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دانشگاه صنعتی ارومیه  1

ُ  2دانشگاه زنجان و پژوهشکده ي تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان.

ی پَضص ّای ضذ تازتاب ترای سلَل ّای خَرضیذی سیلیکًَی در حالت در ایي هقالِ تِ هٌظَر تْیٌِ سازی ضاخص ّای اپتیک  

ٍ تغییر یکی از  ،تاتص عوَد از هعادلِ ّای تازتاب استفادُ کردین ٍ تا استفادُ از ًرم افسار هتلة تا ثاتت ًگِ داضتي ّوِ ی ضاخص ّا

هیکرٍهتر را رسن ٍ تا هحاسثِ ی هساحت زیر  844تا  444تر حسة طَل هَج در تازُ ی  Rآى ّا در ّر هرحلِ، هٌحٌی ضریة تازتاب 

ٍ تا اًتخاب کَچکتریي هقذار آى ضاخص ّای تْیٌِ  کردینتقسین آى تر پٌْای طیف، هقذار هیاًگیي ضریة تازتاب را هحاسثِ  هٌحٌی ٍ

ّر هرحلِ، در ًْایت هقادیر  را تِ رٍش الگَریتن شًتیک خَدسازگار تِ دست آٍردین. تا تکرار ترًاهِ تِ ازای هقادیر تْیٌِ ضاخص ّای

تْیٌِ ضاخص ّای پَضص ّای ضذ تازتاب  تک الیِ ٍ دٍ الیِ را تِ دست آٍردین ٍ سپس ًوَدار ّای ضریة ضکست  ٍ ضخاهت 

تْیٌِ را ترای پَضص ّای ضذ تازتاب یک الیِ ای ٍ الیِ ی اٍل ٍ دٍم از پَضص ّای ضذ تازتاب دٍالیِ ای رسن کردین ٍ تِ ایي 

ذین کِ ضریة تازتاب پَضص ضذ تازتاب دٍ الیِ تقریثا یک دّن ضریة تازتاب تک الیِ رٍی زیر الیِ ی سیلیکًَی هی ًتیجِ رسی

 تاضذ.

ضخاهت تْیٌِ تْیٌِ سازی، پَضص ّای ضذ تازتاب، ضریة تازتاب،  ضریة ضکست، :ّای کلیذی ٍاشُ     

هقذهِ
ج زة ض ذُ ثبع       یذیخَسض   یسٍ پشتَّ ب  يی  ا اصضَد   یثِ فضب ثبصگشداًذُ ه ذیدسغذ اص تبثص خَسض 33 جبیتقش

کِ تَسظ اتوسفش ٍ س غَ    یتبثط یضَد کل اًشط یجزة ه يیدسغذ تَسظ سغح صه 53ضَد.  یاتوسفش ه صیگشهب

دسغ ذ   73ثبض ذ. دسٍاق       ییدس تعبدل گشه ب  ذیاش ثب شاهَىیثب پ يیدسغذ است. صه 73 جبًیضَد تقش یه بفتیدس يیصه

تب اٍاخش قشى  [1گشداًذ ] یثِ فضب ثشه ییضَد  آى سا ثِ غَست تبثص گشهب یٍاسد ه يیجَ ٍ صه کِ ثِ ذیخَسض یاًشط

   x یکٌ ذ  مهبًٌ ذ پشتَّ ب    یه   یشٍی  ض ذ ک ِ ً َس ه َت اس ت ٍ اص هع بدست هبکس َل پ        یگًَِ تػَس ه يی  ا 19

ثَد کِ داًطوٌذاى سا ثِ ث شس   بُیم هسبلِ جسن سیسیالکتشٍهغٌبع فیع یثخص ّب شیٍ سب ییَیاهَات ساد َّب یکشٍٍیهب

