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 كاربرد اليه نشاني آلومينيوم در انرژي خورشيدي
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 چکيده
در دستگاه تبخير خالء در اين مقاله به بررسي ساختار و خواص نوري آلومينيوم و نقره خالص اليه نشاني شده با زير اليه شيشه 

10P×1 پرداخته مي شود.فشار دستگاه آلومينيوم در انرژي خورشيدي كاربرد و

-5
P torr،  40فاصله چشمه از زيراليه cm دماي  و

 ،صورت گرفت  (UV)اندازه گيري بازتاب و گذر به وسيله ي دستگاه الگوي پراش اشعه ايكس  در نظر گرفته شد. ċ 40محفظه
 درصد 97.48999از بازتاب درصد و نقره   99.95100نتايج بازتاب آلومينيوم و نقره نشان مي دهدكه آلومينيوم از بازتاب

گزارش شد. با اندازه گيري طيف الگوي پراش اشعه درصد  3نقره  گذر همچنين گذر آلومينيوم تقريبا صفر و ،است برخوردار
نقره تشكيل شده است. آلومينيوم و نقره ساختار  مشاهده شد كه ساختاراسپينل مكعبي تك فازآلومينيوم و (XRD)ايكس 

با  اندازه گيري شد.. 356و براي نقره  427الي براي آلومينيوم نشان مي دهند . اندازه ذرات كريست كريستالي خوبي را ازخود
مشاهد شدكه آلومينيوم و نقره با زير اليه شيشه در مقايسه با آلومينيوم و نقره  ،بررسي نتايج به دست آمده  انجام آزمايشات و

ميزان بازتابندگي را نشان مي  ناسب دركه نقش انتخاب زير اليه  م،) بازتاب بهتري دارند PVCبازيراليه پالستيكي (فيلم هاي 
 دهد.
 

متمركزكننده هاي ،انرژي خورشيدي  ، (XRD)الگوي پراش اشعه ايكس،بازتابندگي،نقره  ،: آلومينيومهاي كليدي واژه
 خورشيدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ددانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك حالت جام-1
 استادفيزيك -2
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 مقدمه-1
سوخت هاي  ،سوخت هاي فسيلي نقش گسترده اي در تحوالت صنعتي و زندگي روزمره انسان ايفا مي كنند. با اين حال 

منابع سوخت هاي فسيلي در جهان محدود است كه  ،فسيلي با برخي از مشكالت مانند آلودگي هوا همراه است. عالوه بر اين 
مصرف سوخت هاي فسيلي كاهش نمي يابد . بنابراين دانشمندان تشويق صورتي كه نرخ  در ،در آينده نزديك تمام مي شود 

امواج و هيدروژن نمونه هايي از ،باد  ،شده اند تا جايگزين مناسبي براي انرژي سوخت هاي فسيلي پيدا كنند . نور خورشيد 
ميان تمام انرژي هاي  . از منابع تجديدپذير انرژي هستند كه تحقيقات زيادي توسط محققان بر روي آنها صورت گرفته است

انرژي  %0.01 صورتي كه بتوان در ي تجديدپذير محسوب مي شود.ژخورشيد فراوان ترين منبع انر ،تجديدپذير اشاره شده 
نيازبه انرژي برطرف ، روي زمين است از انرژي مصرفي بشر بر بيشتركه ،كه به زمين مي رسد را جمع آوري كرد يخورشيد
w/m 1000 ،روي سطح زمين مي رسد . مقدار انرژي كه از خورشيد به مكان خاصي بر مي شود P

2
P  انرژي  ]1[مي تواند باشد.

ل ترين آايده  ،طول چند دهه گذشته به عنوان منبع عظيم انرژي تجديدپذير  در ،خورشيدي مورد توجه گسترده در جهان 
] . خورشيد مقدار زيادي از تابش الكترومغناطيسي 2[ نامحدود بودن آن استرايگان و  عمده دليل اين نكته پاك و،انرژي است

