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  :دهيچك

در اين پژوهش تاثيرات تغييرات دمايي بر خواص الكتريكي سلول خورشيدي مورد بررسي . ارند ديدي سلول خورشيكي بر خواص الكتريير بسزاي تاثييرات دماييتغ 
 p-n نانومتر تبديل شده است به صورت اتصال 500 با ضخامت n ميكرومتركه توسط آالينده فسفر به نوع 330 با ضخامت pپولك سيلسيومي نوع  .قرار گرفته است

 مورد آزمايش قرار mw/cm2 50 درجه كلوين و با نور المپ تنگستني با توان 133-273شيدي تحت خالءدر بازه دمايي سلول خور. مورد آزمايش قرار مي گيرد
 ير در چگالييير دما به تغ و مقاومت در دماهاي مختلف اندازه گيري شده و تغييرات اين پارامترها با تغيISC، جريان مدار اتصال كوتاه VOCولتاژ مدار باز . گرفته است
  . شودي نسبت داده مبار حامل ها
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Abstract   

 
Thermal effects have an important issue on electrical properties of solar cell. The effect of temperature on the 
electrical properties of a solar cell has been investigated. P-type silicon wafer with 330 μm thickness, changed 
to n-type by phosphor dopant with 550 nm thickness examined as a as a p-n junction. Open circuit voltage and 
short circuit current measured in vacuum by 50mw/cm2 tungsten source in 133-273 ok temperature rang. 
Voltage and current values increase and resistance value decreases with temperature increasing observed in 
diagram that attributed to change in carrier density. 
 

  مقدمه
پديده فتوولتائيك عبارت است از  پديده اي كه در اثر تابش نور  

بدون استفاده از مكانيزم هاي محرك، الكتريسيته توليد كند و به هر 
. سيستمي كه از اين پديده استفاده كند سيستم فتوولتائيك گويند

سيستم هاي فتوولتائيك يكي از پرمصرف ترين كاربرد انرژي نو 
  كنون سيستم هاي گوناگوني با ظرفيت هاي مختلفمي باشد و تا

در سراسر جهان نصب و راه اندازي )  وات تا چند مگاوات0,5(
شده است و با توجه به قابليت اطمينان و عملكرد اين سيستم ها 

از سري و موازي . هرروزه بر تعداد متقاضيان آنها افزوده مي شود
 ولتاژ مناسبي دست كردن سلول هاي آفتابي مي توان به جريان و

  .}4{پيدا كرد

.  امروزه اينگونه سلول ها عموما از ماده سيليسيم تهيه مي شود
   مي باشد كه براي ايجاد p-nسلول خورشيدي يك پيوندگاه 

 با استفاده از آالينده هاي همچون فسفر يا گاليم و براي nناحيه 
اثر تابش نور در .  ازآلومينيوم يا بور استفاده مي شودpايجاد ناحيه 

 ، اختالف پتانسيلي در دو طرف سلول ايجاد مي شود nبه ناحيه 
كه با بهينه كردن شرايط مي توان از اين سلول جريان قابل 

 نانومتر در نظر 500 در حدود nضخامت اليه  .اي گرفتمالحظه
ضخامت هاي بيشتر اين اليه مقدار باشد باعث . گرفته مي شود

 خواهد p و افت راندمان در اليه nه كاهش نور عبوري از الي
  .}5{شد

جريان -راندمان سلول هاي خورشيدي به وسيله منحني ولتاژ
 و Fill Factor (FF)با تعريف كردن تابع . سنجيده مي شود
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وان راندمان ت مي ImaxوVmax  و همچنينIscوVoc  . را نشان مي دهد آزمايشگاهيتجهيزات سيستم

  .}2{سلول را نسبت به توان نور تابيده شده بدست آورد
  

  انجام آزمايشروش 
 ميكرومتركه توسط آالينده 330 با ضخامت pپولك سيلسيومي نوع 

 نانومتر تبديل شده است به صورت 500 با ضخامت nفسفر به نوع 
كنتاكت شامل اليه هاي . مورد آزمايش قرار مي گيرد p-nاتصال 

   ميكرومتر،2نقره، پاالديوم و تيتانيوم با ضخامت هاي به ترتيب 
سيليسيوم براي اليه مونواكسيد.  نانومتر مي باشد30و  نانومتر 25

