّ ثاس ثب ثَ

اپتیک  ّ پالسوًْیک  کَ دز حبلت قجل ًیص حضاْز داضاتٌد، 
ُابی جدیادی ثاَ ّجاْد آهادٍ ُب پیکدز ثسخ  اش طْ  هْج

 .دثبضیل طساح  دزًظس گسفتَ ضدٍ ه است کَ ثَ دل

 گیرینتیجو
 اش هتٌابّة ایآزایاَ کابزگیسیثَ ثب دادین دز ایي هیبلَ، ًطبى

 ساطح زّی ثاس سیلیکْى جٌس اش الکتسیکدی ُبیًبًْهیلَ
ُابی کْتابٍ زا ثاَ هاْجتاْاى جارة دزّى سالْ  دز طاْ ه 

 ایآزایَهیصاى قبثل تْجِ  افصایص داد. ُوچٌیي ثَ کبزگیسی 
ثاَ دلیال ایجابد  سلْ  اًتِبی دز پالسوًْیک ُبیًبًْهیلَ اش

هیداى الکتسّهغٌبطیس  قْی دزّى سلْ  جرة دزّى سالْ  
. دز پبیابى ًطاابى ُاددفاصایص ها زا  ُابی ثلٌادهاْجدز طاْ 

الکتسیک ثاس زّی ساطح ُبی دیدادین کَ ثب تسکیت ًبًْهیلَ
ساالْ  ّ ثااب طساحاا   اًتِابی دز پالسااوًْیک ُاابیًبًْهیلاَّ 

-ثااب ثااَ تااْاى جاارة دزّى ساالْ  زادقیااق دّزٍ تٌاابّة هاا 

ثَ هیصاى قبثل  ُبی اپتیک  هْزد ثحثکبزگیسی توبه  پدیدٍ
 تْجِ  افصایص داد.

 
ثاب دز ًظاس گاسفتي سابختبز  هْج طْ  ثسحست سلْ  دزّى اپتیک  : جرة4ضکل 

 طساح  ضدٍ ثَ هٌظْز افصایص ثِسٍ سلْ .
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