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RESUMO

Foram desenvolvidos sistemas de medidas visando a carac

terização de células solares de silIcio monocristalino. Para is

so, foram determinadas as características I x V no escuro e para

diferentes níveis de iluminação. Curvas de resposta espectral e

capacitância em função da tensão inversa aplicada foram tambémo~

tidas. Foi feita uma avaliação do comportamento dessas células em

função da temperatura e realizadas medidas de profundidade dejun

ção utilizando-se três métodos distintos. Os principais parâme 

tros, que determinam o desempenho dessas células, foram obti

dos mostrando boa concordância com a teoria e com os resulta

dos apresentados na literatura.
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ABSTRACT

Systems of measurements were developed for the characte

rlzation oÍ single crystal silicon solar cells. For that, the

curves I x V were measured in the dark and for diferent intensi

ty of illumination. Curves of spectral response and of capacitag

ce as a function of the reciprocal of the voltage were also rneas

ured. The behavior of the cells as a function of temperature was

analysed and also measurements of junction depth were made by

three different methods. Values for the parameters that charac

terize the cells were obtained, showing a good agreement with

theoretical values and also with already reported values.
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INTRODUÇÃO,

1.1 - Objetivos do Trabalho

Uma opção interessante na busca de fontes alternativas

de energia é a conversão de energia solar em eletricidade. Célu

Ias solares, ou células fotovoltaicas, podem converter a ener -

gia solar em energia elétrica. A energia obtida desta maneira a

presenta vantagens corno nao ser poluente, ser renovável, de fá-

cil manutenção e não necessitar de longas linhas de transmissão.

Por outro lado, existem desvantagens, como a necessidade de acú

mulo de energia e o fato de ainda não serem competitivas econo-

micamente,na maioria dos casos, com outras fontes tradicionais

de energia.

Esforços realizados mundiamente indicam que sao cada

vez maiores as possibilidades de que células solares fornecam

parte das necessidades energéticas do mundo. Ou seja, dentro de

alguns anos, a energia de origem fotovoltaica terá condições de

concorrer economicamente com energias de outras fontes, princi-

palmente em locais afastados e pouco habitados onde os cornbustí

veis tradicionais não são facilmente encontrados.

No Brasil, país de condições excepcionais de insola

çao, a pesquisa com células solares começou há alguns anos. No

Laboratório de Microeletrônica (LME) da Escola Politécnica da

USP urna das etapas dessa pesquisa é o desenvolvimento de célu -

Ias solares de silício monocristalino.Neste trabalho, procura -

mos desenvolver técnicas de medidas para a caracterização das

células obtidas no LME, visando a obtenção dos principais parâ-

metros que determinam o seu desempenho.
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1.2 ...Histórico

A descoberta dos efeitos básicos responsáveis pelo fun

cionamento das células solares, teve início em 1817 com a desco -

berta do selenio por Berzelius, que também foi quem primeiro pre

parou, em 1820, o silício elementar. Seguiu-se a descoberta do

efeito fotovo1taico em cêlulas eletrolíticas, por Becquerel em

1839, e a descoberta da fotocondutividade no selenio em 1873 por

Willoughby Smith. Este último evento teve como consequência a ob

servação do efeito fotovoltaico por ~dams e Day, em 1876, que uti

lizaram estruturas de selenio no estado sólido. Em 1883, Fritts

descreve a primeira célula fotovoltaica de se1enio. Em 1904, a

fotosensitividade de estruturas de óxido cuproso de cobre (Cu

Cu20) foi observada por Hallwachs, e em 1914 o efeito fotovoltai

co foi pela primeira vez relacionado com a existência de uma cama

da de barreira de potencial elétrico. Posteriormente, a estrutura

Cu-Cu20 foi cuidadosamente explorada e células foram desenvolvi 

das, bem como sua teoria de operação. Aplicações deste dispositi

vo surgiram primeiramente em fotometria e sistemas de controle de

luz. Dispositivos de selenio também foram bastante desenvolvidos,

conseguindo superar os de cobre, com eficiências de 1%, valor tam

bém obtido nos dispositivos de sulfeto de tálio, desenvolvido em

1941.

Em 1941 com o desenvolvimento da tecnologia do silí

cio surgiu o primeiro dispositivo de silício monocristalino. Mas,

somente doze anos depois, com o método de difusão de impurezas pa

ra a formação de junção PN é que a célula solar de silício tor

nou-se um dispositivo prático, com eficiência de conversão de

6%. Dois anos depois foi iniciada a produção industrial dessesdi~

positivos. Com melhorias no processo de fabricação e desenvolvi -
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mento da teoria de oper~çâo do d~spositiYo( a eficiência de conver

são chegou a 14~ em 1958. Foi nesta época, quê a aplicação destas

células em sistemas espaciais foi iniciada, tendo sido desenvolvi-

a a I , t I I t:.1.. •• a I - I , .1.. (1)os l!3pOSl lVOS resls en1:.esa ra laçao 10nlZan1:.e •

Enquanto isso, alguns desenvolvimentos foram realizados

com outras células como a de arseneto de galio que tornou-se prD -

missora como um dispositivo de alta eficiência para operar em aI -

tas temperaturas. Por outro lado as células de sul feto de cadmio e

telureto de cadmio também tornaram-se promissoras porquê sua fabri

caçao na forma de filmes apresentava algumas vantagens principal 

mente em relação ao custo. Entretanto, o desenvolvimento e aceita

ção dessas células esbarraram em problemas tais como baixa efi

ciência de conversão, degradação de seu desempenho etc.

Algumas tentativas para a comercialização e utilização das

células solares de silício, por volta de 1956, falharam também de-

vido ao alto custo do dispositivo. Entretanto, com o surgimento da

era espacial, concluiu-se que a célula solar era o único dispositi

vo capaz de suprir quantidades significativas de energia no espa 

ço por longos períodos, com um mínimo de peso e relativo baixo cus

to. Em 1958, os Estados Unidos e também a URSS lançaram seus pri -

meiros satélites utilizando células solares como principal fonte

de energia.

Na década de 70, com o surgimento da crise de energia, au

mentou o interesse em células solares para aplicações terrestres.

Como o processo para formar uma junção PN, por difusãotér

mica, com o silício é lento e realizado a temperaturas altas pode~

do degradar as propriedades de transporte dos portadores minoritá

rios, algumas alternativas novas (2) têm sido exploradas, como por

exemplo, implantação iônica, barreira Schottky e heterojunções com

camadas transparentes condutoras.
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E~~c~ênc~~s entxe 14% e 16% t~ s~do obt~das com o pxo

cesso de fabricaçSo por implantação i8nica que é mais controlá 

vel em profundidade de penetração e nlvel de dopagem que o pro -

cesso de difusão.

No caso de célula MIS (Metal-Isolante-Semicondutor),fi!
o

mes finos de 100 A, de metais como o alumínio ou cromo/cobre são

depositados, normalmente por evaporação, sobre um substrato de s~
o

lício tipo P. Uma fina camada de isolante de 10 a 20 A é condi -

cionada entre o metal e o semicondutor com a propriedade de im 

pedir o fluxo de portadores majoritários sem impedir o transpor

te de portadores minoritários. Com isso, a célula exibe maiorten

sao de circuito aberto. Eficiênci~de 12% podem ser obtidas atra

vés deste método.

No caso de heterojunções é usada uma fina camada de óxi

do de índio ou algum semicondutor transparente em lugar de metal.

Estas camadas podem ser obtidas por evaporação, "sputtering", de

posição por fase de vapor (CVD) ou por aspersão ("spray") sobre

a superfície de silício. Eficiências de conversão de 13 a 15% têm

sido obtidas com heterojunções.