 آنگستروم به كار 50-70جلوگيري از بازتابش با ضخامت تقريبي 
  .رفته است

كنتاكت شامل اليه هاي . مورد آزمايش قرار مي گيرد p-nاتصال 
   ميكرومتر،2نقره، پاالديوم و تيتانيوم با ضخامت هاي به ترتيب 

اليه مونواكسيد.  نانومتر مي باشد30و  نانومتر 25

 براي ايجاد تغييرات دمايي در CSA-202مدل  Cryostatدستگاه 
  با توجه به گاز سرد . سلول خورشيدي مورد استفاده قرار مي گيرد

ليوم مي باشد، قابليت براي سرمايش تا كننده اين دستگاه كه ه
 كلوين در آزمايشات فراهم مي باشد كه در اين آزمايش10دماي 

     خالء.  كلوين مورد استفاده قرار مي گيرد133-273بازه دمايي
 ميليمتر جيوه براي جلوگيري از انجماد بخار آب موجود در 3-10

  ) 1(اره شكل شم. و توليد برفك بر نمونه اعمال مي شود هوا

    
  مورد استفاده در پروژه) Cryostat(سيستم كاهش دما ) : 1(شكل 

    

 كلوين با فاصله ده تايي كاهش مي يابد و در 133-273دما در بازه 
. نداهر كاهش، مقادير ولتاژ، جريان و مقاومت اندازه گيري شده 

 كلوين از دستگاه 133-273زه دماييبراي بدست آوردن دما در با
Power Supply  6205مدلB استفاده شده كه با اعمال ولتاژي 

 دما را Cryostat هماهنگ با  آمپر 25/0 ولت و جريان 9معادل 
 Temperatureدستگاه رات دما توسطتغيي.  داردثابت نگاه مي

Controller  مدلFluke15159توان نور .  اندازه گيري شده است
اندازه گيري گرديد  KBE76 مدل Solar Meterشي با دستگاه تاب

  .د بدست آمmw/cm250كه مقدار 
اندازه گيري پارامترهاي مورد نظر صرفا در ثانيه هاي آغازين تابش 
نور امكان پذير مي باشد چراكه سطح سلول با تابش نور در اثر 
بازتركيب حفره و الكترون گرم مي شود و دماي سلول با دمايي 

Temperature Controller نشان مي دهد تفاوت خواهد كرد كه 
سبب ايجاد خطا در جمع آوري اطالعات خواهد شد لذا تابش نور 

  . صرفا در مقاطع زماني كوتاه اعمال شده است
    

  نتايج و بحث
 كه با I-Vبرا ي بدست آوردن راندمان سلول الزم است كه منحني 

دي ثابت بدست مي آيد را رسم تغيير مقاومت در مدار با توان ورو
 FF(Fill Factor)با استفاده از اين منحني و بدست آوردن .كنيم

) 2(شكل. مي توانيم راندمان سلول خورشيدي را بدست آوريم
 را نشان مي دهد كه در دماي محيط رسم شده است و I-Vمنحني 

توان نور ورودي با آنچه در ادامه در دماهاي زير صفر درجه 
.      باشدي شود متفاوت مد استفاده مي شود متفاوت ميسانتيگرا

 و راندمان FF=55/0مقدار ) 1(با انجام محاسبات  از طريق فرمول 
   .بدست آمد15,3 %  سلول برابر با

                  )1(                            

سيليسيوم براي 
 آنگستروم به كار 50-70جلوگيري از بازتابش با ضخامت تقريبي 

  .رفته است
 براي ايجاد تغييرات دمايي در CSA-202مدل  Cryostatدستگاه 

  با توجه به گاز سرد . سلول خورشيدي مورد استفاده قرار مي گيرد
ليوم مي باشد، قابليت براي سرمايش تا كننده اين دستگاه كه ه

 كلوين در آزمايشات فراهم مي باشد كه در اين آزمايش10دماي 
     خالء.  كلوين مورد استفاده قرار مي گيرد133-273بازه دمايي

 ميليمتر جيوه براي جلوگيري از انجماد بخار آب موجود در 3-10
  ) 1(اره شكل شم. و توليد برفك بر نمونه اعمال مي شود هوا

  مورد استفاده در پروژه) Cryostat(سيستم كاهش دما ) : 1(شكل 

  . را نشان مي دهد آزمايشگاهيتجهيزات سيستم
 كلوين با فاصله ده تايي كاهش مي يابد و در 133-273دما در بازه 

