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  سيليكان متخلخل به عنوان ماده اي نوين در ساختار سلولهاي خورشيدي سيليكاني

 دت زمان واكنش با افزايش مPSافزايش گاف انرژي بيانگر تك اليه هاي سيليكان متخلخل فوتولومينسانس  مطالعه – چكيده
 دقيقه بر روي 10 و 20 واكنش با زمانهاي خوردگي دو اليه اي با استفاده از دوسلول خورشيدي سيليكان متخلخل . استالكتروشيميايي 

در را ين نمونه  كارايي بيشتر ا،W 100 بررسي پارامترهاي اصلي اين نمونه تحت تابش المپ هالوژن.  ساخته شديك پايه سيليكان
VIاندازه گيري منحني هاي .  تاييد مي كندمقايسه با نمونه هاي تك اليه اي نمونه هاي تك و دو اليه اي تحت تابش المپ هالوژن  −

W1000دن افزايش جريان خروجي و كاهش ولتاژ و ضريب پر شدگي را نشان مي ده.  

  اليه اي سيليكان متخلخل دوسلول خورشيدي، فوتولومينسانس، سيليكان متخلخل،  -كليد واژه
   0760  وPACS –0762كد 

 

 مقدمه -1

در دهه هاي اخير محدوديت ذخائر سوختهاي فسيلي و 
 سبب شده است كه مشكالت ناشي از مصرف اين سوختها

 و منابع انرژي تميز و تجديدپذير، مانند انرژي خورشيد
يدي فوتوولتايي كه اين انرژي را مستقيماً به  خورشهايسلول

 مورد توجه بسياري از ند،نالكتريسيته تبديل مي ك
 از نظر تاريخي سيليكان .گروههاي تحقيقاتي قرار گيرند

نخستين ماده نيمرسانايي است كه در ساخت سلولهاي 
 به علت خورشيدي تجاري مورد استفاده قرار گرفته و

تالشهاي  زمين و غير سمي بودنفراواني ذخائر در پوسته 
فراواني در جهت افزايش بازده و كاهش هزينه هاي توليد 

نتايج اما . انجام شده استسلولهاي خورشيدي سيليكاني 
تكنولوژيهاي مواد و بررسي ها نشان مي دهند كه هر يك از 

مورد استفاده در ساخت سلولهاي خورشيدي الگوي توسعه 
نجام با رسيدن به يك مقدار و سراكرده مشخصي را دنبال 

 لذا براي دست ].1[اين روند متوقف مي شود مشخص بازده 
يابي به مقدار بازده بيشتر و بهينه سازي اقتصادي سلولهاي 

ستفاده از مواد و اثرات ا) ء الكتريسيتهكاهش بها(خورشيدي 
كه از ) PS(كان متخلخل سيلي . است امري ضرورينوين

 محلول اسيد تروشيميايي ويفرهاي سيليكان دروردگي الكخ
هيدروفلوئوريك ساخته مي شود از جمله موادي است كه به 
علت خواص اپتوالكترونيكي منحصر به فرد مانند پهن 
شدگي گاف انرژي و سادگي تكنولوژي ساخت براي 

 از سوي ديگر چون .كاربردهاي فوتوولتايي مطلوب است

لتايي داراي واي مورد استفاده در فوتوهيچيك از نيمرساناه
گاف انرژي كه بتواند تمام طيف خورشيد را پوشش دهد 
نيستند، انتظار مي رود استفاده از نيمرساناهاي مختلف با 
گافهاي انرژي متفاوت با عنوان ساختارهاي چند اتصالي 

)Multijunction (در اين مقاله به . باعث بهبود بازده شود
يكان متخلخل دو اليه اي ساخته و در  سيل،روشي نوين

. ساختار سلول خورشيدي مورد استفاده قرار گرفته است
اثرات بهره گيري از چنين ساختاري بر پارامترهاي اصلي 

، ولتاژ )scI(جريان مدار كوتاه ، نظير سلولهاي خورشيدي 
 از مقايسه با نتايج ،)FF(و ضريب پرشدگي) ocV(مدار باز 