Células de filmes finos têm sido obtidas pela deposição

de materiais semicondutores, tais como, CdS, GaAs, Si e ImP em

substratos de baixo custo, tais como, vidro, metal ou plástico •

A espessura mínima requerida do semicondutor depositado deve ser

no mínimo, o recíproco do coeficiente de abserção para fótonscom

energia exatamente acima da banda proibida.

Duas formas de células de silício de filmes finos têm

sido pesquisadas: policristalino e amorfo. Silício policristali-
•

no pode ser depositado sobre grafite, alumínio, silício metalúr-

gico e substratos de vidros usando evaporação, CVD e eletrodepo

sição.

Ultimamente têm sido pesquisadas, com muito interesse ,
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células de f~lmes finos de silício amorfo ta~~i). O coefic~ente

de absorção do a-Si é ~ui~o maior que o do silício monocrista1i.
no, particularmente acima de 1,8 eV, e apenas cerca de um micro

metro (vm) de material é suficiente para absorver a maior parte

dos comprimentos de onda do espectro solar contra 25 ~ 50Vm ne

cessário para o silício po1icrista1ino. Camadas de a-Si podem

ser depositadas por "sputtering", evaporação, CVD ou plasma /

"g10w discharge". Os resultados mais positivos têm sido obtidos

por "glow discharge". Alguns anos atrás, eficiências de 5,5% e-

b . - 1 d -2 2 -1 1ram o t1das em ce1u as e 10 em e cerca de 1% em ce u as com

grandes áreas. Alguns laboratórios têm conseguido 3 a 4% em á 

reas de até 40 cm2 e, acredita-se que 7-8% possam ser alcança -

dos em áreas grandes.

Resultados mais recentes, do fim do ano de 1982, repor

tam estruturas de células de silício amorfo obtidas pelo método

"glow discharge", com eficiência de conversão superior a 10% em

- 2area de cerca de 1 em .

1.3- Conteúdo do Trabalho

Este trabalho será apresentado na seguinte forma:

No capitulo 2 veremos como funciona uma célula solar de

silício monocristalino. Utilizando os diagramas de bandas de e

nergia, discutiremos os principais mecanismos apresentádos nali

teratura, que explicam a condução de corrente. Faremos também u

ma análise do circuito equivalente de uma célula, deta1han

do seus componentes. No capítulo 3 explicaremos as etapas de
•

construção de uma célula solar de silício monocrista1ino, comen

tando as diferentes maneiras de formação de uma junção PN. No

capítulo 4 analisaremos os principais parâmetros que determinam

o desempenho de uma célula e apresentaremos os procedimentosex
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periroentais empregados para a sua ca.racterização. Finalmente, no

capítulo 5, os re'sultados serão analisados e comparados com a teo

ria apresentada.
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~ CAPITULO 11

PRINCiPIOS BÂSICOS DE. FUNCIONAMENTO DAS

C~LULAS SOLARES DE SILICIOMONOCRISTALINO

o efeito fotovoltaico pode ser definido como a geraçao de

um potencial quando radiação eletromagnética ioniza a região den 

tro ou próxima da barreira de potencial de um semicondutor(3} •

Para se obter energia útil através da interação da luz

com o semicondutor é necessário que:

a) Os fótons sejam absorvidos e pares elétrons-lacunas cri

ados.

b) Os pares elétrons-lacunas criados pela absorção de fó

tons sejam separados por um campo elétrico, antes de

se recombinar.

c) Existam propriedades de transportes adequadas, para que

os portadores alcancem o circuito externo.

Com o objetivo de entender como se dá a absorção dos fó 

tons e como os pares elétrons-lacunas são separados e conduzidos a

té os contatos para serem coletados, analisaremos neste capítulo os

semicondutores e os mecanismos de corrente, através dos diagra

mas de bandas de energia. O estudo do circuito equivalente de uma

célula solar e a análise de seus componentes (resistências em sé 

ríe e paralelo), também poderão facilitar o entendimento das cur 

vas características obtidas nos próximos capítulos. E, finalmente,

um estudo dos mecanismos de perdas em eficiência poderá dar subsí

dios para a análise dos resultados obtidos.
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2.1- :Processo de A.bsorção de Luz em Semicondutores e Alguma.s''Con...

siderações Sobre o Espectro Solar

o processo de geração de pares elétrons-lacunas por ab -

sorção de luz em um semicondutor se deve à sua estrutura de ban-

das de energia (Fig.l). Este processo consiste na excitação de

BANDADECONDUÇ-AO, JJ,...•...,,,,, '-",,,,
E c.

E

f ----1-----1- --- 13ANDAPROIBIDA

E

v
,,,, '''1',,,,, ~r-I',,, "

BANDA
DEVALENCIA

FIGURA 1 - Diagrama de bandas de energia de um material semicondu

tor intrínseco.

elétrons da banda de valência para a banda de condução quando da

absorção de fótons com energia superior à da banda proibida. O nu

mero total de fótons, que podem ser absorvidos, será determinado

pela banda proibida do semicondutor e pela distribuição energéti

ca dos fótons da radiação incidente. Na Figura 2 pode-se observar

que quanto menor a banda proibida do semicondutor, maior a porçao

de energia do espectro solar que pode ser absorvida. Por outro
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FIGURA 2 - Espectro solar para as condições AMl e M10!4) As linhas

tracejadas indicam a energia da banda proibida dos refe

ridos semicondutores.

lado, o coeficiente de absorção (a) do semicondutor varia com o

comprimento de onda dos fótons incidentes e isto permite determi

nar em que região dentro do semicondutor ocorre a absorção. Lem -

bremos que em toda transição devem se conservar a energia e o mo-

mento das partículas envolvidas. Se a transição da banda de valên

cia para a banda de condução for direta, ou seja, se o momento do

elétron permanece invariável (Fig.3), o coeficiente de absorção se

rá: (5)

a = K
direto(hv - Eg)1/2 (2.1)
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Be

FIGURA 3 - Energia da banda proibida em função do momento para se

micondutores com transições diretas.

Se a transição for indireta, ou seja, necessitar de interação de

um fóton , um elétron e um fónon para que a rede provoque uma
_ •• (5)

mudança no momento (Fig~4), o coeficiente de absorçao sera:

a = K 2indireto(hv - Eg) (2.2)

Muitos materiais utilizados na fabricação de células so

lares são absorvedores diretos (GaAs e CdS), que precisam de es-

pessura muito pequena (~ 1 pm). Os absorvedores indiretos (Si)

precisam de espessuras grandes (~ 100 pm). A Figura 5 mostra o

coeficiente de absorção do silício em função do comprimento de

onda. Como o coeficiente de àbsorção aumenta com a energia dos

fótons, a absorção de fótons com alta energia se dará na região
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prõx~ma ã superf!cie( enquanto que os fõtons co~ energia mais bai-

xa conseguem penetrar mais no material.

