
  بسمه تعالی                       

  .سلولهای خورشيدی با استفاده از نيمه هادی ژرمانيم:  موضوع سمينار

با توجه به نياز روزافزون بشر به انرژی، واينکه انرژی              :     سمينارخالصه ای از 
ی زيست محيطی و تجديدناپذير بودن هستند ، معضالتی مثل آلودگ حاصل ازسوختهای فسيلی دارای

  .بشر بايد به دنبال انرژيهای نو از جمله انرژی خورشيدی باشد

در اين سلولها مقداری .ها مثل ژرمانيم تشکيل می شوندنيمه هادیاساسًا از سلولهای خورشيدی       
و اگر آرسنيک  Pنوع  اين ناخالصی اگر گاليم باشد سلولناخالصی به ژرمانيم اضافه می کنند که 

نسلهای جديد از سلولهای خورشيدی در حال شکل گيری می باشد .به وجود می آوردرا  N  باشد نوع
  : که اين سلولها با فناوری نانو شکل گرفته اند، مانند که در آنها از سولفيد ژرمانيم استفاده شده است

برای توليد نسل ) رساناهای فعال نوریآرايه های نانو مقياس بسيار متراکمی از نيمه (نانوپايه ها 
توسط  اکنون نيز نانو پايه های دو قطری ساخته شده.جديدی از پيلهای کشسان ونسبتًا ارزان 

همچنين با سرد کردن .پژوهشگران در دانشگاه کاليفرنيا آينده روشنتری برای اين مواد نويد می دهد
  .بخارسولفيد ژرمانيم نانوسل ساخته شده است

های مبتنی بر ژرمانيوم می پردازيم دراين سمينار ما همچنين ما به معرفی انواع مختلفی از سلول     
مورد استفاده قرار می گيرند ؛ ) Ge : Si(های مبتنی بر ژرمانيوم اغلب به همراه سيليکون سلول. 

Ge:Si ها و دارا بودن فرايندهای های نيمه هادی به دليل تحرک باالی آنبه طور گسترده در دستگاه
آن را يک عامل خوب برای  Ge:Siخواص نوری گيرند ؛ با سازگاری خوب مورد استفاده قرار می

سازد ، که ای با طول موج بلند میهيک سيستم سلول خورشيدی چند اتصالی برای جذب فوتون
  .  دارد Si   ، شبيه) در بين مواد با گپ انرژی باال يا متوسط (عبوری ، 

 %١/٩وری بهره ١٩٩٧در . نانومتر برسد  ١٨٠٠تواند به باالی ها میحساسيت طيفی آن       
ولوژی غلظت ژرمانيوم بدست آمد ؛ که آن توسط تکن ١٠ %به همراه   Ge:Siسلول خورشيدی  
  . انجام شد )  LPE( اپيتکسی فاز مايع 

های هيدروژن دارسيليکون ديگر سلولهای خورشيدی مبتنی بر سيليکون ژرمانيوم ، فيلم      
  يکون هيدروژن دار مبتنی بر سيل سلولهای خورشيدی.  می باشد) a-Si 1-x Gex : H( ژرمانيوم 

 ) a – Si : H ( باشد ؛ بنابراين تعداد زيادی از دارای معايب راندمان پايين و اتالف بازدهی می
قيقاتی سلولهای دو يا چند اتصالی را برای غلبه بر اين بازدهی پايين و نامناسب را های تحگروه

  :اند ؛ از جمله معرفی کرده

 مورفسيليکون کربيد هيدروژن دار آ  )a – Si : H  ( 

 ف ون ژرمانيوم هيدروژن دار آمورسيليک ) a – Si Ge : H  (  

 ژرمانيوم ميکروبلورهای سيليکون   )μc – SiGe : H (  


