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چکيده
 ساختاری ضامل آرایوای متناًب اس نانٌمیلوىای دیالکتزیک تز رًی سطح ً آرایوای،تو منظٌر افشایص تاسده سلٌلىای خٌرضیذی الیو ناسک
 دًره تناًب را، در طزاحی ساختار مٌرد نظز.متناًب اس نانٌمیلوىای پالسمٌنیک تا دًره تناًب متفاًت در انتيای سلٌل را پیطنياد میدىیم
ً  تزکیة نانٌمیلوىای دیالکتزیک.توگٌنوای در نظز میگیزیم کو نانٌمیلو دیالکتزیک میان نانٌمیلوىای پالسمٌنیک قزار گیزد
 مٌجة تزانگیختگی مذىای پالسمٌنیکی ً فٌتٌنیکی میضٌد کو در صٌرت توکارگیزی نانٌمیلوىا تو تنيایی امکان تزانگیختگی،پالسمٌنیک
. تزانگیختگی مذىای مٌرد نظز در گستزهی ًسیعی اس طٌلمٌج جذب درًن سلٌل را تو میشان قاتل تٌجيی افشایص میدىذ.آنيا ًجٌد نذاضت
.تا استفاده اس رًش تفاضل متناىی دامنو سمان چگٌنگی افشایص تيزه سلٌلىای خٌرضیذی الیو ناسک را مٌرد تزرسی قزار میدىیم
.FDTD  رًش، مذىای فٌتٌنیکی ً پالسمٌنیکی، نانٌمیلو، افشایص تيزه، سلٌلىای خٌرضیذی الیو ناسک: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.
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زاٍکبز ازائَ ضدٍ دز ایي هیبلَ ثَ هٌظْز افصایص ثِسٍی

مقدمو

سلْ ُبی خْزضیدی الیَ ًبش

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

پدیدٍ اپتیک  ،ضبهل ثَکبزگیسی آزایَای هتٌبّة اش ًبًْهیلَ-

ُبی دیالکتسیک ثس زّی سطح ّ آزایَای اش ًبًْهیلَُبی
پالسوًْیک ثب دّزٍ تٌبّة هتفبّت دز اًتِبی سلْ ه -

هطکل ػودٍ هٌبثغ تْلید اًسژی ثَ زّشُبی سٌت (سْخت-

ُبی فسایل  ،ساْختُابی ُساتَای ّ  )...آلاْدگ شیسات

ثبضد .دّزٍ تٌبّة زا ثَگًَْای دز ًظس ه گیسین کَ ًبًْهیلَ

هحیط ا ّ پبیاابى یاابفتي ایااي هٌاابثغ تْلیااد اًااسژی ه ا ثبضااد.

دیالکتسیک هیبى ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک قساز گیسد.

ثٌبثسایي یبفتي هٌبثغ جدید اًسژی کَ ُن تب حدی پبیبىًبپاریس

ًطبى ه دُین ،تسکیت ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک ّ
پالسوًْیک ،هْجت ثساًگیاتگ هدُبی پالسوًْیک ّ

ثبضد ّ ُن ایٌکَ ثبػث آلْدگ هحیط شیسات ًطاْد ،اهاسی

اجتٌبةًبپریس است .یک اش اًسژیُبیی کَ هْزد تْجاَ ثطاس

فْتًْیک ه ضْد کَ دز غْزت ثَکبزگیسی ًبًْهیلَُب ثَ

قااساز گسفتااَ اساات ،اًااسژی خْزضااید اساات .ساالْ ُاابی
خْزضیدی اثصازُبی اپتْالکتسًّیک ُستٌد کَ اًسژی ًْزاً

تٌِبیی

اهکبى

ثساًگیاتگ

آىُب

ّجْد

ًداضت.