Como as celulas utilizadas neste trabalho foram feitas p~

ra aplicações terrestres, devemos considerar o espectro solar tal

como é recebido na superfície da terra. A distribuição da ener

gia emitida pelo sol, em função do comprimento de onda, pode ser

considerada como a de um corpo negro a 6000K. Quando a luz solar

passa pela atmsofera, o espectro é alterado pela absorção seletiva

de fótons de determinados comprimentos de onda, pelos gases, vapo

res e partículas existentes na atmosfera. Como há muito pouca ab -

sorçao na região do visível, as células solares são feitas de modo

a possuir alta resposta nesta região do espectro. A absorção na re

gião do ultravioleta se deve principalmente às transições eletrôni

cas nos átomos e moléculas do oxigênio, do nitrogênio e do ozônio

na atmosfera superior. Este tipo de absorção normalmente impede que

fótons com comprimento de onda menor que 0,3 ~m ~tinjam a superfí-

cie da Terra. A absorção na região do infravermelho do espectro

principalmente devida à vibração e rotação de moléculas de água

~e

e

gás carbônico. Bandas de absorção de vapor de água ocorrem em 0,7,

0,8, 0,9, 1,1, 1,4, 1,9.e 2,7 ~m e são·muito importantes na baixa

atmosfera (abaixo de 50km) (6)•

o parâmetro mais comumente utilizado para indicar estasmu

danças no espectro e na intensidade da luz incidente é a massa de

ar "Mil que é definida como M = l/Cos Z, onde Z é o ângulo entre a

linha vertical que passa pelo observador e alinhado observador ao

sol. Quando o sol está a 60 graus da vertical, M=2 e a intensidade

incidente correspondente é de 72-75 mW/cm2• A condição AMO corres-•
ponde a 135 mw/cm2 que é obtida fora da atmosfera, e a condiçãoAMl

representa a luz do sol na superfície da Terra para ótimas condi 

ções de tempo com o sol no zênite, que corresponde a 100 mw/cm2.
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FIGURA 4 - Energia da banda proibida em função do momento para se

micondutores com transições indiretas
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FIGURA 5 - Coeficiente de absorção do silício em função do com

primento de onda.

A Figura 2 mostra uma comparaçao do espectro da luz so -

lar para as condições AMO e AMl.
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2.2~ SemicondutorQ~

Na Figura 1, o diagrama debandas de energia representa

uma estrutura de cristal ideal, onde não há impurezas químicas e

onde os átomos não sofrem deslocações de suas posições. Neste ca

so o cristal é chamado de semicondutor intrínseco. O número de

elétrons da banda de condução é igual ao número de lacunas na

banda de valência, pOis ambos resultam das transições de e1é

trons através da banda proibida.

As propriedades elétricas de um semicondutor ficam bas-

tante alteradas, quando átomos de impurezas são introduzidos no

cristal. Como essas propriedades dependem sobretudo dos átomos de

impurezas (dopantes), o cristal é chamado semicondutor extrínse-

co.

Vamos considerar o átomo de silício, que é o material u

tilizado nas células que serão estudadas nos próximos capítulos.

o átomo de silício tem quatro elétrons de valência. Se

doparmos o cristal de silício com átomos que possuem cinco elé -

trons de valência, por exemplo, fósforo, arsênico ou antimônio ,

teremos uma condução por elétrons (portadores majoritários). Se

a dopagem for feita com átomos que tenham três elétrons de valên

cia, por exemplo, boro, alumínio, índio (impurezas aceitadoras),

teremos uma condução por lacunas (portadores majoritários) .

A Figura 6.a mostra um modelo simples da estrutura dosi

lício dopado com fósforo. Quatro elétrons de valência do átomo do

pante (P) formam ligações covalentes com os elétrons dos quatro

átomos de silício adjacentes. O quinto elétron permanece fraca-

mente ligado ao núcleo do átomo de fésforo por forças de intera-

ção coulombianas. Fonons de pequenas energias podem liberar este

elétron fazendo com que passe para a banda de condução.
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( b )

,,/

ausên~ ia do

elétron (lacuna)

impur-e za

FIGURA 6 - Cristal de silício dopado (a) com fósforo e (b) com

boro

o modelo da Figura (6.b) apresenta o silício dopado com

boro. Em uma das ligações covalentes fica faltando um elétron. A

ionização do átomo de impureza corresponde à formação de uma la-

cuna na rede cristalina de silício. A Figura (7.a) mostra o dia-

grama debandas de energia para o semicondutor dopado com áto -

mos doadores. Neste caso temos um elétron na banda de condu

çao para cada átomo doador no cristal. Como o cristal irá condu-

zir principalmente devido aos elétrons na banda de condução, o

semicondutor será do tipo N. Como o número de elétrons na banda

de condução é maior que o número de lacunas na banda de valên

cia, o nível de Fermi estará localizado próximo à banda de condu

çao. A condutividade de elétrons em um cristal tipo N será dada

por:
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FIG. 7 - Di agramas de bandas de energia para semicondutores ex-

trinsecos.

an (2.3)

onde q é a cargaeletrônica'~n é a mobilidade dos elétrons e n sua

concentração. A Figura (7.b) mostra que os átomos aceitadores cri

am lacunas na banda de valência e, portanto, o semicondutor é do

tipo P. Como o número de lacunas na banda de valência é maior que

o número de elétrons na banda de condução, o nivel de Fermi esta-

rá localizado próximo à banda de valência. A condutividade de la

cunas em um cristal 'tipo P será dada por:

a
p

(2.4)

onde ~ é a mobilidade das lacunas e p sua concentração.p
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2.3....A Junção PN

o que ocorre em uma junção PN pode ser explicado em te~

mos do movimento de cargas positivas (lacunas) e de cargas nega-

tivas (elétrons).

Quando uma junção PN é formada, na ausência de uma dife

rença de potencial externa, a diferença na concentração de port~

dores majori~ários, na região próxima à junção, produz um movi

mento de difusão desses portadores: lacunas do lado P para o

lado N e elétrons do lado N para o lado P. A corrente.-,que surge

no sentido de retomar a condição de equilíbrio é proporcional ao

gradiente de portadores e é chamada corrente de difusão. Expres-

sando em termos de densidade de corrente elétrica, temos para o

caso de elétrons:

dn
= q Dn dx (2.5)

onde ddn é o gradiente da concentração e D é o coeficiente de dix n

fusão. Para lacunas temos:

JP = q D -ªED P dx
(2.6)

Os coeficientes de difusão para elétrons e lacunas estão relacio

nados com as respectivas mobilidades através das relações de Ei-

nstein:

e

Dn (2.7)
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(2.8)

o e O também estão relacionados com o comprimento de difusãon p ,
Ln e Lp' para elétrons e lacunas respectivamente, e com o tempo

de vida, ln e lp para esses portadores, através das relações:

= IDn Tn
(2.9)

(2.10)

Os elétrons saindo do lado N, deixam ali íons de áto

mos doadores formando uma região de carga espacial positiva. As

lacunas saindo do lado P, deixam ali uma região de carga espa

cial negativa (Fig.8 e Fig.9). Este fluxo de elétrons e lacunas

continua até que os níveis de Fermi nestas regiões se igualem
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FIGURA 8 - Diagrama de banda de energia dos semicondutores tipo Pe

tipo N quando separados
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Quando ~sto acontece, um estado de equilib~io é estabelecido en -

tre as regiões N e P e corresponde ao aparecimento da barreira de

potencial ~ . Com a formação da barreira de potencial, os porta o
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FIGURA 9 - Diagrama de banda de energia para uma junção PN
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dores mqjor~tãr~os( dos do~s l~dos( f~cam i~pedtdos de qtraves 

sar a junção pois sao repelidos pela região de carga espacial de.
mesmo sinal (Fig.9). 55 atravessa a junção aquele portador majo-

ritário que dispõe de energia suficiente para sobrepujar a bar 

reira. Por outro lado, os portadores minoritários ficam sujeitos

à ação do campo elétrico t que existe na região da junção(Fig.9),

formando assim uma corrente de deriva , que age no sentido de ~

nu1ar a corrente de difusão devido ao gradiente de portadores.Ex

pressando a corrente de deriva em termos de densidade de corren-

te elétrica temos:

para elétrons

para lacunas

(2.11)

(2.12)

onde EX é a componente do campo elétrico na direção x.

