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 -1مقدمه
تجدیدپذیر و دردسترس بودن در تمام نقاط زمین انرژی
خورشیدی را بهترین گزینه برای رفع مشکل بحران انرژی در
جهان قرار داده است .استفاده از کریستال سیلیکونی در لایه فعال
سلول خورشیدی که انرژی خورشیدی را به توان الکتریکی تبدیل
میکند ،موجب بالا رفتن قیمت ساخت سلولهای خورشیدی و
عدم امکان رقابت با سوختهای فسیلی شده است .همین عامل
موجب روی آوردن پژوهشگران به سلولهای خورشیدی لایه
نازک با قیمت پایینتر شده است .در این نوع سلولهای
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خورشیدی با وجود بهبود قیمت ،مقدار جذب ساختار پایین میآید
] .[۹-6به منظور برطرف کردن این مشکل ،در سالهای اخیر
روش های متعددی برای به دام اندازی نور در لایه فعال سلول
خورشیدی ارائه شده است ].[7-20
یکی از موفقیت آمیزترین روشها به منظور به دام اندازی نور
خورشید ،استفاده از ساختارها با مقیاس نانو (نانوساختارها) است
] .[7-20نشان داده شده است که با استفاده از نانوذرهها (شامل
نانو ذرات فلزی و دی الکتریکی ]  ،[ 20 ،۹۳ ،6 ،2ساختارهای
هسته-پوسته ] [ ۹2 ،۹0 ،۳و ذرات کوانتمی ]  ) [ ۱ ،8درون
سلول خورشیدی و یا بر ساختار ،مقدار جذب افزایش پیدا میکند.
در کارهای دیگر استفاده از ساختارهای گریتینگ و یا نانوآنتنها
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تاریخ دریافت ۹۳۱۱/۹2/04 :
تاریخ پذیرش ۹400/0۳/۹8 :

درون سلول خورشیدی ،نور را به دام میاندازد ]  .[ ۹۹ ،7فرا
سطوحها ]  [ 22 ،2۹نیز میتوانند درون سلول خورشیدی به
عنوان لنز ]  ، [ ۹1 ،۹4جاذب ]  [ ۹7 ،۹6و شکل دهندهی بیم
]  [ ۹۱ ،۹8مورد استفاده قرار گیرند و جذب ساختار را بالا برند.
با وجود روشهای ذکر شده در افزایش جذب سلولهای
خورشیدی ،وجود محدودیتهایی مانند تلفات پلاسمونیکی ] ،6
 ،[ ۹۱ ،۹7 ،۹4وابستگی به پلاریزاسیون و زاویه تابش ] [ ۹8 ،۹4
و پهنای باند پایین ]  ،[20بازدهی ساختار را پایین میآورد.
در این مطالعه ،یک سلول خورشیدی لایه نازک جدید معرفی می-
شود که در آن لنز فرا سطوح عبوری امکان تمرکز نور خورشید در
لایه فعال سلول را فراهم کرده و مقدار جذب ساختار را بالا میبرد.
استفاده از این نانوساختارها در مقاله موجب میشود تا نور
خورشید در سلولی با ضخامت لایه فعال نازکتر نسبت به
سلولهای مرسوم به دام بیفتد .به بیان دیگر لنز فرا سطوح در
ابعاد نانو ،نور خورشید را درون لایه فعال متمرکز کرد و این
ویژگی ،به کمک قرار گرفتن رزوناتورها در ابعاد نانو در کنار
یکدیگر محقق گردید .از امتیازات مهم این ساختار ،بهبود جذب
نه تنها در طول موجهای بزرگ بلکه در طول موجهای کوچکتر
است که به ندرت در سلولهای خورشیدی لایه نازک اتفاق می-
افتد ]  .[ 6-۹۱افزونبر این ،وابستگی پایین ساختار نسبت به
پلاریزاسیون و زاویه تابش نسبت به پژوهشهای گذشته قابل
توجه است ] .[ 6-20

 -2ساختار لنز
ساختار لنز فرا سطوح عبوری در شکل  ۹نشان داده شده است.
همان گونه که در این شکل مشاهده میکنید ،لنز فرا سطوح
عبوری بر روی سلول خورشیدی قرار گرفته و نور را درون ساختار
متمرکز میکند و باعث به دام افتادن آن در لایه فعال سلول شده
و جذب را افزایش میدهد.
لایه ضد بازتاب از جنس  )Indium Thin Oxide( ITOبر روی
لایه فعال سلول خورشیدی قرار گرفته و انعکاس از سطح آن را
کاهش میدهد .ضخامت این لایه برابر یک ربع طول موج
انتشاری در این لایه است که باعث کمینه شدن انعکاس از سطح
آن میشود ] .[2۳همچنین طول موج مرکزی طراحی110 ،
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نانومتر قرار داده شده است که به دلیل بیشینه بودن انرژی تابشی
خورشید در این طول موج انتخاب شده است ] .[24با توجه به
ضریب شکست  ۹/8لایه ضد بازتاب در این طول موج ضخامت
لایه  ITOبرابر  71نانومتر خواهد بود.