ثساًگیاتگ هدُبی هْزد ًظس دز گستسٍی ّسیؼ اش طْ -
هْجُب جرة دزّى سلْ زا ثَ هیصاى قبثل تْجِ افصایص

خْزضید زا ثَطْز هساتیین ثاَ اًاسژی الکتسیکا تجادیل ها -

کٌٌد .سلْ ُبی خْزضیدی اش یک هبدٍ جبذة کَ اغلت اش

ه دُد .ثَهٌظْز طساح

جٌس سیلیکْى ه ثبضاد ،سابختَ ها ضاًْد .ضاابهت هابدٍ
جبذة دز ًسل اّ سلْ ُبی خْزضایدی دز حادّد -151

ّ ضجیَسبشی یک سبختبز ثِیٌَ

زّش تفبضل هتٌبُ داهٌَ شهبى زا ثَ دلیل تْاًبیی دز حل
هسبئل پیچیدٍ الکتسّهغٌبطیس

 311هیکسّهتس ه ثبضد ،کَ دزغد ثبالیی اش ُصیٌاَ سابخت
ساالْ ُاابی خْزضاایدی غااس

ثب ثِسٍگیسی اش چٌدیي

دز داهٌَ شهبى ،ثَ ّیژٍ

ثسُنکٌص ًْز ثب اًْاع هْاد ،ثسگصیدٍاین.

خاابلعساابشی ساایلیکْى،

روش تفاضل متناىی دامنو زمان

تکٌیکُبی سبخت ّ  ...ه ضْد .اش ایايزّ تْجاَ هحییابى
ثَ ًسل دّم سلْ ُبی خْزضیدی ثب ضابهت دز حدّد چٌاد

دز ایي زّش ثب ضجکَثٌدی فضبی هد سبشی ّ اختػبظ

دًجب کن کسدى ضاابهت هابدٍ جابذة ایجابد ها ضاْد کان

ّ هیداىُبی ثسُنکٌصکٌٌدٍ تؼسیف ه گسدًد [ .]6هحل

ًبًْهتس تب چٌد دٍ هیکسّهتس جلت ضدٍ است .هطکل کاَ ثاَ

خْاظ اپتیک ثَ سلْ ُبی ایي ضجکَ ،سبختبز هْزد هطبلؼَ

ضدى طْ جارة هاْرس ًاْز تْساط ًاینزسابًب ها ثبضاد ،کاَ
ثبػث کبُص ثِاسٍی سالْ ُابی خْزضایدی الیاَ ًابش دز

قسازگیسی هْلفَُبی هیداى الکتسّهغٌبطیس ثس زّی ُس
سلْ ثَ غْزت یک دز هیبى ثَ گًَْای تؼییي ه گسدد کَ

یبفتي زاُ ثَ هٌظْز افصایص جرة اپتیک دزّى سالْ  ،اش

تْسط هْلفَُبی هیداى

هیبیسَ ثب سلْ ُبی خْزضیدی ًسال اّ ها ضاْد .ثٌابثسایي

ُس هْلفَ هیداى الکتسیک تْسط هْلفَُبی هیداى هغٌبطیس
ّ ُس هْلفَ هیداى هغٌبطیس

اُویت ّیژٍای ثسخْزداز است.
زاٍکبزُبی هتٌْػ

الکتسیک احبطَ گسدد .ثب گسستَسبشی هؼبدالت هبکسْ اش

ثَ هٌظْز افصایص ثِسٍی سلْ ُبی

طسیق اػوب تفبضل هتٌبُ ثس زّی هطتق شهبً ّ هکبً

خْزضیدی پیطٌِبد ضدٍ است .اش جولَ :ثَ کبزگیسی آزایَای

هْلفَُبی هیداى ضص هؼبدلَ ثَ ٌُگبمسبشی ثسای ضص

[ ،]1استفبدٍ اش ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک ثس زّی سطح

ػٌْاى ًوًَْ هؼبدلَ ثٌَُگبمسبشی ثسای

ثَ غْزت زاثطَ

ثس زّی

n

هتٌبّة اش ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک ثس زّی سطح سلْ

هْلفَ هیداىُبی الکتسیک ّ هغٌبطیس حبغل ه ضْد .ثَ

[ ،]2ثَ کبزگیسی ًبًْهیلَُبی جفت ضدٍ ثس زّی سطح
سلْ

[ ،]3قساز دادى ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک

( )1ثَدست ه آید:
()1

سطح ّ دز اًتِبی سلْ [ ،]4ثَ کبزگیسی آزایَای ًبهٌظن اش

ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک ثس زّی سطح سلْ [.]5
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ًبًْهیلَُب دزّى الیَی دیالکتسیک ثَ ضسیت ضکست 1/5