2.3.1- Junção PN Polarizada

Quando a junção for polarizada diretamente (Fig.10), a

barreira de potencial diminui (~ = ~ - qV), ou seja, diminui ao

largura da região de carga espacial (d)•

•
••
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FIGURA 10 - Diagrama de energia para uma junção polarizada dire _

tamente.

Quando a junção for polarizada inversamente (Fig.ll) a

barreira de potencial aumenta (~ = ~o + qV), ou seja, aumenta a

largura da região de carga espacial (d).

2.3.2- Mecanismos de Condução em uma Junção PN

Sem polarização, temos da região N para a região P a di

fusão de elétrons J~ ' na direção x CFig.9). A difusão de lacunas

proporciona J~ ' também na direção x. Além do movimento de porta

dores majoritários, temos o movimento de portadores minoritários
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FIGURA 11 - Diagrama de Energia para uma junção polarizada inver-

samente

(elétrons do lado P que se aproximam da junção e são arrastados pe
+ -

10 campo E, indo para a regiao N, o mesmo acontecendo com as lacu-

nas da região N) através da junção, JE e JE que fluem em direçõesn p
opostas (Fig.9).

Sob condição de equilíbrio, a corrente resultante atra

vés da junção é zero pois J~
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Quando a junção é inver$amente polarizada, a altura da

barreirq de potencial aumenta, diminuindo consequentemente aco~

rente de difusão dos portadores majoritários, por ter que supe-

rar uma barreira maior. Como a corrente de deriva, devido aos

portadores minoritários, é praticamente independente da pOlari-

zação, as correntes não se compensam e surge uma corrente resul

tante de portadores minoritários através da junção.

Quando a junção é polarizada diretamente, a altura da

barreira de potencial diminui para os portadores majoritários ,

aumentando consequentemente a corrente de difusão devido a es -

tes portadores. Por outro lado, a corrente de deriva, devido aos

portadores minoritários é praticamente independente da polariza

ção. Isto quebra o equilíbrio existente e produz uma corrente re

sultante cuja magnitude depende da magnitude da diferença de po

tencial aplicada.

A expressão da corrente, para os dois casos, é obti

da resolvendo-se as equações de poisson e de continuidade de car

ga, com as apropriadas condições decontorno(7}.

A equação de Poisson relaciona o campo elétrico com a

densidade de carga espacial.

'Vf:. = Q
K

(2.l3)

A equaçao de continuidade indica que o número de portadores ge-

rados menos o número de portadores recombinados, em um determi-

nado volume, deve ser igual ao fluxo de portadores pela superfI

cie que limita esse volume:

!. 'V.Jp = Gpq para lacunas (2 .•14 )
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1
q V·Je = Gn ~ ~n

para elétrons (2.15 )

Para simplificar o c~lcul0 vamos supor que:

l-A estrutura é planar, de maneira que as variações ocorrem so-

mente ao longo do eixo x.

2 - As regiões N e P são altamente dopadas de modo que a queda de

AI • d ., 1tensao seJa esprezlve .

~ - A regi~o de carga espacial ~ livre de portadores e, al~m dls-

so, sua largura ~ muito menor que o comprimento de difusão

Isto implica que os portadores passam por ele sem se recornbi

nar.

4 - Os contatos da região N e da região P são perfeitamente ohmi-

cos e se encontram longe da junção.

Como o campo elétrico nas regiões N e P e quase nulo, a

corrente de deriva de minoritários será desprezivel. Por outro Ia

mero de

trações

portadores injetados ~n ep

no equilíbrio ~po e P . Portanto, basta calcular as corno

de difusão de portadores minoritários nos planos x = w enrentes

do, a corrente de minoritários será importante, uma vez que o nú
P

~ é comparável aos das concenn

x = w , onde w é o limite da região de carga espacial com a re-p n

gião N e wp com a região P.

Utilizando a equação de continuidade para lacunas, vamos

calcular a concentração de lacunas na região N.

1dJn
=Gp - Rp~ - dxq

/1n
Rp = ~o

+-E
como Tp (2.16)

(2 .l7)

[BiBLIOTECA DO INSTITUTO D:: Fi~!~,': :' QUIMICA DESAO CARLOS· USP

, F '...• "~<,.,. I;'.~~I\
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e como
no equilíbrio obtêm-se:

dJn! p
q dx

= (2.18)

Substituindo a equação de difusão de lacunas na equação (2.18) ob

tém-se a equação para p (x):n

= Pn - Pno

DpTp
(2 .19)

As condições de contorno sao:

Pn (x) = Pno

~

Pn(wx) = Pno êkT

para x = 00

para x = wn

onde V é o potencial aplicado.

Resolvendo esta equação obtém-se:

gy .

P (x) = p + P lekT - 11n no no

(2.20)

onde / D T
P P é o comprimento de difusão das lacunas (L )P

Portanto, a corrente de lacunas no plano x = w será dada por:n
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(2.21)

Repetindo os cálculos, obtém-se a corrente de elétrons no plano

x = wp . Então, temos:

P
Je (W ) =

p
qDen ~

_ Po [" kTL en
- 1) (2.22)

Portanto, a corrente total sera~

[D P De 1[ + dV- 1]J = q ipno + ~:() e- kT

(2.23)

+~

- 1)

ou J = JoCe- (2.24)

onde
D ri 1

~
Ln

(2.25)

o sinal no expoente indica quando a polarização é direta e quando

e indireta. A resposta típica de uma junção PN é vista na Fig.12.

2.4- Junção PN Sob Iluminação (~

Quando iluminamos uma das superfícies da célula a radia-

ção irá gerar pares elétrons-lacunas na região P. O elétron, sen
~

do portador minoritário, deverá ser arrastado pelo campo €, para

a região N. O mesmo acontece com as lacunas da região N que serao

arrastadas para a região P. Por outro lado, as lacunas que perma-

neceram na região P, pois encontraram a barreira de potencial, i-
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I
(mA)

POLARI2ACAO

INVErtSA

POLAIlIZACAO

DIRET A

(}JA)

~

V ( Vo l ts )

FIGURA 12 - Característica típica de uma junção PN polarizada.

rao carregá-Ia positivamente e os elétrons que ficaram na região

N irão carregá-Ia negativamente. Os pares gerados na região de

carga espacial serão separados pelo campo elétrico.

Se a célula está em circuito aberto, a corrente total

deve ser nula. Portanto, a altura da barreira deve mudar automa-

ticamente para compensar a corrente fotogerada (JL). Isto dá ori

gem a urna diferença de potencial nos terminais da célula que

denominada tensão de circuito aberto {V ), ou seja, a junçãoca

...
e

,
automaticamente, sofre urna polarização direta. Se o circuito ex

terno é simplesmente um fio, com resistência não apreciável, a

corrente que flui é denominada corrente de curto-circuito (J )cc

e será igual ã soma das correntes de portadores minoritários fo-

togerados em arnbas as regiões da junção:

(2. 26)
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JL é a corrente qe deriva de lacunas de região P pap -

N. A Figura 13 mostra os diagramas de bandas de e -

onde JL é a corrente de der~ya de elétrons da heg~ão P pára. e
região N e

ra a regiao

a

nergia para os dois casos.

