
Aplikácie nanodrôtov vo fotonických štruktúrach 

Obyčajný polovodičový materiál odrazí asi  jednu tretinu dopadajúceho slnečného žiarenia. 
Tento jav limituje účinnosť slnečných článkov asi na 20% v prípade kremíka a na hodnotu 
mierne nad 40% u tandemových slnečných článkov. Tandemové slnečné články pozostávajú 
z viacerých polovodičových systémov umiestnených nad sebou. Po dopade slnečného 
žiarenia si horný článok odoberie „svoju“ časť spektra a zvyšok prepustí nižšie. Tento proces 
sa opakuje aj u nasledovných článkov až kým nie sú zachytené všetky fotóny a premenené na 
elektrickú energiu. 
Úlohou antireflexnej vrstvy je zabrániť odrazu fotónov od povrchu a umožniť ich absorbciu 
vo vnútri slnečného článku. Bežné antireflexné vrstvy obyčajne pozostávajú z dvoch tenkých 
vrstiev. V prípade tandemových III-V slnečných článkov sa typická antireflexná vrstva 
obyčajne pripravuje z dvoch tenkých dielektrických vrstiev (najčastejšie MgF2/ZnS). Tieto 
antireflexné vrstvy nie sú ideálnym riešením problému z dôvodu obmedzeného rozsahu 
pracovných vlnových dĺžok (obyčajne menej ako oktáva, napr. 400–700 nm alebo 800-
1100nm  a malého rozsahu pracovného uhla. Tento nedostatok je možné odstrániť použitím 
štruktúr s gradovaným koeficientom odrazivosti (nanodrôty a nanostĺpiky). V tejto súvislosti 
hrá kľúčovú úlohu materiálová kompatibilita použitých nanodrôtov s vrchnou InGaP vrstvou 
tandemového slnečného článku. Tento typ článkov pracuje s koncentrátorom slnečného 
žiarenia (v podstate šošovka), ktorý zabezpečuje zachytenie slnečného žiarenia na veľkej 
ploche a jej sústredenie na malú (až 500x menšiu) plochu slnečného článku. V dôsledku toho 
časť fotónov prichádza nie kolmo na povrch, ale pod rôznymi menšími uhlami. To spôsobuje 
väčšiu odrazivosť ako pri kolmom dopade. Pri použití nanoštruktúr to neplatí, odrazivosť pod 
rôznymi uhlami je skoro rovnaká. 
Fosfid gália (GaP) ako širokopásový polovodič je veľmi vážnym kandidátom pre toto použitie. 
Z materiálového hľadiska je kompatibilný s materiálom horného slnečného článku 
a umožňuje rast nanostĺpikov v širokom rozsahu výšok (až do 10 um pri priemere 30-150 nm) 
a pri postačujúcej hustote. Takýto „lesík“ nanostĺpikov je na obrázku. 
 

 

 
 
Pohľad na GaP nanostlpiky pripravené na 
Elektrotechnickom ústave SAV pomocou MOCVD 
technológie. 
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