  .سلولهاي تك اليه اي حاصل مي شود

  هاروش ساخت نمونه و انجام آزمايش - 2
ساخت سيليكان متخلخل تك اليه اي و  -1- 2

  اندازه گيري گاف انرژي آن
راي ساخت سيليكان متخلخل تك اليه اي از ويفرهاي ب

) 111(لوري سيليكان پوليش داده شده تك بلور با راستاي ب
ويفرها .  استفاده شده استmµ 500وضخامت تقريبي 

pnداراي ساختار ديودي   كه nضخامت طرف .  هستند−
صيقلي است و اليه سيليكان متخلخل بر روي آن ساخته 

 ويفرها  سطحمقاومت.  استmµ15 –10مي شود تقريباً 
اتصال . قرار دارد) cmΩ( اهم سانتي متر 6 - 8در بازه 

اهمي مورد نياز براي فرآيند خوردگي الكتروشيميايي به 
 بر mbar 6-10روش تبخير در خال در فشاري از مرتبه 

   ثابت دارياني، رضا ورجبي، مرجان

 ، تهران)س(گروه فيزيك دانشگاه الزهرا 
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ويفرها به قطعاتي . ده شده است ويفرها نشانpروي سطح 
جنس اتصال ها از .  بريده شدند2cm2×2با ابعاد 
.  نانومتر است500و ضخامت تقريبي آنها %) 99(آلومينيوم 

فرآيند خوردگي در يك سلول عمودي از جنس تفلون انجام 
ين با ابعاد در اين واكنش كاتد يك قطعه پالت. دشومي 

2cm2×2 ميلي متر است كه در 5/0 و ضخامت تقريبي 
قرار مي ) ويفرهاي سيليكان( از آند cm 5/1فاصله تقريبي 

گيرد و نمونه هاي سيليكان به كمك يك قطعه سيم مسي 
چسبانده مي شود كه توسط چسب نقره به اليه آلومينيوم 

محلول واكنش را اتانول و . در مدار واكنش قرار مي گيرند
OHHCHF، %)40(اسيد هيدروفلوئوريك  ، به :52

براي جلوگيري از . دن تشكيل مي ده1:1نسبت مساوي 
خوردگي اتصال اهمي پشت نمونه درنتيجه تماس با محلول 

در برابر اسيد الكتروليت، سطح اتصال با يك اليه مقاوم 
)wax (نمونه ها پس از فرآيند . پوشانده شده است

خوردگي با آب يونيزه شسته شده و پس از خشك شدن در 
.  در دماي اتاق نگهداري شدندgelSilicaمحفظه حاوي 

متخلخل با هدف اطمينان از شكل گيري اليه هاي سيليكان 
)PS ( بر سطح ويفرهاي سيليكان و يافتن رابطه اي ميان

مدت زمان خوردگي به عنوان يك پارامتر واكنش و گاف 
 ، مشخصه فوتولومينسانسPSانرژي تقريبي اليه هاي 

)PL ( 30 و 20، 10نمونه هايي با مدت زمانهاي خوردگي 
 PL در اندازه گيري مشخصه. دقيقه اندازه گيري شد

CdHeبرانگيختگي نوري توسط ليزر   با طول موج −
nm 352 و پهناي باريكه mm 2انجام شد  .

 و آشكار ساز سيليكاني nm 1اسپكتروفوتومتر با توري 
متصل به رايانه، ساير ابزار مورد استفاده در اين آزمايش 

نتايج اندازه گيري ها و مشخصات نمونه هاي . هستند
كر ذالزم به .  آورده شده است1 جدول آزمايش شده در

 PLاست كه براي اطمينان از درستي نتايج ابتدا مشخصه 
 حجمي مورد بررسي قرار گرفته و در بازه طول سيليكان