N

-
h\]----

p
I

'>1

a) CUl"to- circu i to

J= ~e+ ~p

N

b) Cil"cu ito Aberto

J= i-{;-(JLe-~p)

p
J~
I
I
I
J

1

I
I-~-------

~e:
I
I

-- - - --- - - - - "1-
I
I
I
I

-----h~-

FIG.13 - Diagramas de bandas de energia para uma célula solar sob

iluminação a)em curto-circuito e b)em circuito-aberto· ..
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Quqndo um~ ~es~stêAc~~ é conectada extexnqroente ao cixcui

to (Fig .14), temos uma qu'ed~ de te.nsão nesta resistência e, port'an

to, diminui a barreira de potencial para os portadores majoritá

rio~, diminuindo a polarização. Consequentemente a corrente de di

fusão através da junção aumenta.

Regiao de
Carga
Espacial

4

6
5

i'-

fIGURA 14 -
.,. - .... -

Poss~veis interaçoes de fotons em uma Junçao PN

1- Transmissâo (hv < EG)

2-· Reflexão

3-4-5- Pares elétrons-lacunas gerados e co1etados pela
, -
Junça9

6- Pares gerados longe da junção e que sofrem recombi-

naçao.

Temos então, através da junção, duas correntes; uma cie diodo

(Jd, d ), que é dada por;~o o

Jdiodo

gy
= J (ekT - 1)O'

(2.27)
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pois q junç~o. esta ~endo polqr~zad& d~~etqmente. A outr& é a cor~

rente fotogerada LJL1, ~ue flui no sentido oposto ao da corren

te de diodo. A corrente total é:

- JJ(V) = Jdiodo ~L (2.28)

A equação (2.28) indica que a característica corrente-tensão de

uma junção iluminada (Fig.15) é simplesmente a característica no

escuro deslocada de JL• Esta suposição está baseada no "princí

pio de superposição" que só é válido se as e<;:llaçõesque descrevem

o sistema forem lineares.

I Il

Ilumina ção

FIGURA 15 - Característica corrente-tensão de uma célula solar no

escuro e iluminada •

•

As equações que controlam a densidade'de portadores sao:

a equação de Poisson, a equação de continuidade e as expressões
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da,s correntes de deriva e difus~o ..

dn
= q Dn dx + q lln n EX

d
= - q Dp ~ + q IIp P Ex

1dJe ;; Gê - Req dx

(2.29)

(2.30)

(2.31)

1
q (2.32)

dE: =.e.
dx K (2.33)

Este sistema nao é linear, mas podemos torná-lo lineardi

vidindo o dispositivo em três regiões: regiões N e P quase neu

tras e região de depleção (vazia de portadores livres).

Nas regiões N e P quase neutras, em condições de alta

injeção, as equações de continuidade tornam-se lineares e o prin-

cípio de superposição é aplicável e neste caso a corrente total

em cada região é a soma da corrente de diodo e corrente fotogera-

da.

Na região de carga espacial, o campo elétrico depende das

concentrações de elétrons e lacunas, implicando em equações nao

lineares, logo o princIpio de superposição não é aplicável. Por -

tanto, o princípio de superposição é aplicável somente quando:

1 - As regiões quase neutras dominarem na determinação da fotocor

rente e da corrente no escuro. Ou seja, quando a largura da

regiao de carga espacial é muito menor que o comprimento de

difusão.

2 - Idêntico a 1, mas com contribuição da região de carga espa

cial na fotocorrente.
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3 - Corrente àe'di.oào domina,da,pela, regiã,o de ca,rga,espa.cial e fo

tocorrente dominada pelas regiões neutras.

4 - Idêntico a 3, mas com contribuição das regiões neutras na cor

rente de diodo.

Logo, a equação (2.28) será válida desde que-a célula se

enquadre dentro de um modêlo que leve em consideração as condi

çoes enumeradas acima.

Para obtermos a característica corrente-tensão da célula

devemos variar a resistência de carga desde a condição de curto -

circuito até circuito aberto (Fig.16).

I

v

FIGURA 16 - Característica. típica de uma célula. solar •

•

_ Nqs condições de curt0~circuito e circuito aberto, a po

tência de $aída é zero. Por outro lado, existe um valor de resis-

tência de çarga para o qual a célula fornece potência máxima:(Pm)
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de sa~dÂ CF~g.~6}. A potênc~~ ~ax~~~de s~~d~ corresponde à ~~~or

área, do retângulo (Rl), possível de ser obtida ~ob a curva cor

rente-tensão.

A eficiência da célula é dada pela razão entre a potên 

cia máxima de saída (I X V ) e o produto entre potência totalmax max

incidente por unidade de área e a área da célula.

O fator de preenchimento é definido como a relação entre

a potência máxima de saída e o produto I X V , ou seja, é acc ca

relação entre os retângulos Rl e R2 obtidos na curva corrente-te~

sao (Fig.l6). Através deste fator pode-se avaliar a qualidade de

uma célula solar. Normalmente, para uma boa célula de silício, o

.fator de preenchimento é maior que 0,75.

2.4.1- Expressão da Corrente Fotogerada por Luz Monocromática

A expressão para JL é Obtida(8) considerando-se as três

regiões da célula: regiãoN, região P e região de carga espacial .

As regiões N e P são uniformes em dopagem e, portanto, o campo

elétrico é quase nulo e as correntes de portadores minoritários

são apenas correntes de difusão. A contribuição da região de car

ga espacial será considerada simplesmente a coleção de todos os

~ares gerados nessa região.

Quando luz de comprimento de onda À incide sobre a supeE

fície de um semicondutor, a taxa de geração de pares elétrons

lacunas como função da distância x da superfície é:

•

G(À) == cx(À)F(À)[l-R(À)]
(-cx(À)x)e (2.34)

onde F(À) é o número de fótons incidentes por cm2 por segundo ,
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R(Âl ~ o nÜme~o de fótons xefletido~ na supexf!c~e e alÀ}
. ,

ficiente de absorção do material.

...

e o coe

Para lacunas da região N a equação de continuidade para

portadores é dada por:

l(dJp)_ Gp + (Pn - Pno)/Tp = Oq dx

A equaçao da corrente de lacunas é dada por:

(2.35)

(2.36)

onde € é o campo elétrico, Pn é a densidade de portadores minori

tários fotogerados e Pno é a densidade de portadores minoritários

no equilíbrio, no escuro.

Combinando as equações (2.34), (2.35)e( 2.36) temos

A solução geral é dada por:

(2.37)

onde Lp é o comprimento de difusão, Lp = (DpTp)1/2

As condições de contorno são:

-axe (2.38)

D
P

para x = O
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Considera,mos x=Ono contqto d'l x,eg~ão N, No ,liJ!lite com a regi~o.

de carga espactal (x=x.l o número de portadores minorit~rios em
J

excesso é reduzido a zero, uma vez que eles são arrastados pelo

campo elétrico; então temos Pn - Pno = O para x = xj'Utilizan
do as condições de contorno na equação (2.38) obtém-se a densi-

dade de lacunas. Para obter a corrente de lacunas, calcula-se a

derivada de (p - Pn ) no limite com a região de carga espacialn o

(x = x.) e obtém-se:]

S L (-ax .) S-L..... x' x'
(TP + a~) - e J (T cosh (f:?:>+ senh (P-»p p -1:J p _ aL e (-axj)

p

(2.39)

onde Sp é a velocidade ~e recombinação superficial das lacunas.

Repetindo o procedimento anterior para as seguintes con-

dições de contorno:

(n - n
p Po) = O para (x = Xj + w)

onde w é a largura da região de carga espacial e H é a largura

da célula toda, obtém-se:
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S L
-aH'n n HI -aH I HI

-n-(cosh (L)- e )+ senh (L)+aLn eaL -

n n n

I
(2.40)n SnLn H' HI

-D- sen h ('1) +cos h (1)TI TI n

onde H' = H - (Xj + w)e sn é a velocidade de recombinação super

ficial dos elétrons .