تاريخچه استفاده از  ] .3انرژي  به سطح زمين در يك روز است [  trillion kwh 400 انتقال حدود ،را به زمين ارسال مي كند 
توسط آينه هاي فلزي ناوگان روم را به آتش  هنگامي كه ارشميدس با بازتاب نور ، سال قبل از ميالد 212انرژي خورشيد به 

داده ساخته شدكه قادر به  آينه و آهن صيقل،كوره ي خورشيدي از لنزهاي شيشه اي 18قرن  .در ]4[ برمي گردد ،كشاند
كار انرژي خورشيد در موتور بخار و تبديل انرژي خورشيد به انرژي الكتريكي به  19در قرن  ،بودذوب فلزات مانند آهن و مس 

 ،مسكوني مورد استفاده قرار گرفته است  وكسب وكار  ،.امروزه انرژي خورشيدي در طيف گسترده ا ي از صنعت ]5[گرفته شد
. به عنوان يك نتيجه از توسعه سريع فن آوري ] 1گرمايش و خنك كننده [،فرآيندهاي صنعتي   ،آب گرم  ،مانند توليد برق 

] . 6[فراهم كند  2050از برق جهان را تا سال %25 تا %12 يستم هاي خورشيدي انتظارمي رود كه س ،انرژي خورشيدي 
باعث توسعه سريع در سيستم هاي  ، تقاضاي روبه رشد براي توليد گرما و برق در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

بهره ،برق خورشيدي شده است . كيفيت فيزيكي و خواص مواد كه در سيستم هاي خورشيدي به كار گرفته مي شود توليد
 ، فوالد ، نقره ، وري سيستم هاي خورشيدي را تعيين مي كند . در سيستم هاي انرژي خورشيدي مواد مختلفي مانند شيشه

آلومينيوم داراي خواص ويژه اي است كه آن  ،ان تمام مواد ذكر شده فوالد ضد زنگ و آلومينيوم به كار گرفته مي شود . در مي
مناسب در برابر  ، استحكام باال ،را براي بسياري از شركت هاي انرژي خورشيد مورد توجه قرار داده است . وزن سبك 

از پوشش آندي آن  همچنين خواص نوري خاص ،رسانايي الكتريكي و حرارتي بسيار عالي ،بازتاب سطح باال خواص ،خوردگي
خورشيدي كرده است . به طور  از جمله ويژگي هاي جالب آلومينيوم است كه آن را بخش جدايي ناپذير از سيستم هاي انرژي

آلومينيوم نقش مهمي در انواع مختلف سيستم هاي انرژي خوشيدي ايفا مي كند . متمركزكننده هاي انرژي  ،هخالص
 ) و مجموعه هاي حرارتي خورشيدي.PVفتوولتائيك (انرژي خورشيدي  ، (CSP)خورشيدي

 کاربردهای آلومينيوم در سيستم های انرژی خورشيدی1-1
الزم است انواع نيروگاه هاي خورشيدي  ،به منظور پيدا كردن نقش آلومينيوم و آلياژهاي آن در سيستم هاي انرژي خورشيدي 

به طور  ،خواص آنها  شرايط و كاربردهاي آن ها بررسي شود . به طور كلي سيستم هاي انرژي خورشيدي به سه گروه  ،
جذب حرارتي خورشيدي و سلول  ،) CSPگسترده مورد استفاده قرار مي گيرند . متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي (

توجه و جدايي ناپذيري از هر كدام از گروه هاي سيستم هاي  ) . آلياژهاي آلومينيوم بخش قابلPVخورشيدي فتوولتائيك (
عمدتا به دليل خواص ويژه آلومينيوم و آلياژهاي آن است . خواص و كاربرد هر نوع از  ،انرژي خورشيدي را در بر مي گيرد 

مختصر مورد بحث سيستم هاي انرژي خورشيدي ذكر شده و همچنين نقش آلياژهاي آلومينيوم را به طور جداگانه به صورت 
 قرار داديم .