شکل  :۹ساختار ارائه شده ،الف) نمای جانبی لنز فرا سطوح بر روی سلول الف)

سلول واحد لنز فرا سطوح.

لنز عبوری استفاده شده در این سلول خورشیدی یک لنز مسطح
است که بر اساس ساختار فرا سطوح طراحی شده و رزوناتور
سلول واحد آن به شکل مکعب مستطیل و از جنس دی الکتریک
است (شکل  .)۹فرا سطوح نسخهی دو بعدی فرا مواد هستند
] [21-۳0که قادرند ناپیوستگی فاز را در مرز بین دو محیط فراهم
کنند .فرا سطوح از سلولهای واحد با اندازههای زیر طول موج
تشکیل میشوند که میتوانند پروفایل فازی مورد نظر را تامین
کنند ] . [21-28این ساختارها که برای اولین بار در مرجع ][26
معرفی و بررسی شد ،دارای کاربردهای متنوعی از جمله در
طراحی لنزها ] ،[۳4,24-۳2سیستمهای تصویربرداری زیر طول
موج ] ،[۳1,۳۳جاذبها ] ،[۹7 ،۹6وسایل شکل دهنده بیم ] ،۳۹
 ،[۳7 ،۳6پلارایزرها ]  [۳۱ ،۳8و مدولاتورها ]  [40هستند .برای
مدل سازی ناپیوستگی فاز توسط لنز فرا سطوح ،از قانون اسنل
تعمیم یافته برای موج شکست در داخل سلول خورشیدی استفاده
میکنیم ]:[27,26
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) d  (x
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که در آن )  (xناپیوستگی فاز ایجاد شده توسط لنز  ،طول
موج نور در خلاء n i ،ضریب شکست محیط تابشی nt ،ضریب
شکست محیط شکست و  iو  tبه ترتیب زوایای نور تابشی و
شکست هستند.
برای آن که فرا سطوح مانند لنز عبوری عمل کند باید پروفایل
فازی مورد نیاز ،به منظور تداخل سازنده پرتوهای نور در فاصله
کانونی درون لایه فعال سلول خورشیدی ،تامین شود] :[4۹
) f

2

( x 2 f

2



L (x) 

که در آن  fفاصله کانونی لنز است که  610نانومتر قرار داده شده
و  λطول موج نور در محیط است.
به منظور تامین پروفایل فازی از رزوناتورهای مکعب مستطیل در
سلول واحد فرا سطوح استفاده میشود (شکل ۹ب) .همان گونه
که در شکل ۹ب قابل مشاهده است ،سلول واحد از سه لایه
تشکیل می شود که در آن رزوناتور از جنس  SiO 2با ضریب
شکست  ۹/41و ضخامت  ۳00نانومتر ،لایه میانی از جنس
 Si 3N 4با ضریب شکست  2/64و ضخامت  ۳0نانومتر و لایه
 ITOبا ضریب شکست  ۹/8و ضخامت  71نانومتر قرار دارند.
طول تناوبی سلول واحد برابر  ۹00نانومتر است و تامین فاز مورد
نظر بر اساس معادله ( )2به کمک تغییر ابعاد جانبی رزوناتورها
( Lx, Lyدر شکل ۹ب) انجام میشود .در این ساختار برای تامین
پروفایل فازی از  ۹0رزوناتور استفاده میشود که ابعاد آنها در
جدول  ۹گزارش شده است .ابعاد انتخابی برای رزوناتورها به
صورتی هستند که افزون بر تامین فاز مطلوب ،دارای اندازه
مناسبی برای موج شکست باشند.