دز هد الکتسیک ػسض ) ،(TEهیداى الکتسیک دز غفحَ-

ی  ّ xyهیداى هغٌبطیس دز اهتداد هحْز  zقساز ه گیسد ّ

قساز گسفتَاًدً .تیجَ هحبسجَی جرة اپتیک دزّى سلْ

غفحَی  ّ xyهیداى الکتسیک دز اهتداد هحْز  zقساز ه -
گیسد .دز ایي هیبلَ سبختبز هْزد ًظس تحت تبثص هْج ثب

هیصاى جرة هحبسجَ ضدٍ دز دّحبلت (ثدّى دز ًظس گسفتي
ًبًْهیلَُب ّ دز حضْز ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک) دز ًظس

سلْ  ،تْاًبیی ثساًگیاتگي پالسوْى سطح تْسط ایي

ًبًْهیلَُب دز طْ هْجُبی ثلٌد کَ سیلیکْى دز ایي ًْاح

دز هد هغٌبطیس

ػسض

) ،(TMهیداى هغٌبطیس

ثسحست طْ هْج دز ضکل (ً )2طبى ضدٍ است .ثب هیبیسَ

دز

گسفتَ ضدٍ ،افصایص جرة اپتیک دزّى سلْ دز حضْز

قطجص  TEقساز ه گیسد .دلیل تبثص هْج ثب قطجص  TEثَ

جرة پبییٌ دازد ،قبثل هالحظَ استً .بًْهیلَُبی ثَکبز
گسفتَ ضدٍ دز اًتِبی سلْ هْجت ثساًگیاتگ هدُبی

قطجص دز هیبثل هْج ثب قطجص  TMه ثبضد.

نتـایج

پالسوًْیک دز طْ هْج ً 051بًْهتس ه ضْد .تْشیغ ضدت

دز اثتدا ثَ هٌظْز ثسزس تبریس ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک ثس
افصایص جرة اپتیک دزّى سلْ  ،سبختبزی ضبهل آزایَای

هیداى دز طْ هْجً 051بًْهتس هحبسجَ ضدٍ ّ دز ضکل 2

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

هتٌبّة اش ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک دز اًتِبی سلْ دز ًظس

ه گیسین .سبختبز هْزد ًظس ثَ ُوساٍ ضسایط هسشی دز زّش

هد

 FDTDدز ضکل ً 1طبى دادٍ ضدٍ است.

ضااکل  :1فضاابی ضااجیَساابشی دز زّش  .FDTDثااَ کاابزگیسی آزایااَای هتٌاابّة اش
ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک دز اًتِبی سلْ .

ضکل  :2جرة اپتیک دزّى سلْ ثسحست طْ هْج دز حضْز آزایَای اش

دز هسشُبی ثبال ّ پبییي ثَ هٌظْز جلْگیسی اش ثبشتبةُبی

ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک دز اًتِبی سلْ ّ تْشیغ ضدت هیداى هغٌبطیس دزّى
سلْ ّ اطسا

غیس فیصیک ثَ دزّى فضبی هسئلَ اش ضسایط هسشی جبذة

دز هسحلَ ثؼد ثَ هٌظْز ثسزس

[ ]6استفبدٍ ه کٌین ّ ثَ دلیل تٌبّثی ثْدى سبختبز هسئلَ

تبریس ًبًْهیلَُبی دی-

الکتسیک ثس افصایص ثِسٍ سلْ  ،آزایَای هتٌبّة اش

دز هسشُبی چپ ّ زاست ،ضسایط هسشی دّزٍای [ ]6اػوب

ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک زا ثس زّی سطح سلْ قساز ه -

ه گسددُ .وبىطْز کَ دز ضکل ًطبى دادٍ ضدٍ است ثسای

دُینً .وْداز جرة اپتیک دزّى سلْ دز ضکل ً 3طبى

هحبسجَ جرة اش دّ آضکبزسبش دز اثتدا ّ اًتِبی فضبی

دادٍ ضدٍ است.

ضجیَسبشی استفبدٍ ه کٌین .ثب تفبضل ضبز هحبسجَ ضدٍ

تْسط ایي دّ آضکبزسبش ه تْاى جرة دزّى سلْ

ًبًْهیلَُب دز طْ هْجً 051بًْهتس.

ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک قساز گسفتَ ضدٍ ثس زّی سطح

زا

سلْ ثاص ػودٍای اش ًْز فسّدی زا ثَ دزّى سلْ ُدایت

هحبسجَ کسد .دّزٍ تٌبّة ( ،)Pضابهت ( ّ )wازتفبع

ه کٌٌد ّ ُوچٌیي هْجت پساش ًْز فسّدی دز شّایبی

ًبًْهیلَُب ( )hثَ تستیت ً 01 ّ 111 ،211بًْهتس ّ

هاتلف ه ضًْد .اگس شاّیَ ًْز پساضیدٍ ضدٍ تْسط

ضابهت هبدٍ جبذة ً 211بًْهتس اًتابة ضدٍ است.
3

هیداى الکتسّهغٌبطیس قْی دزّى سلْ جرة دزّى سالْ

ًبًْهیلَُب ثصزگتس اش شاّیَ حد ثبضد ،دز ایي غْزت ثبشتبثص
کل زخ ه دُد ّ ًْز اش هحیط خبزج ًو ضْد ّ دزّى
سلْ

دز طاْ هاْجُابی ثلٌاد زا فاصایص ها دُاد .دز پبیابى ًطاابى
دادین کَ ثب تسکیت ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک ثاس زّی ساطح

ثَ دام ه افتد ،ثٌبثسایي ًْز پساضیدٍ ضدٍ ه تْاًد

ّ ًبًْهیلاَُاابی پالسااوًْیک دز اًتِابی ساالْ ّ ثااب طساحا
دقیااق دّزٍ تٌاابّة ه ا تااْاى جاارة دزّى ساالْ زا ثااب ثااَ-

هْجت ثساًگیاتگ هدُبی هْججسی دز طْ هْجُبی کْتبٍ
دزّى هبدٍ جبذة ضْد.

کبزگیسی توبه پدیدٍُبی اپتیک هْزد ثحث ثَ هیصاى قبثل
تْجِ افصایص داد.

ضکل  :3جرة اپتیک دزّى سلْ ثسحست طْ هْج دز حضْز آزایَای اش
ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک ثسزّی سطح سلْ خْزضیدی.

ثَ هٌظْز ثِسٍگیسی اش توبم پدیدٍُابی اپتیکا ثسزسا ضادٍ

ضکل  :4جرة اپتیک دزّى سلْ ثسحست طْ هْج ثاب دز ًظاس گاسفتي سابختبز

دز افااصایص ثِااسٍ ساالْ ُاابی خْزضاایدی ،ساابختبزی ضاابهل

طساح ضدٍ ثَ هٌظْز افصایص ثِسٍ سلْ .

آزایَای هتٌبّة اش ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک ثاس زّی ساطح
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کَ جرة دزّى سلْ زا ثب ثِسٍگیسی اش توبه ایي پدیدٍُاب

ثَ هیصاى قبثل تْجِ افصایص ه دُدً .وْداز جرة اپتیکا

دزّى سلْ دز ایي حبلت دز ضکل ً 4طبى دادٍ ضدٍ اسات.
ثب ثَکبزگیسی سبختبز طساح ضدٍ ػالٍّ ثاس تیْیات هادُبی
اپتیک ّ پالسوًْیک کَ دز حبلت قجل ًیص حضاْز داضاتٌد،

دز ثسخ اش طْ هْجُب پیکُابی جدیادی ثاَ ّجاْد آهادٍ
است کَ ثَ دلیل طساح دزًظس گسفتَ ضدٍ ه ثبضد.

نتیجوگیری
دز ایي هیبلًَ ،طبى دادین ثب ثَکابزگیسی آزایاَای هتٌابّة اش

ًبًْهیلَُبی دیالکتسیک اش جٌس سیلیکْى ثاس زّی ساطح

ه تاْاى جارة دزّى سالْ دز طاْ هاْجُابی کْتابٍ زا ثاَ

هیصاى قبثل تْجِ افصایص دادُ .وچٌیي ثَ کبزگیسی آزایَای
اش ًبًْهیلَُبی پالسوًْیک دز اًتِبی سلْ ثاَ دلیال ایجابد
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