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 داکثرحکهشدخواهندساختهسیلیکونیفناوریتوسطغالباخورشیدیهاسلول
.استدرصد18هاسلول نوعاینبرایبازده

 خواهندساخته5-3گروههادینیمهموادازکهپیوندیچندخورشیدیهایسلول
پیچیدهساختمراحلو(درصد37حدوددر)دارندبیشتری انرژیتبدیلبازدهشد
.دارندنیزتری 

 خورشیدیهایسلولIMM( Inverted Metamorphic Multijunction)موادباکه
درامروزههاسلول اینودارنددرصد40ازبیشتربازدهیشوندمیساخته5-3گروه
.شدهدخوااستفادهآنهاازایماهوارهوفضاییهایکاربرددرکههستندتکاملحال
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بهنسبتواست5-3گروههایهادینیمهباترکیبیهایالیهبرمبتنیهاسلول نوعاینساختار
باعثرشدجهتاین.شدخواهددادهرشدمعکوسبصورتمعمولیپیوندیچندقطعات

.شودمیدارندعهدهبهراتوانتولیداعظمقسمتکهباالترهایسلول تضعیفازجلوگیری 

اماگیرندارقر سلول سطحباالتریندربایدمعمولیحالتدربزرگترباندشکافباهایسلول زیر
کوچکتردبانشکافبازیرسلول زیروبستررویبزرگترباندشکافبامادههاسلول نوعایندر

.گرفتخواهدقرار

یهماهنگعدمتاشودمیاستفادهداخلیهایالیهازخورشیدیهایسلول نوعاینساختاردر
.یابدفزایشاانرژیتبدیلبازدهآنتبعبهودهدکاهشرابستروهاسلول زیربینشبکهثوابت

خواهدالبابازدهباتجاری خورشیدیهایسلول تولیدبرایشروعیخورشیدیهایسلول نوعاین
.بود
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:را مورد بررس ی قرار می دهیمIMMدر شکل زیر دو ساختار مهم سلول های خورشیدی 

یاسهازمتشکلIMMفضاییهایسلول 
3-5گروهموادبرمبتنیسلول زیرچهار

رشدمعکوسپیکربندیبصورتکههستند
.اندشدهداده

سلول اینرشدبرایMOVPEهایراکتور از
.شدخواهداستفاده100mmبستریکدر

ادهدرشدبزرگترباندشکافباآلیاژابتدا
نهایتاوبافرومیانیسلول سپس.شدخواهد

فشکاباشدهدگرگون سلول زیردویایک
هنگیهمانیزرشدبسترباکهکوچکترباند
.شدخواهددادهرشدنداردشبکهثابت

که بصورت پیکربندی معکوس روی بستر IMM4Jو  IMM3Jسلول های خورشیدی 
.ژرمانیومی و گالیوم آرسناید رشد داده شده است
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حجمدرویفرپردازشفرایندهای
انجامساختتکاملبرایزیاد

.شدخواهد

پوشش-داخلیاتصاالت-سلول 
ردکارببهتوجهبا(CICs)ایشیشه

.شدخواهدمونتاژفضاییهای

یکرویشدهمونتاژساختاراین
کندوی آلومینیومیسختبستر
.گرفتخواهدقرارعسلی

یک کوپن مونتاژ شده 
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درجه سانتی گراد28در 24𝑐𝑚2در اندازه  IMM 3Jیک سلول LIVمشخصه 
.می باشدLear Jetبازده گزارش شده بر اساس استاندارد کالبریزاسیون 

IMM 3Jمشخصات بازده کوانتومی خارجی در سلول 
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درجه سانتی گراد28در 24𝑐𝑚2در اندازه  IMM 4Jیک سلول LIVمشخصه 
.می باشدLear Jetبازده گزارش شده بر اساس استاندارد کالبریزاسیون 