A corrente devido à região de carga espacial é dada pe

lo número total de portadores nela gerados, supondo que o caro

po elétrico é suficientemente forte para separar os pares antes

que se recornbinem. Então tem-se

JÚE = q F(l - R) . e-aXj(l - e-aw)
(2.41)

A corrente total fotogerada para um dado comprimento de

onda é dada pela sorna das equações (2.39), (2.40) e (2.41). Corno

podemos ver, a corrente fotogerada JL depende da velocidade de

recornbinação superficial, dos componentes de difusão dos porta-

dores mi,noritários, do coeficiente de absorção e da largura das

regiões de topo, de base e de carga espacial.

2.4.2- Eficiência Quântica

A eficiência quântica de uma célula solar é definida co

mo o número de pares elétrons-lacunas coletados sob condições de
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curto-circui,to, relé\tivo é\O nÚ1!le;rode ;fótons absorvidos pela

célula. Portanto, diYidindo é\corrente fotogerada por qF,(À)(l-R).

onde q é a carga eletrônica, F(À) o número de fótons inciden

tes por cm2 por segundo e R o número de fótons refletidos na su-

perfície temos:

_ J(À)
- qF (À) ( l-R) (2.42)

Para verificar o comportamento da eficiência quânti

ca para baixos valores do coel1ciente de absorção (vermelho) te

mos: a Xj « 1 ; aw « I, de modo que a única contribuição apre

ciável à fotocorrente é dada pelos elétrons (célula N/P). Então

de (2.41) e (2.42) temos que:

onde '1'
-
e

'1' =

=

senh (~1)+n

cosh (~I)n

(2.43)

Se H' »Ln e aH' » 1 temos que:

SnLn
H'' H I

'1' =

Dn e ~n + e'r;n·

SnLn C H'

-1

Dn e l.ln+ eLn

•
••
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-a (x' + w)e ] ~ 1 obtém-se

(2.44)

que é a equação de uma reta cujo coeficiente angular é fn

2.5- Circuito Equivalente de urna Célula Solar

o circuito equivalente de urna célula ideal é mostrado na

Figura 17.

I--<>

~

Luz 'l
+

FIGURA 17 - Circuito equivalente de urna célula solar ideal

Neste caso temos Rs =OeR =00
p

A corrente que flui no
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c~rcu~to externo, segundo o pr~nc!p~o de ?uperpos~ção é;

I = 10 - 1L

onde 1L é a corrente foto gerada

t> \ I""\::: I L - I= -I I, :l.)
\,.....-- .-.. ,---_.- ....•---,---.-------_ •.~-

e 10 a corrente de diodo.

-T T"...I.. l...J - .••.•

Em uma célula real devemos levar em conta a resistência

série e a resistência paralelo. Neste caso, o circuito equivalen

v

1

Ils

V
o

1

1

te é dado pela Figura 18.

IT= IL - To

~ ~

I ' """'f""'"

r .,(I,.. = I L - I.O' -~. - -' .

E -..,-------.,--.--.-.".--.--... ~-yn= IF~\~I,10;~T \ ®
FIGURA 18 - Circuito equivalente(9) de uma célula solar real

~ ..'4-l ~T + =-\ _ ~
"'0 'CI

C -1-
,

~,------_.~

Neste caso, a corrente que flui no circuito externo, se

gundo o principio de superposição, ª dada por

(2.46)

, BIBLIOTECA DO INSTITÜTO DE FLl!(A, r: Qu1MICA DE sAo CARLOS· USP

Fi S I (A



- 39 -

onde Ao é o fator de qualidade do diodo. Aqui estarnos utilizando

o modelo mais. simplificado - que considera sdmente um termo expo

nencial. Outros modelos de circuitos l'evam em consideração dois

ou mais termos exponenciais.

2.5.1- Resistência Série

A resistência série (Rs) tem componentes na resistência

dos contatos das regiões de topo e de base, na resistência da re

gião de base e na resistência de folha da fina camada difundi

da (Fig.19)

-- .'(lp -'.

N

1,.....--1

fRS2

'"

I

I

' ..

•

P

!.~S3---# Contato

-

FIGURA 19 - Resistência série e paralelo de uma célula-solar

•

O efeito da resistência série sobre a curva caracterís-

tica é visto na Figura 20.
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I
(mA)

~

V{volts)

FIGURA 20 - Efeitos da resistência série sobre as curvas caracteris

ticas de uma célula de silício com área de 2 cm2(9)

A resistência série não altera a tensão de circuito aber

to (V ) de uma célula, entretanto seu fator de preenchimento(FF)ca
é seriamente reduzido. A corrente de curto-circuito sofre tam

bém uma redução, assumindo valor abaixo do valor da fotocorren

te, causada pela queda de tensão através da resistência série (9).

Para reduzir a resistência série seria desejável entre ou

tras medidas, ter uma região difundida com alta concentração de

dopantes além de uma junção profunda. Essas condições, entretan -

to, representam o oposto daquelas necessárias, para se obter alta

eficiência. Pode-se contornar esse problema tomando a região di -

fundida fina mas altamente dopada, e ao mesmo tempo otimizando a

forma da grade de contatos ôhmicos.Se aumentarmos o número de de

dos da grade e diminuirmos a largura dos dedos e a distância en -

tre eles, conseguiremos diminuir a resistência série.

Este procedimento, implica uma contradição pois se aumen



- 41 -

t~rmos ~u~to o número de dedos est~remos aumentando a âre~ d~ su-

perflcie coberta pelos contatos, o que implica em 'menor quantida-.
de de luz incidindo na junção e consequentemente uma queda na e -

ficiência de conversão. ~ necessário, portanto, estabelecer condi

ções de compromisso.

Para minimizar o efeito da resistência série sobre a efi

ciência de uma célula solar é necessário que Rs < O1n.., onde A é
.. 2 (9,17)

a area do dispositivo em cm

2.5.2- Resistência Paralelo

I
(mA)

.;>

V( Vo lts)

FIGURA 21 - Efeito da resistência paralelo sobre as curvas carac-

terísticas de uma célula de silício com área

2 cm2 (9)

de

A resistência paralelo surge em consequencia da fuga de

corrente através da junção, em virtude dos defeitos ali existen -
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teso Deve-se enf~tiz~r ~s fug~s later~~s e ~s imperfeiçoes na su

perfície da'c~lula que pode fazer com que a metalização perfure a

junção.

A Figura 21 mostra o efeito da resistência paralelo so -

bre a curva característica de uma célula. A resistência parale

10 não afeta a corrente de curto-circuito, mas a tensão de circui

to aberto e o fator de preenchimento são reduzidos quando a resis

tência paralelo diminui

Para minimizar o efeito da resistência oaralelo sobre a•

eficiência de uma célula solar é necessário que R > IOOOn.A, onI'
__ ... 2 (9)

de A e a area do dlSpOSltlVO em cm

2.6- Profundidade de Junção

Na região difundida de uma célula, os principais mecanis

mos de perda são: a recombinação superficial, causada por liga

ções insatisfeitas dos átomos do cristal e por impurezas presen -

tes na superficie, e a recombinação interna na "camada morta" pró

xima à superficie, que é causada por tensões, deslocações e impu-

rezas indesejáveis introduzidas durante a difusão do fósforo ou

outros passos do processo de fabricação. O efeito dessas perdas

por recombinação, na região de topo, podem ser minimizados redu 

zindo-se a profundidade de junção, o que irá contribuir para um

aumento da Íotocorrente e da eficiência.

