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چکیده
یک سلول خورشیدی یا سلول فوتوولتیک یک وسیله ی الکتریکی است که با استفاده از یک اثرفوتوولتیک انرژی نورانی را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل میکند
 کاربرد الکترون و حفره را. سلول فوتوولتیک به عنوان ابزاری اسا که مشخصات الکتریکی آن مانند جریان مشخص است.که یک پدیدهی فیزیکی و شیمیایی است
 میتوان چنین فرض کرد که جفت الکترون و حفره.می توان با استفاده از تابع عمقی که الکترون و حفره پس از جذب فوتون در آن ایجاد شده است محاسبه کرد
.هردو در یک عمق ایجاد شدهاند و سپس احتمال اینکه بارها به ناحیهی پیوند جریان یابند را محاسبه کرد
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Abstract
A solar cell, or photovoltaic cell, is an electrical device that converts the energy of light directly
into electricity by the photovoltaic effect, which is a physical and chemical phenomenon. It is a form of
photoelectric cell, defined as a device whose electrical characteristics, such as current. The efficiency of
electron and hole pair collection in a solar cell can be analysed as a function of the depth at which carriers are
generated by an absorbed photon. We can assume that generation occurs at only one depth, and then determine
the probability that carriers are collected and cross over the junction.

یک سلول خورشیدی از جنس سیلیکون شامل یک الیهی
جلویی

مقدمه
امروزه سلولهای خورشیدی سیلیکونی ،از پرکاربردترین قطعات
حالت جامد هستند .سیلیکون نیمهرسانایی با گاف نواری  1/1تا
 1/7الکترون ولت مناسب برای جذب نور خورشید میباشد.
جفتهای الکترون -حفره در اثر تابش نور خورشید در نیمهرسانا
تولید میشوند .این حاملهای بار متحرک میتوانند جریان
الکتریکی تولید کنند[ .]1تولید ولتاژ الکتریکی به یک گاف انرژی
بین ترازهای انرژی الکترونی نیاز دارد .اما چگونه میتوان با

است و یک دریچهی فلزی(توری) روی این الیه قرار
که

داده شده است که ناحیهی اهمی را میسازد .ناحیهی روی

با تابش نور مواجه است با یک پوشش مناسب ضد بازتاب پوشیده
شده است .دیوارههای توری فلزی مانع از رسیدن و جذب بسیاری
از پرتوهای نوری توسط نیمههادی

هستند پس بسیار نازک

ساخته میشوند .بیشتر تابش توسط ناحیهی ضخیم  pجذب می-
شوند .الکترونهای موجود در ناحیهی  pباید به سمت پیوند رانده
شوند .نور خورشیدی که به سلول خورشیدی میرسد ،جذب می-
تعریف میشود.

شود و این باید توسط رابطهی

استفاده از گاف انرژی ،ولتاژ تولید کرد؟ برای این منظور ،به یک
پیوند  p-nنیاز است .ساختار سلولهای سیلیکونی ،از یک فیلم
نازک نوع (nضخامتی در حدود یک یا چند میکرومتر ) بر روی
یک فیلم نوع  pکه ضخامت بیشتری دارد ،تشکیل میشود.
جفتهای الکترون -حفره تولید شده بوسیله نور خورشید در فصل
مشترک این دو ناحیه پخش میشوند ،جایی که میدان الکتریکی
داخلی موجب جدایی بار میشود .در سلولهای خورشیدی پیوند
n-pبحث درباره تولید و بازترکیب حاملها ،که بسته به ولتاژ
اعمال شده بر روی پیوند در گاف ممنوعه انرژی نیمهرسانا رخ
میدهد ،ضروری به نظر میرسدند[2و.]3
طراحی سلولهای خورشیدی
در این قسمت طراحی سلولهای خورشیدی سیلیکونی مورد بحث
است .برای این منظور که نور به ناحیهی پیوندی اتصال p-n
برسد ،باید اتصال نزدیک به سطح رسانا باشد و به اندازهی کافی
بزرگ باشد که تابش کافی را دریافت کند .این مورد ایجاب میکند
که یک الیهی نازک  nیا  pروی روی ناحیهای که نور تابیده است
قرار بگیرد[.]3
برای اینکه بیشتر نور تابیده شده توسط سلول خورشیدی جذب
شود ،یک الیه سیلیکون را که به شدت به آن ناخالصی اضافه شده
را به سطح سلول اضافه میکنیم و به عنوان یک ناحیه از اتصال p-
 nبه کار برده میشود.