اص ثس تِ   سیکشد کِ تبثص الکتشٍهغٌبع طٌْبدیپالًک پ 1933س[د2ًَس ٍاداضت ] عتیهجذد داًص خَد دس هَسد عج یس

 -هتض بد ً َس   ذگبُی  دٍ د يی  [ ا3]ذیآى ثستِ ّب سا فَتَى ًبه يیطتیضذُ است  ثعذ ّب اً لیتطک یاًشط یگسستِ  یّب

 یّ ب  یظگ  یٍ ذىیفْو یسبصگبسضًَذ. ثشا یکَاًتَه کیهکبً یتئَس قیتَاًٌذ اص عش یه -رسُ  عتیٍ عج یهَج عتیعج

است کِ ثِ هحض جزة تو بم   یا یض بُ یدس ًظش گشفت جسن س بُیسا هبًٌذ جسن س ذیتَاى خَسض یه ذ یخَسض َسً

کٌ ذ.   یه   لیسا گس  آى ٍاثستِ است  یاص ًَس سا کِ ثِ دهب یفیاست  ع ذُیکِ ثش سغح آى تبث یسیالکتشٍهغٌبع یپشتَّب

ًس جت ث ِ ت بثص     یکٌٌ ذ ٍ ت ب ح ذ    یه   بصت بة ث بیاض   تی  دس ٍاقع یاس ت  ٍل    یبضیآل س ذُیحبلت ا کی يیالجتِ ا

ثشخ َسداس   بُیجس ن س    یّب یظگیاص ٍ یتب حذ یکیضیاص اجسبم ف یبسیٍجَد  ثس يیا ثب ضفبف ّستٌذ. سیالکتشٍهغٌبع

ض َد   یه   فیضَد  ثب قبًَى پالًک تَغ یپخص ه بُیس یبکِ تَسظ جسن ّ یضذت  ی. تَصذیّستٌذ  اص جولِ خَسض

( اگشچ ِ  دسٍ یثک بس ه    T = 60333 Kثب  یدس قبًَى پالًک اغلت ضذت تبثط ذ یخَسض فیصدى ع يیتخو ی[. ثشا4]

ِ یّ ش ٍات  ّض  یث ِ اصا  ض َد ی ه   ثبع سلَل  بدیضخبهت ص[ 5تش است ] يییپب یکو ذیسغح خَسض یدهب س لَل   ٌ 

ض َد   شیذًبپزیهٌبث  تجذ یجذ تیثتَاًذ سق یذیخَسضی اًشط تب بثذیکبّص  ذیثب ٌِیّض يیکِ ا نیداً یثبسسٍد  خَة ه

غَست ثبصدُ  يیش ًَس جزة ضذُ دس سلَل ثشاثش ثبضذ کِ دس اثثب حذاک ذیهبدُ  ًجب ٌِیّض . کبّص ضخبهت سلَل ٍ[6]

 يیکوتش کِ هوکي است ثِ ییتب جب ذیثب یکیاست  اتالف اپت یهْو ی هسألِ یکیداضت. چَى جزة اپت خَاّذی کوتش

چکیده



سلَل ّای خَرضیذی سیلیکًَیتْیٌِ سازی ضریة ضکست 
یف سلَل ّبی خَسضیذی سیلیکًَی یکی اص تکٌَلَطی ّبی ثسیبس سایج ثشای فَتٍَلتبییک ّب هی ثبضذ ثبصُ ی ع

هشثَط ثِ آى 

1100400

ًبًَهتش است. هعوَل تشیي سٍش ّبی هَسد استفبدُ ثشای کبّص ثبصتبة اصسغح ٍ افضایص 

سلَلْبی خَسضیذی  [7][8]ثبصدُ  پَضص ّبی ضذ ثبصتبة یک ٍ دٍ سیِ ای ٍ ثبفت داس کشدى سغح هی ثبضذ