 (CSP)متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي  1-2
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مواد منعكس كننده كه انرژي گرمايي خورشيد را به يك  ،عبارتند از  (CSP)متمركزكننده هاي سيستم انرژي خورشيدي 
 ي ] . متمركزكننده7-8حركت توربين بخار و توليد برق متمركز مي كند [ ،در ديگ بخار  بخار نقطه يا يك خط يا براي توليد

انرژي خورشيدي منبع خوب انرژي است كه مي تواند در طيف وسيعي از فرآوري مواد مانند توليد فوم هاي فلزي استفاده شود 
كه عمدتا  ، است (PV)  فتوولتائيك بسيار باالتر از (CSP).هزينه توليد انرژي توسط متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي ]. 9[

و  ، (PV)فتوولتائيك  (%15)مقايسه با  در (CSP)متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي (%42)به دليل بازده نسبتا باالتر 
] . متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي شامل: 8-10نياز به ميدان هاي كوچكتر براي توليد مقدار معين انرژي است [

فرنل خطي است كه هر كدام به نوبه ي خود داراي كاربردي خاصي  ،ديش سهمي   ،برج خورشيدي  ،فرورفتگي سهموي 
هستند . مي توان از آلومينيوم به عنوان يك بازتاب كننده ي خوب در موارد فوق استفاده كرد . منعكس كننده ها در 

مانند بازتاب باال و جذب كم و ترشوندگي خوب و هزينه كم  ،خواص  بايد برخي از (CSP)هاي انرژي خورشيدي  همتمركزكنند
) به CSPرا داشته باشند . آلومينيوم ونقره منعكس كننده هاي رايج براي سيستم هاي متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي (

آلومينيوم  ] .11در انرژي خورشيدي را شامل مي شوند [ ه برداريبهر ، مشخص دليل باال بودن بازتاب در محدوده طول موج
ستاره شناسي  ليزر و ابزار ،داراي برخي خواص ويژه است كه آن را به يك آينه مفيد در كاربردهاي مختلف سلول خورشيدي 

منعكس كننده هاي  ، هزينه پايين آن در مقايسه با نقره ] . باتوجه به خواص مكانيكي آلومينيوم و2معرفي كرده است [
] . تبخير حرارتي يكي از 12به درجه حرارت باالتري مي رسند [   (CSP)آلومينيومي در متمركزكننده انرژي خورشيدي

انرژي ي كاربردي ترين روش ها براي آماده سازي منعكس كننده آلومينيومي به منظور استفاده در سيستم هاي متمركز كننده 
 ] .2خورشيدي است [

 جمع آوري حرارتي انرژي خورشيدي 1-3
جمع آوري حرارتي از نوع سيستم انرژي خورشيدي است كه اشعه هاي خورشيد را به انرژي حرارتي تبديل مي كند . اين 

] . سيستم هاي جمع 13،1گرمايش خانه و توليد برق استفاده مي شوند [ ،سيستم ها به طور گسترده براي توليد آب گرم 
] كه عبارتند از جمع كننده  پالستيكي غير صيقلي 3،1،[13به سه دسته تقسيم مي كنند  را ي خورشيديآوري حرارتي انرژ

 جمع كننده لوله تخليه. ،جمع كننده صفحه تخت  ،
 (PV)سيستم هاي خورشيدي فتوولتائيك  1-4

را به انرژي الكتريكي تبديل مي به طور مستقيم با استفاده از مواد نيمه هادي انرژي خورشيدي (PV) سلول هاي فتوولتائيك 
    ] . خاصيت فتوولتائيك مواد توسط بكرل در سال 14كند . نيمه هادي ها با استفاده از نور خورشيد الكترون ها را آزاد مي كند [