گسيل هيچ ) نانومتر ٣۵٠– 800(موجهاي مورد مطالعه 
   .سيگنالي مشاهده نشده است

روش ساخت سيليكان متخلخل دو اليه  -2- 2
  اي

در مراجع و مقاالت متعدد چگونگي ساخت چندين اليه 
سيليكان متخلخل بر روي يك پايه سيليكاني با تغيير 

 خوردگي در حين واكنش و يا استفاده از ويفر چگالي جريان
سيليكان با ترازهاي ناخالصي متغير و كاربرد اين اليه ها در 

  ساخت موجبرهاي دي الكتريك و فيلترهاي اپتيكي ذكر
  . نمونه هاي تك اليه ايPLنتايج حاصل از بررسي منحني : 1جدول 

درصد 
تخلخل 

(%)  

گاف انرژي 
  تقريبي 

) eV(  

طول 
موج فله 

PL  
) nm(  

مدت زمان 
خوردگي 

  )دقيقه(

  نمونه

17  86/1  665  10  1-PS  
48  89/1  657  20  2-PS  
78  93/1  644  30  3-PS  

  
همچنين امكان ساخت سيليكان  ].2،3،4[شده است 

ز بيان متخلخل چند اليه اي با تغيير مدت زمان خوردگي ني
 نمونه PLطبق نتايج اندازه گيري مشخصه ]. 5[ شده است

در مدت زمان خوردگي باعث پيدايش تك اليه  تغيير ها،
هاي متخلخل با درصدتخلخل و گاف انرژي متفاوت از 

همچنين مقايسه نتايج به دست آمده . يكديگر مي شود
 نمونه هاي تك اليه اي و اندازه PLازبررسي مشخصه 

گيري تخلخل به روش وزن سنجي بيانگر آن است كه گاف 
براساس . انرژي پهن تر متناظر با درصد تخلخل بيشتر است

طرح سلولهاي چند اتصالي كه گاف انرژي اليه ها در ساختار 
از باال به پايين كاهش مي يابد و در نظر گرفتن اين نكته كه 

داد راس منافذ پيشرفت مي كند در ساخت خوردگي در امت
 اليه اي ابتدا واكنش با مدت زمان دوسيليكان متخلخل 

)  دقيقه10(و سپس واكنش كوتاهتر )  دقيقه20(بيشتر 
انجام مي شود، در پايان واكنش نخست نمونه را از محلول 

 20الكتروليت خارج كرده با آب يونيزه شسته و به مدت 
در هواي )  زمان خوردگي واكنش اولبرابر با مدت( دقيقه 

سپس مجدداً . اتاق قرار داديم تا سطح نمونه خشك شود
. نمونه را در الكتروليت قرار داده تا واكنش دوم انجام شود

، غلطت اسيد و ساير شرايط حاكم سعي شد چگالي جريان
بر واكنشها مشابه و مانند ساخت نمونه هاي تك اليه اي 

 نهايي نمونه ها مانند نمونه هاي كنش پس از اتمام وا.باشد
 براي اطمينان .يه اي شسته، خشك و نگهداري شدندتك ال

 اليه متفاوت بر روي يكديگر به كمك دواز شكل گيري 
 مقطع عرضي نمونه ها را مورد بررسي قرار SEMدستگاه 
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 رسم 1چنين ساختاري در شكل از تصوير ذهني . اديمد
  .شده است

 اليه سيليكان متخلخل با درصد تخلخل و تصويري ذهني از دو: 1شكل 
 واكنش با مدت زمانهاي خوردگي متفاوت 2 طي رضخامت متفاوت كه د

 . دقيقه است10 مدت زمان واكنش دوم .بر روي يكديگر ايجاد شده اند

 و دو اليه براي ساخت سلول خورشيدي از نمونه هاي تك
 اتصال اهمي  از ساخت نمونه ها ساعت24 پس از گذشت اي

كه وظيفه جمع آوري جريان ايجاد شده را از سطح سلول 
دارد و از جنس آلومينيوم است به روش تبخير در خال بر 