جدول  : ۹ابعاد رزوناتورهای مکعب مستطیلی استفاده شده در لنز فرا سطوح به
همراه فاز و اندازه موج شکست.
Transmission
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0.89

95

80

85

N5

0.85

268

50

70

N6
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10

40

N9

فاز و اندازه موج شکست برای رزوناتورهای مکعب مستطیل که
در جدول  ۹گزارش شده که بر اساس محاسبات عددی نرم افزار
شبیه ساز تمام موج  CSTبدست آمده است .در این شبیه سازی
شرایط مرزی به صورت تناوبی قرار داده شده و موج صفحهای
ساختار را تحریک میکند .همچنین ،ضریب گذردهی آلومینیوم و
سیلیکون مورد استفاده در سلول خورشیدی از مراجع ] [4۳ ،42
استخراج شدهاند که وابستگی فرکانسی و تلفات را لحاظ میکنند.

 -۳بررسی پارامترهای سلول
در این قسمت عملکرد سلول خورشیدی ارائه شده به صورت
عددی توسط نرم افزار شبیه ساز تمام موج  CSTبررسی می-
گردد .شرایط مرزی به صورت تناوبی قرار داده شده و موج
صفحهای ساختار را تحریک میکند .ساختار کلی شامل ۹۱
رزوناتور است که به صورت متقارن اطراف  N0قرار گرفتهاند .نتایج
حاصل از شبیه سازی در شکلهای  2تا  6گزارش شده است.
شکلهای  2و  ۳اندازه میدان الکتریکی را در سلول خورشیدی
ارائه شده در طول موج  110نانومتر به ترتیب برای پلاریزاسیون-
های  TMو  TEبه نمایش گذاشته و آنها را با یک سلول
خورشیدی ساده (بدون لنز) مقایسه کردهاند .همان گونه که در
این شکلها قابل مشاهده است ،نور خورشید درون لایه فعال
سلول متمرکز شده و اندازه میدان الکتریکی در سلول خورشیدی
ارائه شده نسبت به ساده افزایش یافته است.
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به منظور بررسی عملکرد سلول خورشیدی در پهنای باند مورد
نظر ،ساختار ارائه شده به صورت عددی بین طول موجهای ۳00
نانومتر تا  ۹۹00نانومتر شبیه سازی و نتایج در شکلهای  4تا 6
به نمایش گذاشته شده است .نتایج نشان میدهد که لنز فرا
سطوح قادر است نور را در پهنای باند گستردهای درون سلول
خورشیدی متمرکز کند .با این وجود ،با تغییر طول موج ،اندازهی
فاصله کانونی نیز کاهش خواهد یافت (شکل  .)4این ویژگی
باعث می شود سلول خورشیدی در طول موج های بلند نسبت به
سلول ساده عملکرد مناسبتری داشته باشد و نور از لایه فعال آن
خارج نگردد.

شکل  ،5نشان دهنده انعکاس از سطح سلول خورشیدی
ارائه شده در پلاریزاسیونهای  TMو  TEدر مقایسه با
سلول خورشیدی ساده بدون لنز فرا سطوح است .همان گونه که
در این شکل مشاهده میشود ،انعکاس ساختار ارائه شده برای هر
دو پلاریزاسیون کاهش قابل توجهی پیدا کرده است .این کاهش
در طول موجهای کوتاه و بلند ،درستی طراحی سلول خورشیدی
جدید را تایید میکند.

شکل  : 4تغییرات فاصله کانونی لنز فرا سطوح در طول موجهای متفاوت.

شکل  : 2اندازه میدان الکتریکی در پلاریزاسیون  TMبرای  )aسلول خورشیدی
ارائه شده و  )bسلول خورشیدی ساده.

شکل  : 1انعکاس از سطح سلول خورشیدی ساده (سبز) و سلول خورشیدی ارائه
شده در پلاریزاسیونهای ( TMقرمز) و ( TEآبی).

به منظور بررسی کلیتر عملکرد سلول خورشیدی ،مقدار
جذب نور را در این ساختار محاسبه میکنیم ] :[44
)(3

شکل  : ۳اندازه میدان الکتریکی در پلاریزاسیون  TEبرای  )aسلول خورشیدی ارائه
شده و  )bسلول خورشیدی ساده.
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1
A( )   Im( ( ))  | E |2 d
2


که در آن )) Im(ɛ(ωقسمت موهومی ضریب گذردهی سیلیکون،
 ωفرکانس زاویهای و | |Eشدت میدان الکتریکی است .همچنین،
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انتگرال گیری در لایه فعال (لایه سیلیکون) سلول خورشیدی
انجام میگیرد .با استفاده از معادله ( )۳جذب سلول خورشیدی
ارائه شده و سلول خورشیدی ساده محاسبه و مقدار بهبود جذب
در دو پلاریزاسیون  TMو  TEبدست می آید که در شکل  6به
نمایش گذاشته شده است .همان گونه که از شکل  6قابل
مشاهده است ،جذب ساختار ارائه شده در بیشتر طول موجها
نسبت به سلول خورشیدی ساده افزایش پیدا کرده و این مقدار
بهبودی در بعضی طول موجها به عدد  6رسیده است.