بخش عمده اي از اين سيستم   (PV)] . ساخت و ساختار سيستم هاي خورشيدي فتوولتائيك 13كشف شد[ ميالدي 1830
است كه مي توان از آلومينيوم ساخته شود . فوالد و آلومينيوم از رايج ترين موادي هستند كه در ساخت و ساز سيستم هاي 

در ساخت  (PV)از ورودي آلومينيوم در سيستم هاي خورشيدي فتوولتائيك %72 انرژي خورشيدي استفاده مي شود . حدود 
مي باشد %6 و %22  ها درحالي كه نسبت آلومينيوم مورد استفاده در قاب پانل ها و معكوس كننده ،ي شود و ساز استفاده م

]13.[ 
 چشم اندازآلومينيوم در سيستم هاي خورشيدي 1-5

كيلوگرم آلومينيوم در هر مگاوات   55000حدود (CSP)سيستم هاي متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي  ،حال حاضر  در
. متمركزكننده است 45000 kg/mw  (PV)درحالي كه براي سلول خورشيدي فتوولتائيك  ،توليد انرژي استفاده مي كنند 

 15000 كه به نظر مي رسد براي رسيدن به ،مگاوات برق در سراسر جهان1000 بيش از  (CSP)هاي انرژي خورشيدي 
است .  مراكش و هند ،چين  ،اسپانيا  ،با توجه به پروژه هاي جديد خورشيدي در اياالت متحده  مگاوات در آينده نزديك

پوند وزن از 1080000000 خورشيدي با ظرفيت كل ذكر شده توسط قاب آلومينيومي نياز به نيروگاه هاي ساختمان اين 
وسط نيروگاه هاي متمركزكننده هاي انرژي ] . امروزه ميزان انرژي كه كه ت15جنس آلومينيوم اكسترود شده را دارد[

 30 است . پيش بيني ها نشان مي دهد كه ظرفيت نيروگاه هاي خورشيدي   gw 0.5توليد شده حدود  (CSP)خورشيدي 
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gw  140، 2020در سال gw   800و2030 درسال gw  كه رشد بسيار سريع را نشان مي  ،خواهد شد   2050در سال
نيروگاه متمركزكننده ي انرژي  مقدار كل آلومينيوم مورد استفاده در ،دهد . براساس پيش بيني و برآورد استفاده از آلومينيوم 

خواهد بود . متوسط مقدار آلومينيوم در نيروگاه   2030و2020 ميليون تن در سال  8 و CSP) 1.1خورشيدي  (
به طور بلقوه به دو برابر افزايش  ،ميليون تن خواهد شد 51  ،2050 ) در سال CSP( ي انرژي خورشيديمتمركزكننده 

از توليد آلومينيوم ساالنه در نيروگاه هاي متمركزكننده هاي انرژي %1.9 و   %0.3. در نتيجه در حدود يافت خواهد
براي دوره  %5.7اين نسبت  ،به ترتيب استفاده مي شود    2030-2020و 2020-2010  ي در دهه (CSP) خورشيدي

 گاه هاي خورشيدي فتوولتائيك حدود]. امروزه آلومينيوم استخراجي مورد استفاده در نيرو13خواهد بود [  2050-2031ي
ن است كه اين از كل مقدار آلومينيوم هايي است كه در اين نوع از نيروگاه هاي خورشيدي استفاده مي شود . فرض بر اي 12%

در دو  (CSP) تن آلومينيوم براي سيستم متمركزكننده هاي انرژي خورشيدي1500000 حدود  ،نسبت در آينده ثابت بماند
 ].15دهه ي آينده استخراج خواهد شد [

 رو ش انجام آزمايش -2
اليه و بهبود كيفيت اليه نشاني قبل از  ابتدا قبل از انجام اليه نشاني آلومينيوم و نقره به منظور افزايش چسبندگي اليه به زير