 ARCسبدُ تشیي استفبدُ اص  دسغذ گضاسش ضذُ اًذ 24دُ سیلیکًَی داسای گبف اًشطی غیش هستقین ّستٌذ ٍ ثب ثبص

ایي است کِ ثِ غَست تک سیِ سٍی سغح صیش سیِ ی سلَل خَسضیذی اعوبل هی ضًَذ. ایي تشکیت صهبًی هغلَة 

است کِ هبدُ ای ثب ضخبهت هٌبست اًتخبة ضَد ٍ ضشیت ضکست آى ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ دس عَل هَت خبظ 

هعوَس عَل هَت اًتخبثی ًضدیک ثِ قلِ ی عیف خَسضیذی است. یک تشکیت ًسجتب پیجیذُ ی ثبصتبة کوی سخ دّذ. 

ARC  استفبدُ اص دٍ سیِ هی ثبضذ. دٍ هبدُ ثب ضخبهت هتفبٍت صهبًی کِ ثْیٌِ ضًَذ اجبصُ ی ثبصتبة خیلی کوی سا

ثبصتبة هیبًگیي سا تحت تبثص دس ثبصُ ی ٍسیعی اص عَل هَت ّب هی دٌّذ  دسحبلی کِ پَضص تک سیِ ای هی تَاًذ 

دسغذ( کبّص دّذ. پَضص دٍسیِ ای هی تَاًذ آى 23دسغذ مٍ دس تبثص ّبی غیش عوَد تقشیجب ثِ 13عوَد تقشیجب ثِ 

دسغذ( پبییي آٍسد. ثب تکشاس ثشًبهِ ثِ اصای هقبدیش ثْیٌِ 13دسغذ مٍدس تبثص ّبی غیش عوَد تقشیجب ثِ 4سا تقشیجب تب 

دس ًْبیت هقبدیش ثْیٌِ ضبخع ّبی پَضص ّبی ضذ ثبصتبة تک سیِ ٍ دٍ سیِ ثِ دست ضبخع ّبی ّش هشحلِ  

.( ًوبیص دادُ ضذُ اًذ4( تب م1آهذ. ًتبیج دس هٌحٌی ّبی م

.ای الیِ یک تازتاب ضذ پَضص ی تْیٌِ ضکست ضریة : تعییي1ضکل

.یا الیِ دٍ تازتاب ضذ پَضص اٍل ی الیِ ی تْیٌِ ضکست ضریة تعییي :2ضکل

هقذاس ثش سذ. دس پٌجبُ سبل اخیش  سٍضْبی هتعذدی ثشای ثِ دام اًذاختي ًَس دس سلَل ّبی خَسضیذی ثشس س  ی ض ذُ  

ست. پَ ضص ّبی ضذ ثبصتبة م ARCs ( ٍ ایجبد ثبفت سغحی  سایج تشیي سٍش ّبی هَسد اس تفبدُ دس س لَلْب  ی 
 
ا

خَسضیذی ّستٌذ کِ هَفقیت ضبى سا هشَّى سَْلت استفبدُ ٍ ّضیٌِ ًسجتبً کوتش آًْب دس هقبیسِ ث ب س ب  یش سٍش ّ ب ی 

تخػػی ٍ دقیق ثِ دام اًذاختي ًَس هی ثبضٌذ.  



شکل 3: تعیین ضریب شکست بهینه ي الیه ي دوم پوشش ضد بازتاب دو الیه اي.

شکل4:تعیین دوباره ضریب شکست بهینه الیه اول پوشش ضد بازتاب دو الیه اي.
ًتیجِ گیری

قشیجب (  ثِ ایي ًتیجِ هی سسین کِ ضشیت ثبصتبة پَضص ضذ ثبصتبة دٍ سیِ ای ت4( تب م1ثب هالحظِ ی ًوَداسّبیم  

 یک دّن ضشیت ثبصتبة تک سیِ ای سٍی صیش سیِ ی سیلیکًَی هی ثبضذ.
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