اين اتصال داراي طرح  . نشانده شده استPSروي اليه 
فاده از يك ماسك سايه اي از اين طرح با است. انگشتي است

جنس مس در مرحله اليه نشاني بر روي سطح نشانده شده 
 انگشت است كه پهناي هر 4طرح ماسك شامل . است

 ميلي متر و فاصله اولين 8/1 ميلي متر، طول آنها 1انگشت 
 ميلي متر و فاصله ميان آنها 2انگشت از لبه هاي دو طرف 

، قسمتي كه انگشتها را busbar ميلي متر است و پهناي 4
 ميلي متردر نظر گرفته شده 2به يكديگر متصل مي كند، 

 400-600ضخامت اليه آلومينيوم تقريباً در بازه . است
اتصال اهمي پشت سلول را اليه . نانومتر قرار دارد

آلومينيومي كه براي فرآيند خوردگي الكتروشيميايي بر 
  . ه است، تشكيل مي دهدپشت نمونه ها ايجاد شد

اندازه گيري پارامترهاي اصلي سلولهاي  -3- 2
  خورشيدي

VI مدار مورد استفاده در اندازه گيري مشخصه 2شكل  − 
ز براي انجام اندازه گيريها ا .نمونه ها را نشان مي دهد

 آمپرمتر و ولتمتر ، وات1000 و 100 هالوژن هايالمپ
 كيلو اهم استفاده 470 تا 1 در بازه ديجيتال و مقاومتهايي

و ولتاژ ) mpI(اطالعات مربوط به بيشينه جريان . شده است
)mpV ( خروجي هر يك از نمونه ها را با محاسبه مساحت

بزرگترين مستطيل محصور در زير ربع چهارم منحني 
VI ك نقطه منحني نسبت به محورهاي ولتاژ واقع بر ي (−

و ولتاژ ) ScI(جريان مدار كوتاه . به دست آورديم) و جريان
 را با قرار دادن ولتمتر و آمپرمتر در داخل) ocV(مدار باز 

مدار و بدون استفاده از مقاومت در دو حالت مدار كوتاه و 
گيري نموده و به كمك رابطه زير ضريب مدار باز اندازه 

 هر يك از نمونه ها را محاسبه (Fill Factor)پرشدگي 
  :نموديم

ocsc

mpmp

VI
VI

FF =  

مشخصات سلول خورشيدي مدار مورد استفاده در اندازه گيري :2 شكل
]6.[  

VIمنحني نتايج به دست آمده از بررسي  ) 3شكل ( −
الزم به  .ند آورده شده ا2در جدول مونه هاي مورد مطالعه ن

كه براي آگاهي از ميزان تاثير تك اليه سيليكان ذكر است 
متخلخل بر پارامترهاي خروجي سلول خورشيدي سيليكاني 
ابتدا يك نمونه سيليكاني به عنوان مرجع از ويفر سيليكان 

 اليه اي را وتك و دنمونه هاي مورد استفاده ساخته و نتايج 
براي اطمينان از  همچنين. يسه نموديم مقابا نمونه مرجع

 نمونه از هر گروه ساخته و دوتكرارپذيري مشاهدات حداقل 
در مقايسه نمونه هاي سيليكان  .مورد بررسي قرار گرفتند

متخلخل تك اليه اي با نمونه مرجع شاهد افزايش قابل 
جه حضور اليه متخلخل وجه جريان و ولتاژ خروجي در نتيت

پيدايش اين افزايش را مي توان ناشي از . در ساختار هستيم
پيوندگاه نامتجانس ميان سيليكان حجمي و سيليكان 
متخلخل، اثرات ضد بازتابي، غير فعال سازي سطح و 

اندازه گيري .  دانستپيدايش حاملهاي اقليت در اين ماده
پ هالوژن پارامترهاي مشخصه نمونه ها تحت تابش الم

 87/1 اليه اي با ضريب دو نمونه scI وات افزايش 1000
 به نسبت ocV و كاهش 65/1،نمونه تك اليه اي با ضريب 