خالء كرديم .  ،محفظه دستگاه اليه نشاني را با پمپ ديفيوژن و ريتوري براي رفع آلودگي  ،اليه نشاني به روش تبخير حرارتي
ا در بعد شيشه ها ر با آب مقطر شستشو شده و ،آماده شده بود cm 2.5×2.5زيراليه هاي از جنس شيشه (الم) كه در ابعاد 

دقيقه گذاشته و مرحله ي تميز كاري رابه  10استون  قرار داديم . شيشه هاي در محلول استون را در آلتروسونيك  به مدت 
پايان رسانديم. در مرحله بعد شيشه ها را براي اليه نشاني در دستگاه تبخيرحرارتي گذاشته و  دستگاه را با پمب ديفيوژن 

چسبندگي  يكنواخت و هموژن ساخته مي شود كه خير حرارتي به دليل اينكه اليه هايي وريتوري خالء كرديم. از روش تب
]. در 16همچنين مي توان مواد رابه صورت آلياژ از چند ماده اليه نشاني كرد استفاده شده است [ و خوبي با زيراليه دارد

P 50 دماي محفظه از چشمه قرار داده شدند . cm 40 محفظه اليه نشاني زير اليه ها به فاصله 

.
Pc10×1 و فشار P

-5
P torrP

 
P  در

 نظر گرفته شد.
 ساختار بلوري و مورفولوژي سطح 2-1

 محاسبه اندازه نانوذرات و مورفولوژي سطح از آناليز پراش اشعه ي ايكس توسط دستگاه،به منظور بررسي خواص ساختاري
(XRD) الگوي پراش اشعه ي ايكس اليه نقره خالص بر روي شيشه را نشان مي دهد.  آناليز فاز از  1استفاده شده است. شكل

هاي مشاهده شده متناظر با  ساختار اسپينل مكعبي تك فاز را براي نمونه نقره تاييد مي كند. قله ٫الگوي پراش بدست آمده
].نتايج مشابهي از الگوي پراش اشعه ي ايكس توسط 19[مي باشد (311)و (220)،(200)،(111)صفحات 

R.DIMITRIJEVIC الگوي پراش اشعه ايكس وهمكارانش گزارش شده است.عالوه بر اين غياب قله هاي اضافي در نمودار 
(XRD)  در فرمول دباي (111)نشان دهنده يك ساختار تك فاز مي باشد. اندازه كريستال با قرار دادن داده هاي پيك اصلي-

 بيان مي شود. (1)به صورت رابطه  ].فرمول رابطه ي شرر20هال تخمين زده شد[-يليامسون شرر و روش و
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 نقره خالص برروي شيشه (XRD):الگوي پراش اشعه ايكس1شكل

 
  

)1(                                                          
θβ

λ
cos
.kD = 

 
اندازه ذرات بر  Dبر حسب راديان و  (FWHM) پهنا در نيم بيشينه ارتفاعβ ، 0.9ثابت شرر با مقدار Kدر اين رابطه 

الگوي پراش اشعه ايكس اليه آلومينيوم   2شكل  مي باشد. 356  ،37.9124اندازه كريستال نقره با زاويه  نانومتر مي باشد.
ساختار اسپينل مكعبي تك فاز را براي نمونه  ٫خالص بر روي شيشه را نشان مي دهد.آناليز فاز از الگوي پراش بدست آمده است

ز نتايج مشابهي ا .[21]مي باشد (220)و (200)،(111)آلومينيوم تاييد مي كند. قله هاي مشاهده شده متناظر با صفحات 
يك ساختار تك فاز  آلومينيوم همكارانش گزارش شده است.كرسيتال و  HAMID ABDOLIپراش اشعه ي ايكس توسط 

 بدست آمد. 427مقدار  در رابطه شرر38.1639 ،(111)پيك اصلي  زاويه اندازه كريستال با قراردادن مي باشد.

