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تفاضل متناهی دامنه زمانبا استفاده از روش  کینانوپالسمون یدیخورش هایسلول سازینهیبه  

 

 توسط

 آرزو فیروزی

 

پراکندگی،  ،جایگزیده سطحی پالسمون سطحی، پالسمون پرو،-فابری پدیدههای اپتیکی شامل گیری از پدیدهنامه با بهرهدر این پایان

مورد های خورشیدی طراحی و ی سلولبه منظور افزایش بهره را ساختارهای گوناگون نانوپالسمونیکی پراش و مدهای موجبری،

هیم دسلول قرار داده و نشان می روی سطحهای پالسمونیکی را بر ای متناوب از نانومیلهآرایهین منظور، ابتدا دهیم. بدمی قرار مطالعه

، جذب نور توسط سلول در های نانومیلهضخامت، ارتفاع، دوره تناوب و هندسه با انتخاب مناسب پارامترهای تاثیرگذار از جملهکه 

ی حدودهم های پالسمونیکی دربه منظور تنظیم بسامد تشدید پالسمون سطحی نانومیلهیابد. سپس، درصد افزایش می 06حدود 

 یدهیم و تاثیر ساختار ارائه شده بر افزایش بهرههای جفت شده را بر روی سطح سلول قرار میای متناوب از نانومیلهدلخواه، آرایه

های هدهیم. نانومیلالکتریک را بر روی سطح قرار میهای دیای متناوب از نانومیله. در گام بعد، آرایهدهیمسلول را مورد بررسی قرار می

دهند. به درصد افزایش می 06ای از نور فرودی به سمت سلول، جذب درون سلول را در حدود الکتریک با هدایت بخش عمدهدی

لول ها را در انتهای سهای پالسمونیکی، آنجایگزیده نانومیله سطحی پالسمون سطحی و پالسمونمنظور استفاده بهینه از خاصیت 

 یابد.درصد افزایش می 06جذب درون سلول در حدود دهیم. در این حالت قرار می

ز ای ادهیم که شامل آرایههای اپتیکی بررسی شده، ساختاری را مورد مطالعه قرار میگیری از تمام پدیدهدر نهایت به منظور بهره

جنس نقره در انتهای سلول های پالسمونیک از ای از نانومیلهالکتریک از جنس سیلیکون بر روی سطح و آرایههای دینانومیله

 دهیم.ها را بر افزایش جذب درون سلول مورد بررسی قرار مینظمی نانومیلهباشد. تاثیر نظم و بیمی

-کیاز تکن دیبا و باشدینم رپذیامکان یلتحلی طوربه ییساختارها نچنی با نور کنشو مطالعه برهم ی تاثیرگذارپارامترها ریبررسی تاث

حل معادالت ماکسول  ییتوانابه دلیل  FDTDزمان -دامنه یمتناه-از روش تفاضلبرای این منظور، استفاده شود.  یمحاسبات های

 .کنیماستفاده میبا ابعاد و شکل دلخواه  دهیچیپ یساختارها یزمان برا یدامنهدر 

 FDTDروش  ،نانوپالسمونیک ،یدیخورش هایسلولکلید واژه: 

 