 براي نمونه تك اليه اي 85/0 اليه اي و دو براي نمونه 93/0
ا ه نمونه  يك از ضريب پر شدگي هرمقدار. را نشان مي دهد

كاهش مقادير ولتاژ .  كاهش يافته است6/0با ضريب تقريباً 
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مدار باز و ضريب پر شدگي با افزايش شدت تابش را مي 
  ].7[ توان ناشي افزايش دماي نمونه ها دانست

  
VIربع چهارم منحني : 3شكل  -2) ب(مرجع، ) الف( نمونه هاي −
PS ،)ج (3-PS و )100تحت تابش المپ هالوژن دو اليه اي ) د 
در . كه حول محور ولتاژ دوران يافته و در ربع اول رسم شده استوات 

 كننده منحني نمونه مرجع مستطيل بيشينه توان خروجي كه مشخص
  .بيشينه جريان و ولتاژ خروجي سلولها است رسم شده است

مقايسه پارامترهاي خروجي نمونه دو اليه اي با نمونه هاي 
تك اليه اي بيانگر افزايش قابل توجه جريان خروجي و بازده 

در  .باالي اين نمونه در مقايسه با ساير نمونه ها است
و استفاده از تحقيقات انجام شده گزارشي مبني بر ساخت 

 اليه اي در سلولهاي خورشيدي سيليكان دوچنين ساختار 
 متخلخل ارائه نشده است و تنها مورد مشاهده شده ساخت
سلول خورشيدي سيليكان متخلخل چند گافي توسط 

Koreاست كه مقادير اندازه گيري شده ]8[  و همكارش 
 26/0 ولتاژ مدار باز  ميلي آمپر و026/0جريان مدار كوتاه 

 وات همخواني 1000ميلي ولت تحت تابش المپ هالوژن 
 mA 02/0=scI(نزديكي با مقادير گزارش شده توسط آنها 

در نمونه ساخته شده توسط اين . دارند) mV 1/0=ocVو 
يه هاي سيليكان متخلخل در كنار يكديگر بر روي گروه ال

 با تغيير در غلطت الكتروليت pسطح ويفر سيليكان نوع 
  .ايجادشده اند

 تحت نتايج اندازه گيري پارامترهاي اصلي سلولهاي خورشيدي:2جدول 
  . وات100تابش المپ هالوژن 

FF
  )(mV

Vmp  
)( A

Imp

µ
  

)(mV
Voc  

)( A
I sc

µ
  نمونه  

  مرجع  41/1  183  69/0  84  23/0

12/0  5/94  85/3  9/326  58/9  2-PS  

18/0  103  29/2  211  24/6  3-PS  

 دونمونه   2/14  285  54/4  109  12/0
  اياليه 

 گيري نتيجه -3

با توجه به اثرات مثبت سيليكان متخلخل بر پارامترهاي 
خروجي سلول خورشيدي سيليكاني و امكان ساخت 

 واكنش با دواليه اي با استفاده از  دوسيليكان متخلخل 
زمانهاي خوردگي متفاوت، انتظار مي رود كه با انجام 

ان يك عنومطالعات و تحقيقات بيشتر بتوان اين ماده را به 
  .نمود ماده مستقل در ساخت سلولهاي خورشيدي استفاده
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Porous silicon as a novel material in silicon solar cells structure 
M. Rajabi and R. S. Dariani 

Department of physics, Alzahra university, Tehran 

Abstract- Results obtained from PL experiments show that the increase of etching time leads to different monolayer porous 
silicon samples with wider band-gaps. Fabrication of two layer PS solar cells on one Si substrate by using two 
elaectrochemical reactions with different etching time is possible.The results obtained from I-V curves measured under 
illumination of 100 W halogen lamp show the improved performance of two layer PS cells in comparison with monolayer 
ones. Under illumination of 1000 W halogen lamp the output current increases, but the voltage and fill factor decrease.  

Keywords: Porous silicon, Solar cells, Photoluminescence, TwolayerPorous silicon   
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