 
 

 آلومينيوم خالص بر روي شيشه (XRD):الگوي پراش اشعه ايكس2شكل

 بررسي خواص اپتيكي 2-3
 nm-1200 200 موج مينيوم و نقره طيف بازتاب و عبور در محدوده طول به منظور بررسي خواص نوري اليه هاي نازك آلو

nm يتوسط طيف سنج  (UV).طيف بازتاب اليه آلومينيوم با زير اليه شيشه را نشان مي دهد.   3شكل اندازه گيري شد
-nm    400 nmاليه ي آلومينيوم با زير اليه شيشه  درسراسرطيف وسيعي از   ،مشاهده مي شود 3همان طور كه در شكل 

ناحيه فرابنفش بازتابندگي كاهش يافته است حدود  nm 300در طول موج  درصدي است و100داراي بازتاب تقريبا  1200
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 همكارانش بدست آمده و DENIAN  Liط ].نتايج مشابهي از بازتاب توس17ناحيه كارآمدي براي ساخت آينه  است[ 80%
 . است

 
 :طيف بازتاب اندازه گيري شده آلومينيوم خالص با زير اليه شيشه3شكل

در  nm 800تا nm 400است. بازتابندگي بين طول موج %40 بازتابندگي خيلي ضعيف در حدود  nm 200طول موج 
كه در  نمودار بدست  ]. اين در صورتي است17است[%97 به بعد در حدود  nm 800در طول موج  است. و %90حدود 

 را %100تقريبا nm 800 تا  nm 400بازتاب آلومينيوم خالص اليه نشاني شده بر روي شيشه درطول موج  آمده از طيف
مناسب براي برنامه هاي كاربردي به عنوان منعكس كننده است. نمودار طيف بازتاب بدست آمده  كه به خوبي،نشان مي دهد 

زير اليه  با ، 4. همچنين در اين آزمايش طيف گذر آلومينيوم خالص شكل 17]با نتايج اندازه گيري شده [ كامال مطابقت دارد
بدست آورديم. طيف گذر آلومينيوم اندازه گيري شده را مورد بررسي و مقايسه قرار  (UV) طيف سنجي شيشه را با دستگاه

وهمكارانش بدست آمد. با  CHANG ZHI-PENGري طيف گذر آلومينيوم توسط ].نتايج مشابهي از اندازه گي21داديم [
باالي آلومينيوم  مي گذر آلومينيوم تقريبا صفر است.گذر صفر نشان دهنده بازتابندگي بسيار ،بررسي طيف گذر مشاهده شود

نتايج اندازه گيري شده را با طيف بازتاب  تواند باشد. همچنين در اين آزمايش به بررسي طيف بازتاب و گذر نقره پرداخته شد و
 نمودار طيف بازتاب اندازه گيري شده نقره خالص را نشان مي دهد. 5و گذر آلومينيوم مقايسه كرديم.شكل 

 
 :طيف گذر اندازه گيري شده آلومينيوم خالص با زير اليه شيشه4شكل

 JEANنتايج مشابهي از اندازه گيري طيف نقره توسط  ].22طيف بازتاب نقره اندازه گيري شده مشابه طيف بدست آمده بود[
 M.BENNETT است.بازتابندگي  هو همكارانش گزارش شد. طيف بازتاب نقره اندازه گيري شده متناظر با طيف مشاهده شد

 .6شكل ،بدست آمد.همچنين طيف گذر نقره نيز اندازه گيري شد %97 نقره تقريبا
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 شده نقره خالص بازير اليه شيشه:طيف بازتاب اندازه گيري 5شكل

]. نتايج مشابهي از اندازه گيري طيف گذر توسط 23طيف گذر نقره اندازه گيري شده مشابه طيف مورد بررسي بدست آمد[
NICHOLAS  T.NOLAN .اين گذر  گذر گزارش شد. %3 طيف گذر نقره اندازه گيري شده و همكارانش گزارش شد