IMM 4Jمشخصات بازده کوانتومی خارجی در سلول 
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در حالت تزریق بایاس مستقیم24𝑐𝑚2در اندازه IMM3Jیک سلول 
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IMM3Jروی یک رشته از سلول LAPSS LIVاطالعات جمع آوری شده  
ه هیچ با توجه به اطالعات استخراج شد. پس از چندین نقاط شکست

.تضعیفی در عملکرد کوپن سلول را نشان نمی دهد

IMM4Jروی یک رشته از سلول LAPSS LIVاطالعات جمع آوری شده  
ه هیچ با توجه به اطالعات استخراج شد. پس از چندین نقاط شکست

.تضعیفی در عملکرد کوپن سلول را نشان نمی دهد
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کی از توان نرمالیزه شده در مقابل مشخصه های الکترونی ناحیه کوچ
IMM4Jو IMM3Jسلول های خورشیدی فضایی 



ساختار دیگر

10/20 با سه زیر سلول IMMبرش عرض ی سلول خورشیدی 



پروسه ساخت
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IMMایده سلول خورشیدی 

 باالییسلول(GaInP)رشدابتدا
ثابتبسترباکهشودمیداده

.داردهماهنگیشبکه

 میانیسلول(GaAs)میدادهرشد
عدمکمیمقدارInGaPباکهشود

.داردشبکهثابتهماهنگی

دادهرشدپایینیسلول آخردر
عدمزیادیمقدارکهشدخواهد

.داردشبکهثابتباهماهنگی

ابسلول تضعیفازساختاراین
قسمتکهبزرگترباندشکاف
ایندرخروجیتواناززیادی
میجلوگیری شود،میتولیدسلول 
کند
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فرایند عمومی و اطالعات محصول 
 Photoresist (shipley 1818)

 Exposure 210 
𝑚𝑗

𝑐𝑚2

 MF 319
 Hardbake
 Tra-bond931-1 Low viscosity Epoxy

 Plating Solution
 Metal deposition 
 Selective etchants 
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یه نشانی اتصال پشتیال 
 Paint 1818 photoresist on back of the GaAs substrate .

 Bake in oven for 10 min 

 Dip in 5% HCl

 Deposit ~1 μm of Au
on the GaInAs back contact layer 

 Remove photoresist with Acetone 
شکل گیری قطعه تا پایان مرحله اول 
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GaAsنگهدارنده و حذف بستر قرار دادن روی

 Pour a small drop of low viscosity epoxy

 Place sample onto epoxy

 Place a small weight, ~30gms

 Etch off GaAs substrate with 1:1 NH4OH:H2O2

 Peel the excess epoxy from the edges of the sample with a razor
blade
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2قطعه در پایان مرحله  5قطعه در پایان مرحله 
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قرار دادن اتصال جلویی
 Remove GaInP etch stop layer 

 Spin 1818 photoresist onto the front 

 Expose front contact pattern 30 sec 

 Inspect the sample surface 

 Remove a small corner of photoresist 

 Dip sample in 5% HCl for 30 sec 

 Deposit 1 μm of Au 

 Remove photoresist with Acetone 

7قطعه در پایان مرحله 
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ایزوالسیون قطعه

 Spin photoresist and softbake. 

 Expose with mesa isolation mask 

 hardbake

 Etch through the phosphide and arsenide layers

 Remove photoresist with Acetone 

 Etch away the GaAs front contact layer 



پروسه ساخت

18/20 کامل شده IMMبرش عرض ی از شماتیک سلول 
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داردباالییانرژیتبدیلبازدهیسلول نوعاین.

تفادهاستدریجیداخلیهایالیهازچون شودمیبهتری انرژیانتقالباعث
.خشدبمیبهبودراهاسلول زیربینشبکهثوابتهماهنگیعدموکندمی

بمطلو موضوعاینوکندنمیتغییری گرماییهایسیکلدرآنعملکرد
.ماست
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ار و تعداد الیه البته باید پیچیدگی ساخت. برای افزایش بازده خارجی تعداد زیر سلول ها را افزایش دهیم
.های داخلی تدریجی مورد نیاز را مورد بررس ی قرار دهیم
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