شکل .1اجزاء سازندهی سلول خورشیدی
فرض میکنیم نرخ اپتیکی  Gدر تمام طول اتصال p-nیکنواخت
باشد .این موضوع بر این مطلب داللت دارد که ثابت جذب
کوچک است .همچنین فرض میکنیم که طول پراکندگی اقلیت
بارها در نواحی  nو  pبسیار کوچکتر از طول این نواحی هستند.
در واقع نقاط جلویی

و نقاط پشتی

از تراکم

بارها دور هستند و در ناحیهی  nمعادلهی پراکندگی برای حفرهها
به صورت زیر نوشته میشود.
()1
در رابطه فوق  Gنرخ جذب اپتیکی و
سرعت ترکیب هستند[3و.]4

ثابت زمانی باز ترکیب و

و در ناحیهی  pمعادلهی پراکندگی برای الکترونها به صورت زیر
نوشته میشود.

()4
با استفاده از شرایط مدار کوتاه در

()2

باید تراکم حاملها صفر
=  ،در نهایت تابع

شود .با استفاده از شرط پیوستگی در
پس از اعمال شرایط مرزی و در نظر گرفتن طول
پخش

تغییرات تراکم حفرهها و الکترونها در

به صورت زیر

را در فاصلهی بین
مینویسیم.

نواحی nو pبدست خواهند آمد.

( )5
حال چگالی جریان را بدست میآوریم[]4

()3
میتوان براساس روابط فوق منحنیهای

و

را

به صورت زیر رسم کرد.

در

دو مؤلفه از جریان پراکندگی وجود دارد .جریان

مازاد الکترونها در جهت کاهش تراکم بار از
اندازهی چگالی جریان در سمت چپ

دور میشود.

به صورت زیر خواهد

بود:

و در سمت راست به صورت زیر خواهد بود:

در نهایت جریان کل برابر است با

شکل.2نحوهی تغییرات تراکم اقلیت بارها

جریان کلی که به ناحیهی خال میرسد را با

نمایش میدهیم:

تابع عمق

میدانیم که شار جریان به صورت تابع نمایی ،به صورت تابعی از

کاربرد الکترون و حفره را میتوان با استفاده از تابع عمقی که

فاصلهی بین ناحیهی خال و مکان تولید جفت الکترون و حفره

الکترون و حفره پس از جذب فوتون در آن ایجاد شده است

کاهش مییابد .به منظور استفاده بهینه از سلولهای خورشیدی با

محاسبه کرد .میتوان چنین فرض کرد که جفت الکترون و حفره

ضخامت محدود

فرض میکنیم که عمق جذب

هردو در یک عمق ایجاد شدهاند و سپس احتمال اینکه بارها به

فوتونها از طول پخش

ناحیهی پیوند جریان یابند را محاسبه کرد .از آنجا که بیشتر حامل-
ها در ناحیهی  pجذب میشوند ،توجه خود را به ناحیهی  pجلب

 111و طول پراکندگی  1mmاست .یعنی ضخامت

سلول خورشیدی باید بیشتر از  1mmباشد .برای کاهش سرعت
ترکیب میتوان از نیمهرسانای نوع

میکنیم.
برای

فوتون

کوچکتر است .در سیلیکون عمق جذب

تراکم بارها به صورت زیر خواهد بود:

استفاده میشود[.]5

شکل .3نمودار چگالی جریان بر حسب فاصله
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را مورد بررسی قرار دادیم و شکل شماتیکی از این اجزا را ارائه
کردیم.
در نهایت تابع عمق را معرفی کرده و با استفاده از آن تراکم بارهای
اقلیت را در هر دو طرف ناحیههای  nو  pبدست آوردیم و از
روی تراکم اقلیت بارها ،چگالی جریان را محاسبه کردیم وبه این
نتیجه رسیدیم که بیشینهی جریان در
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اتفاق میافتد و نمودار

چگالی جریان الکترونها را برحسب فاصله از ناحیهی  ، pبرای
هر دو سمت راست و چپ
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جریان به این نتیجه رسیدیم که شار جریان به صورت تابع نمایی،
به صورت تابعی از فاصلهی بین ناحیهی خال و مکان تولید جفت
الکترون و حفره کاهش مییابد .به منظور استفاده بهینه از سلول-
های خورشیدی با ضخامت محدود
عمق جذب فوتونها از طول پخش
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