از  يعني مقداري از نور را، به سطح نقره اليه نشاني شده به صورت كامل بازتاب نمي شود نشان مي دهد كه نور منتشر شده
عبور مي دهد. با اندازه گيري ها و بررسي هاي انجام شده بر روي طيف بازتاب و گذر نقره و آلومينيوم و همچنين ساختار  خود

اب و همچنين گذر نور در مقايسه با نقره خيلي بهتر مشاهده شد كه آلومينيوم از نظر بازت (XRD)الگوي پراش اشعه ايكس
همچنين ساختاركريستالي  آلومينيوم يكنواخت تر از نقره تشكيل مي شود.يكي ديگر از ويژگي هاي آلومينيوم  قيمت  است.

نقره با زير  لومينيوم واليه هاي آبازتابندگي  ،در صورتي كه نقره فلز گران قيمتي است. با بررسي ومقايسه ،مناسب آن است
نتايج جالبي بدست آمده است. بررسي و مقايسه طيف هاي بازتاب نشان مي دهد كه  ].PVC(]18(فيلم هاي اليه پالستيكي 
بازتابندگي تقريبا  ) PVCفيلم هاي ( ياليه هاي آلومينيومي با زير اليه پالستيكدر   nm 700تا   nm 400در طول موج 

تا    nm 400اين در صورتي است كه بازتابندگي اليه هاي آلومينيومي با زير اليه شيشه در طول موج [18]. است   90%
700 nm  هاي فيلماليه  نقره با زير اليه پالستيكي (است.همچنين بازتابندگي  %99.95تقريبا (PVC   است در  %95تقريبا

اين نتايج نشان مي دهد كه نوع زير اليه ها در ساختار  .است  %97 با زير اليه شيشه   تقريبا نقره صورتي كه بازتابندگي اليه 
 ].18است[ كريستالي و مور فولوژي سطح و خواص اپتيكي اليه موثر

 
 :طيف گذر اندازه گيري شده نقره خالص با زير اليه شيشه6شكل

 نتيجه گيري -4
10P×1 شيشه اي در دستگاه تبخير خالء  با فشارنتايجي كه با اليه نشاني آلومينيوم و نقره خالص برروي زير اليه 

-5 
P torr، 

 (XRD) الگوي پراش اشعه ايكس پيك غالب در نموداراندازه ذرات كريستالي   ،cm 40فاصله چشمه از زير اليه ،ċ 50دماي 
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ساختار اسپينل مكعبي تك  نقره الگوي پراش آلومينيوم و همچنين آناليز فاز ،بدست آمد  356هبراي نقر و  427آلومينيوم 
آلومينيوم با داشتن يك پيك بسيار بزرگ از نظر ساختارمكعبي  يك ساختار كريستالي كامال يكنواخت  فازي را نشان مي دهد.

در  گذرتقريبا صفر خود و 99.95100كه آلومينيوم با بازتاب  ه شدگذر مشاهد بااندازه گيري بازتابندگي و .نشان مي دهد را
نقره خالص با زير اليه شيشه با  . همچنين مقايسه اليه هاي آلومينيوم واست بهتر 3گذر و 97.48999نقره با بازتاب  مقايسه با

نمودار طيف بازتاب با زير اليه شيشه يكنواخت نشان داد كه  ) PVCفيلم هاي  با زير اليه پالستيكي( اليه هاي آلومينيوم و نقره
آلومينيوم با اين همه ويژگي  .تاييد مي كند كه اهميت زير اليه در اليه نشاني را،مي دهد نشان را بازتابندگي باالتري تر و

 انرژي مي تواند جايگاه ويژه اي در انرژي خورشيدي مخصوصا متمركزكننده هاي منحصر به فردي كه از خود نشان مي دهد
با استفاده از آلومينيوم مي توانند بازتابندگي  (CSP)خورشيدي انرژي متمركزكننده هاي  داشته باشد. (CSP)خورشيدي 

 .داشته باشندرا 100%
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