Quando diminuimos a profundidade da junção, diminuimos

também o número de portadores gerados na região de topo e aumenta

mos o número de portadores gerados dentro ou próximo da junção.co

mo a junção fica mais próxima da superficie, aumenta a probabili

dade dos portadores de alcançarem a junção e diminui a probabili

dade de recombinação dos mesmos. Portanto, pode-se pensar quequan
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to menor a vrofundtdade da junç~o meLhor ~ ef~ciência. Mas, tem

se que levar em conta também que se a profundidade da junção for

muito pequena pode ocorrer a perfuração da junção pela metaliza-

- ~
çao da grade coletora, dal a necessidade de se encontrar uma pro

fundidade de junção e uma forma geométrica para a grade coletora

adequados para obter uma melhor eficiência.

2.7- Principais Fatores de Perda em uma Célula Solar de Silício

Os fatores de perda podem ser divididos em dois gru

(10,11)
pos

1- Aqueles que dependem do tipo de material utilizado ou

de parâmetros de fabricação do dispositivo.

2 - Aqueles que são inalteravelmente determinados por
I

princípios físicos básicos (geração e separação de

cargas e recombinação).

l.a - O primeiro fator de perdas está associado à energia perdi

da devido aos fótonscom comprimento de onda longo. A célu

Ia para estes fótons se torna transparente, ou seja, os fó

tons atravessam a célula. g através do coeficiente de ab -

sorção do material (a) (Fig.S) que se pode medir a quanti

dade de luz absorvida. A luz incidente na superfície cai

em intensidade por um fator de l/e para cada l/a de distân

cia percorrida dentro do material.

l.b - Neste grupo temos ainda perdas de energia devido aos fé

tons com comprimento de onda curto, que possuem mais emer

gia do que a necessária para a criação de pares elétron

lacuna, sendo esse excesso de energia perdido pela criação

de fonons, pois as forças atrativas existentes entre o e -
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l~txon e a lacuna s~o ~ntens~s nesta reg~&o.

De 100% d~ energ~a que ~nc~de sobre uma célula de silí -

cio, cerca de2 3% é perdido no processo 1.a e 33% perdido no

processo l.b.

Esses dois fatores representam processos físicos bãsi

cos impossíveis de redução, uma vez escolhido o semicondu -

tor.

2.a - A quantidade de energia utilizada na geração de pares elé -

tron-lacuna é igual à diferença de energia entre o topo da

banda de valência e o fundo da banda de condução (bandapro!

bida). A máxima tensão idealmente fornecida pela célula,

a tensão de circuito aberto (V ) que é sempre menor queca

tensão associada à banda proibida. Isto se explica, pois

~e

a

a

,

altura da barreira de potencial é determinada pela diferen-

ça entre os níveis de Fermi nos materiais tipo N e P. Esses

.,. - - -.
nlveis sao funçao da concentraçao de lmpurezas e da temper~

tura e estão normalmente localizados dentro da banda proibi

da, de tal modo que a altura da barreira e sempre menor que

a banda proibida. Este fator é conhecido como fator volta

gem e representa cerca de 17,6% das perdas de energia res -

tantes.

2.b - Outro fator de perda está relacionado com a eficiência de

coleção, ou seja, a maioria dos pares elétron-lacuna cria

dos pela absorção dos fótons não são gerados dentro da re --
gião de carga espacial da junção PN. Portanto, em média

sao coletados somente aqueles portadores gerados ã distân

cia de um comprimento de difusão da junção. A maioria dos

pares gerados a grandes distâncias da junção recombinam - se

sem atingi-Ia, diminuindo, desta forma, a eficiência de co-

leção que é definida como a razão entre o número de pares se

parados pelo campo elétrico da junção e o número total de
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paJ;'esgeJ;'a,dos.;Isto se deye ao fato de que a espessuJ;a da

célula é sempre s'uperior ao comprimento de difusão I cujo

valor nas células de silício monocristalino gira em torno

de lOOpm. Este fator representa uma perda de 4,8% da ener

gia incidente sobre a célula.

2.c - O fator de preenchimento é responsável por uma perda de

cerca de 4,7%. Nas células de silício monocristalino o

valor de FF é aproximadamente 0,75. O FF possui um limite

fíSico, embora possa ser influenciado pelo material e pe-

10 processo tecnológico usados, devido ao fato de ser a

característica I-V determinada pela equação de diodo que

é exponencial, e, portanto, qualquer retângulo inseri

to sobre a curva deve ter uma área menor que o retângu

10 externo.

2.d - O fator de qualidade do diodo (A ), que representa cercao

de 1,7% de perda da energia incidente sobre a célula, tem

um efeito sobre a eficiência de conversão através de um ar

redondamento do joelho da característica I-V. Este fatoré

determinado pelo termo A no expoente da equação de diodoo

Idiodo

~

= I (e.AokTo - 1) (2.47)

A teoria de difusão para junção PN prediz uma única forma

exponencial do tipo da equação (2.47) com A =1. Entretano

to, uma característica mais complicada é geralmente obser

vada, a qual é frequentemente aproximada por uma caracte-

rística de acordo com a equação (2.47) mas com A ~ 2.o

2.e - As perdas devido à reflexão, resistência série e resistên

cia paralelo, podem ser reduzidas a um ponto tal que qual

quer esforço, no sentido de obter ganhos significantes em
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eficiência, de conversao, toxna,-se desprez!vel

Podemos esperar entâo, que para 100% da energia incidente..
sobre uma célula típica de silício monocristalino de junção

PN, cerca de 14,2% serão aproveitados, desde que não tenham

sido exercidos esforços no sentido de otimizar as caracte -

risticas da célula, isto é, tentar diminuir os fatores de

perdas que aparecem com o processo tecnológico~té aqui ternos

analisado o caso de uma célula fabricada para fins comerei -

ais. Se conseguíssemos otimizar todos os fatores de per-

das, encontrariamos eficiências de cerca de 24%. Com o de -

senvolvimento dos processos tecnológicos tem-se conseguido,

em laboratório, eficiências da ordem de 19%.
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CAP!.TULO :U.I

TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO DE C~LULAS

SOLARES DE SIL!CIO MONOCRISTALINO

Este capítulo descreve o processo de fabricação de cél~

Ias solares de silício monocristalino. Primeiramente veremos co-

mo são obtidas as lâminas de silício tipo P que servem como sub~

trato para a formação da região de base das cêlulas. Em seguida,

veremos como e formada a junção PN e finalmente como são obtidos

os contatos da célula e as camadas anti-refletoras (Fig.22)

3.1- Obtenção dos Substratos

As propriedades elétricas dos dispositivos semiconduto-

res de silício são determinadas por uma pequena porcentagem de

átomos dopantes na rede do cristal. Na elaboração dos dispositi-

vos, o número de impurezas presentes no material deve ser peque-

no comparado ao~número de dopantes a ser adicionado. Isto signi-

fica que o silício deve ter um grau de pureza muito alto; as im-

purezas residuais são medidas em partes por bilhão.

O silício mono cristalino é obtido pelo processo Czo

chralski (12) • Neste processo, uma determinada quantidade de silí

cio puro é fundida em um cadinho de quartzo. Uma "seme_nte"

orientação conhecida, com um sistema de resfriamento adequado

de

-
e

colocada em contato com o silício líquido. O sistema é puxadolen

tamente por um processo automático à velocidade de várias deze -

nas de milímetros por hora. Esse sistema apresenta ainda movimen

to de rotação em relação a um eixo perpendicular ao cadinho, que

passa pela semente. O gradiente de temperatura existente na in -



- 48 -

• Si MONO

ESPESSU~A,
DA SERRA

CONTATO

GRADE DE
CONTATO

N+

CADINHO

o

Si ~UNDIDO

1 •

PERDA ~:-- ESPE:SU~A
DE MATEPHAL· '! DA LAMINA

~ [ CAMADA~ _ h _- - n ---" REMOVIDA
'e - - - - 1t. - - I --

D ~
N+

.~....• ~

P ,
ri I I 1I1III1I1 Jj

I 1111 11 , Si02

•

SILICIO POLICRISTALINO

QUALIDADE ELETJlONICA~LINGOTE
MONOC~ I ST A LI NO

US INAGEM E COIlTE

DO LINGOTE

DECAPAGEM

I,

DAS LAMINAS
-

FORMAÇAO DA

JUNÇÃO

PN

DECAPAGEM DA

FACE ANTERIOR

.

