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Produktion av en nanotrådssolcell 
 

För att ta itu med miljöpåverkan från växthusgaser krävs en övergång till förnyelsebara 

energikällor. Ett exempel på en sådan källa är nanotrådssolceller. I mitt examensarbete har 

jag undersökt hur nanotrådar kan arrangeras på sådant sätt som krävs för att kunna 

omvandla solljuset till elektricitet. 

 

Global uppvärmning är ett hot som till stor del orsakas av utsläpp från förbränning för 

energiproduktion. Vi är därför i början av en mycket viktig och omfattande omställning till förnybara 

energikällor. Förutom vind- och vattenkraft är det också möjligt att använda solens strålar direkt för 

att skapa elektricitet, tack vare solceller! Sol Voltaics jobbar med en typ av solcell som använder sig 

av nanotrådar – långsmala stavar som är ungefär en tusendel så tjocka som hårstrån. Med hjälp av 

dessa små stavar är det möjligt att fånga upp ljuset endast med en tiondel av mängden material 

jämfört med vanliga plana solceller. Problemet med de små nanotrådarna är att de är så knepiga att få 

på plats, speciellt eftersom det krävs ungefär sex miljoner nanotrådar per kvadratmillimeter! 

 

I mitt examensarbete har jag undersökt en metod för att arrangera 

nanotrådarna med hjälp av ett elektriskt fält. Solcellsnanotrådarna 

innehåller en så kallad pn-övergång, vilket är en övergång mellan 

två regioner med något olika egenskaper. Kring denna övergång 

sker en separation av laddade partiklar, vilket innebär att ena 

sidan är något positiv medan den andra sidan är något negativ. 

Om trådarna placeras i ett elektriskt fält, kommer den positiva 

sidan av tråden att dras mot minus-polen, och vice versa. 

Resultatet bör bli en roterande rörelse så att trådarna linjerar sig 

med fältlinjerna, på så sätt att alla pekar åt samma håll. Dock så 

finns det en annan effekt som uppstår när trådarna utsätts för ett 

elektriskt fält, vilken kan hämma den roterande rörelsen som 

leder till orienterade trådar. Den här effekten uppstår eftersom material består av positivt och 

negativt laddade partiklar (elektroner och protoner), vilka dras åt motsatt håll då de exponeras för ett 

elektriskt fält. Effekten av detta blir att trådens ändar blir motsatt laddade. Vilken ända som blir 

positivt laddad och vilken som blir negativ beror endast på hur tråden var riktad när fältet slogs på. 

Den här effekten kan därför antingen jobba med eller emot den rörelsen som leder till orienterade 

nanotrådar. För att ta reda på vad som egentligen händer jämfördes de två effekterna för att se vilka 

som är starkast. Detta gjordes genom modellering och med experiment.  

 

Modelleringen visade att vid låga elektriska fält är den förstnämnda effekten dominant, vilket bör 

innebära att nanotrådarna blir linjerade och orienterade åt samma håll, precis som vi vill ha dem. 

Men desto högre fältstyrka, desto mer dominant blir effekten som inte tar hänsyn till riktning, vilket 

leder till en slumpmässig riktning på nanotrådarna. Experimenten indikerade att nanotrådarna har en 

prefererad riktning i det elektriska fältet. Resultaten är spännande, men fler experiment bör utföras 

där lägre fältstyrkor används för att se hur väl modellen faktiskt stämmer överens med verkligheten.   
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