TMو  TEبه ترتیب برابر  20/14 mA/cm2و
 mA/cm2 ۹۱/8۹است .این پارامتر برای سلول خورشیدی ساده
برابر با  ۹6/0۹ mA/cm2است .به این ترتیب همان گونه که از
نتایج مشخص میشود ،جریان اتصال کوتاه برای پلاریزاسیونهای
 TMو  TEبه ترتیب  %2۱و  %24افزایش پیدا میکند .جدول 2
بهبود چگالی جریان اتصال کوتاه سلول خورشیدی ارائه شده در
مقایسه با کارها گذشته را به نمایش گذاشته است .یکی از
ویژگیهای مهم سلول خورشیدی ارائه شده ،استفاده از
رزوناتورهای غیر فلزی بود که تلفات اهمی را کاهش داد و در
مقایسه با مرجع ] [۹4چگالی جریان اتصال کوتاه بالاتری در
اختیار ما قرار داد.
جدول  : 2مقایسه بهبود چگالی جریان اتصال کوتاه.

شکل  : 6بهبود جذب سلول خورشیدی ارائه شده در طول موجهای کاری برای
پلاریزاسیونهای ( TMآبی) و ( TEقرمز).

برای داشتن یک بررسی دقیق از سلول خورشیدی ارائه شده،
چگالی جریان اتصال کوتاه ( )J1scرا برای ساختار مذکور و سلول
خورشیدی بدون لنز (ساده) بدست میآوریم و با هم مقایسه
میکنیم ] [41
)(4

e
c S ( ) A Si ( ) d  ,
hc 

J sc 

که در آن  eبار الکترون ASi(λ) ،ضریب جذب لایه سیلیکون
(معادله ( S(λ) ،))۳توان تابشی خورشیدی در سطح زمین ]،[24
 cبازدهی تجمعی h ،ثابت پلانک و  cسرعت نور در خلاء است.
همچنین در این رابطه  c  1فرض میشود ،به این معنی که با
جذب شدن هر فوتون در لایه فعال یک الکترون حفره آزاد می-
شود.

Current
Enhancement
)(total
1.265

Current
Enhancement
)(TE
1.29

Current
Enhancement
)(TM
1.24

This paper

1.31

1.30

1.32

][11

1.185

1.15

1.22

][14

1.07

1.08

1.06

][19

برای داشتن بررسی کلیتر از سلول خورشیدی باید عملکرد آن در
زوایای تابشی متفاوت بررسی شود .به این منظور جریان اتصال
کوتاه را برای سلول خورشیدی ارائه شده و ساده در زوایای تابشی
متفاوت بدست میآوریم و بهبود این پارامتر را محاسبه میکنیم
(شکل  .)7همان گونه که از شکل  7قابل مشاهده است ،این
پارامتر در زوایای متفاوت تغییرات جزئی داشته و به نسبت
کارهای پیش وابستگی کمتری به زاویه تابشی پیدا کرده
است ].[۹۱ ،۹1 ،۹4

در نهایت به کمک رابطه ( ،)4جریان اتصال کوتاه برای سلول
خورشیدی مذکور محاسبه میشود که برای پلاریزاسیونهای
Short circuit current density.
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Improvement of thin crystalline silicon solar cell
using a transmissive metasurface lens
M.A. Shameli , L. Yousefi
Department of Telecommunications, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran,
Iran

Abstract: In this paper, a transmissive metasurface flat lens is proposed for silicon thin film in solar cells to focus
and trap light in the active layer of the cell. Designing metasurface lens is based on the generalized Snell's law, and
analyzed using CST simulation. The structure is investigated at the interested wavelengths of solar spectrum and for
a wide range of angles of incidence at both TM and TE polarizations. The numerical results show that the
transmissive lens increases the absorption in a wide large of wavelengths for both TE and TM polarizations of the
incident light, resulting in a short circuit current enhancement of 39% and 32% for TM and TE polarizations,
respectively.

Keywords: Thin film solar cells, Light trapping, Transmissive lens, Dielectric metasurfaces, Generalized
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