. نداهر كاهش، مقادير ولتاژ، جريان و مقاومت اندازه گيري شده 
 كلوين از دستگاه 133-273زه دماييبراي بدست آوردن دما در با

6205Bمدل  Power Supply  استفاده شده كه با اعمال ولتاژي 
 دما را Cryostat هماهنگ با  آمپر 25/0 ولت و جريان 9معادل 

 Temperatureدستگاه.  رات دما توسطتغيي داردثابت نگاه مي

Controller  مدلFluke15159توان نور .  اندازه گيري شده است
اندازه گيري گرديد KBE76 Solar Meter مدل شي با دستگاه تاب

  .د بدست آمmw/cm250كه مقدار 
اندازه گيري پارامترهاي مورد نظر صرفا در ثانيه هاي آغازين تابش 
نور امكان پذير مي باشد چراكه سطح سلول با تابش نور در اثر 
بازتركيب حفره و الكترون گرم مي شود و دماي سلول با دمايي 

Temperature Controller نشان مي دهد تفاوت خواهد كرد كه 
سبب ايجاد خطا در جمع آوري اطالعات خواهد شد لذا تابش نور 

  . صرفا در مقاطع زماني كوتاه اعمال شده است

  نتايج و بحث
 كه با I-Vبرا ي بدست آوردن راندمان سلول الزم است كه منحني 

دي ثابت بدست مي آيد را رسم تغيير مقاومت در مدار با توان ورو
 FF(Fill Factor)با استفاده از اين منحني و بدست آوردن .كنيم

) 2(شكل. مي توانيم راندمان سلول خورشيدي را بدست آوريم
 را نشان مي دهد كه در دماي محيط رسم شده است و I-Vمنحني 

توان نور ورودي با آنچه در ادامه در دماهاي زير صفر درجه 
.      باشدي شود متفاوت مد استفاده مي شود متفاوت ميسانتيگرا

 و راندمان FF=55/0مقدار ) 1(با انجام محاسبات  از طريق فرمول 
   .بدست آمد15,3 %  سلول برابر با
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   مورد استفادهيديان ولتاژ سلول خورشي جريمنحن. 2شكل
  

  p-nچگونگي تاثيرات دما بر تراكم حامل ها در پيوندگاه هاي 
انرژي جنبشي ذرات . باشدجزء مهمترين ويژگي هاي پيوندگاه مي

بيان مي شود كه در نتيجه  K.E = 3KT/2در اثر دما با رابطه 
 KTانرژي كه الكترون از اتم در اثر گرما دريافت مي كند از مرتبه 

   .}6{مي باشد
هايي دايراك با افزايش دما تعداد الكترون-يتوزيع فرمبا توجه به 

يابد كه در يك توانند از تراز فرمي بگذرند افزايش مي كه مي 
 مانند سلول خورشيدي اين به معناي افزايش تراكم p-nپيوندگاه  

  .حامل هاي ذاتي مي باشد
 در يك نيمرساناي ذاتي اين تغييرات در دماي پايين تاثير چنداني 

ها ندارد و فقط در دماهاي حدود دماي محيط اثر تراكم حامل بر 
ها خود را نشان مي دهند چراكه در دماهاي بسيار پايين الكترون 

انرژي جنبشي الزم براي جدا شدن از باند ظرفيت و پيوستن به 
ساناي ذاتي لگاريتم تعداد در يك نيمر. }3{باند هدايت را ندارند

  :T/1ها متناسب است با حامل 
ni = exp(-Eg/2kT)                (2)                   

داد حامل ها  تعni ثابت بولتزمن و K انرژي باند ممنوع، Egكه 
  .}6{در متر مكعب مي باشد

 مانند سلول خورشيدي حامل هاي ناشي p-nاما در يك پيوندگاه 
ي  توجيه گر رفتارهاn وpاز آالينده ها در نيمرساناي غير ذاتي 

  الكترون ها و حفره هاي ناشي از آالينده ها در . پيوندگاه مي باشند
  
  

  رات ولتاژ مدار باز نسبت به كاهش دمايي تغ.3شكل 
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دماهاي كمتر از صفر درجه سانتيگراد به طور كامل در رسانش و 
بازتركيب شركت مي كنند به طوري كه مي توان در دماي صفر 

  : درجه سانتيگراد در نظر گرفت
@273ok : Nd = n  & Np = p 
NdNpكه   تعداد ناخالصي هاي بخشنده،  تعداد ناخالصي هاي 

 به ترتيب تعداد الكترون ها و حفره ها در نيمرسانا p وnپذيرنده و 
با توجه به نكات باال مي توان دريافت كه تاثير كاهش دما بر  . باشد

 273ر از حامل هاي بار ناشي از آالينده ها صرفا در دماهاي كمت
  .}1{رجه كلوين خود را نشان خواهد دادد

.  مي باشدVOC نمايشگر3شكل تغييرات اختالف پتانسيل مدار باز
 VOCمشاهده مي شود كه با كاهش دما از صفر درجه سانتيگراد 

 درجه كلوين نسبتا 240اين كاهش تا دماي . كاهش مي يابد
 اثر كاهش يكنواخت مي باشد به كاهش تعداد حامل هاي ذاتي در

 درجه كلوين تغيير شيب 240در دماي. دما نسبت داده مي شود
 مشاهده مي شود كه طبق توضيحات باال اين VOCناگهاني در 

كاهش شيب مربوط به محدوده دمايي مي شود كه در دماهاي كمتر 
از آن حامل هاي ذاتي وجود ندارند و تاثير كاهش دما صرفا بر 

پس از آن ولتاژ با . ا ديده مي شودحامل هاي ناشي از آالينده ه
درجه كلوين 133روند نسبتا يكنواختي كاهش مي يابد كه در دماي 

  تغييرات جريان را بر حسب 4شكل.  ولت مي رسد24/0به مقدار
مشاهده مي شود كه در مورد جريان هم مانند . دما نشان مي دهد

- ي كلوين تغيير شيب در نمودار رخ م243ولتاژ در دماي حدود 
  اين تغيير شيب نسبت به آنچه در مورد ولتاژ ديده مي شود . دهد
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 با در نظر گرفتن اتمام 3يار واضح تر رخ مي دهد و مانند شكل 

رسانايي . است

و باند هدايت را

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان نسبت به كاهش دمايرات جرييتغ . 4شكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
رات مقاومت نسبت به كاهش دماييتغ . 5شكل 

بس
  .يه مي شودحامل هاي ذاتي در اثر كاهش دما توج

در مورد مقاومت نيز تغيير شيب نمودار مشهود 
نيمرساناها همچون تراكم حامل ها از طريق يك رابطه آرنيوسي با 

  .}1{دما مرتبط مي باشد
)                        3(

E بر حسب الكترون ولت   اختالف تراز فرمي 
 ذاتي اين اختالف برابر است با در نيمرساناي. مشخص مي كند

 در حاليكه در نيمرساناي آالييده )Eg/2(نصف انرژي باند ممنوع
 كه ميزان انرژي الزم براي جهش الكترون برابر است با 

ازتراز بخشنده يك نيمرساناي آالييده را به تراز هدايت مشخص 
  .مي كند
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حسب در حالت كلي چنانچه تغييرات لگاريتم رسانندگي بر 
معكوس دما براي يك نيمرساناي آالييده رسم شود در دمايي كمتر 
از صفر درجه سانتيگراد تغيير شيب مشاهده مي شود كه ناشي از 

بسته (تبديل حامل هاي اكثريت ناشي از آالينده به ذاتي يا بالعكس
  .مي باشد) به افزايش يا كاهش دما

-ا نشان ميهمين پديده در مقاومت به صورت تغيير شيب خود ر

 230شود در دمايي حدود  مشاهده مي5همانگونه كه در شكل. دهد
درجه كلوين تغير شيب مشاهده مي شود كه با عالمت فلش 

 درجه كلوين كه در 240اين دما با دماي . مشخص گرديده است
.  تغيير شيب را نشان   مي دهند همخواني دارد4 و3منحني
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  نتيجه گيري 
ت اختالف پتانسيل، جريان و مقاومت با در اين پژوهش تغييرا

نمودارها نشان دادند كه با . كاهش دما مورد بررسي قرار گرفت
اه كاهش دما رسانندگي، ولتاژ مدار باز و جريان مدار اتصال كوت

هاي  تغيير شيب در منحني ها به تغيير در حامل. يابد كاهش مي
در دماهاي كمتر . اكثريت در دما هاي مختلف نسبت داده مي شود

 درجه كلوين بازده كاهش فوق العاده اي دارد و مقاومت 133از 
  .سلول خورشيدي به صورت كامال چشمگيري افزايش پيدا مي كند
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