OBTENÇÃO
DE CONTATOS

,

CAMADAANTI- REFLETORA

FIG. 22 - Etapas de fabricação de uma célula de silício
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terface seJ1)ente-l!,qu;ido,cr;i,a,do;pelo res1;riaJI)ento contInuo da se.,..

mente, faz com que o sil~c;i,olIquido cri~talize sobre a semente ,

adquirindo uma secção transversal que depende da velocidade de pu

xamento, da temperatura do cadinho e do gradiente de temperatu

ra na interface. obtém-se, assim, lingotes de silício monocrista

lino com diâmetro na faixa de 25 a 125 mm e com comprimento de a-,
té aproximadamente 1000 mm. Para uso fotovoltaico, o cristal pro

duzido é geralmente do tipo P. Durante a fusão do silício, é in -

troduzida uma certa quantidade de boro, que é o material dopan

te doador. A seguir, o lingote monocristalino é usinado mecanica-

mente e cortado em lâminas por meio de uma serra diamantada. Esta

serra, com espessura de cerca de 300 micrômetros, produz no ling2

te uma incisão de aproximadamente 320 micrometros de espessura. A

espessura das lâminas cortadas é função de seu diâmetro, por ra 

zões de estabilidade mecânica.

3.2--Preparação dos Substratos

A superfície da célula solar deve ser especialmente pre

parada para garantir propriedades elétricas e óticas adequadas

Com o tratamento das lâminas de silício, utilizando-se finos abr~

sivos e ataques químicos, produz-se superfícies que possibili

tam uma boa aderência dos metais usados para contatos elétricos .

Superfícies texturizadas, obtidas através de ataque químico aniso

trópico têm sido preparadas para propiciar melhor absorção da luz.

3.3- Formação da Junção PN

•

Para se obter uma célula de homojunção PN, a lâmina tipo

P deve ser submetida a um processo de dopagem que modifica as ca

racterísticas elétricas da camada superficial. Isto é feito imcor
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pora,ndo....se ~t0I90S de fôsfoxo, eJD nÚll)exoJl)~;LoXdo que 013 de boxo já

existentes no subl3trato, n~ regi~o que se define como sendo a de

topo da célula, tornando-a tipo N. Esta é uma das fases mais impo~

tantes do procêsso de fabricação de uma célula solar, pois envolve

a determinação de parâmetros tais como, concentra1ão superficial ,

profundidade de junção, resistência de folha e tempo de vida

região difundida da célula. O processo de dopagem tradicional
~
e

fêito por difusão térmica. Um método alternativo, que têm sido bas

tante utilizado ~ o da implantação iônica.

3.3.1- Difusão Térmica

A operaçao de difusão é normalmente efetuada em duas eta

pas distintas (lJ) :

1 - Deposição - as impurezas desejadas são introduzidas na superfí

cie do semicondutor.

2 - Penetração - difusão das impurezas para se obter uma distribui

çao de concentração adequada no semicondutor.

° processo de deposição é feito colocando-se a lâmina do

semicondutor em um forno através do qual flui um gás inerte conten

do as impurezas desejadas. As impurezas podem ser introduzidas no

gás portador, utilizando-se diferentes tipos de fontes, das quais

as mais usuais são:

a - fonte sólida - neste caso, as impurezas são introduzidas no

gás portador por evaporação. ° material da fonte é normalmente

um óxido da impureza desejada, por exemplo, P20S para fósforo,

B203 para o boro, As203 para o arsênico, Sb204 para o antimô 

nio. ° óxido é transportado ã superfície do semicondutor pelo

gás e então é reduzido na superfície. Um exemplo desta rea

çao pode ser:
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Uma camada de óxido é formada sobre a superfície durante

este processo.

b - fonte líquida - neste caso, o gás passa através de um fras

co contendo o líquido, reage com ele e produz a impureza dese

jada. Como exemplo de fontes líquidas temos POCi3 para o fós

foro e BBr3 para o boro.

A penetração das impurezas, no substrato, é feita a

temperatura elevada (800 - 10000C) e o perfil de concentração

uma

de

está

-
sao

uma função do tempo e do coeficiente de difusão na temperatura de

penetração.

Geralmente, a concentração de impurezas permanece cons -

tante em uma região aproximadamente igual a um terço da profundi

dade de junção e então decai rapidamente com a distância dentro

.•.. (14) - - ... d "da laIn1na • Esta regiao de concentraçao constante e chama a ca

mada morta" e é caracterizada por uma alta densidade de desloca -

çoes e baixo tempo de vida, implicando em altas taxas de recombi

nação superficial.

3.3.2- Implantação Iônica

Na formação da junção por implantação iônica, íons de á

tomos de impurezas são acelerados a energias de dezenas a cent~ 

nas de keV e quando incidem sobre o semicondutor, penetram, paran

do a uma certa profundidade (15) •

Os íons a serem implantados são produzidos na fonte
•

íons do implantador, no qual o elemento que fornece os íons

presente na forma gasosa: BF3, PH3, AsH3• Os íons desejados

separados de quaisquer outros eventualmente presentes, por exem -
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plo, co~ uso de um ~epqxadox eletro~qgnét~co. o~ Ions selec~ona-....

dos são acelerado~ com o uso de um forte.campo elétrico, penetran

do na rede do cristal. O implantador controla a energia e a.quan

tidade de íons que incidem no semicondutor.

Uma vantagem do método de implantação iônica é que jun -

çoes muito rasas « 0,2pm) podem ser feitas sempre com concentra

ção superficial bastante alta. Outra vantagem é que o perfil de

concentração implantado pode ser ajustado para produzir um alto

campo elétrico .em t~da a região difundida. No processo de difu

são, este campo tende a ser eliminado próximo à superfície, devi-

do à dependência da concentração em relação ao coeficiente de di

fusão das impurezas. Como desvantagem do processo de implanta

ção podemos citar: o custo do equipamento e a geração de defeitos

na rede cristalina do substrato, que surgem nos processos de frea

mento dos íons no cristal. Esses defeitos introduzidos na rede

podem, com tratamento térmico, ser eliminados com a restauração da

forma cristalina do material. Entretanto, as baixas tensões de

circuito aberto encontradas(16) em dispositivos implantados de

Si e GaAs comparadas às estruturas difundidas, com mesmos níveis

de concentração na região de topo, sugerem que nem todos os defei

tos próximos à junção são removidos depoisde seutilizar as técni 

cas de tratamento térmico para essa finalidade.

3.4- Camadas Anti-refletoras

O índice de refração do silicio, compreendido entre 3,5

e 4,0 para fótons do espectro solar, implica em uma reflexão de..
cerca de 35% da luz que incide numa superficie não tratada de si-

lício. Essa parcela refletida não é convertida, resu~tando assim

num dos fatores que diminuem o rendimento das células. Pode-se ,
entretanto, reduzir essa reflexão com o uso de uma camada anti-re
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fletora. Es~as camadas, geralmente obt~Qas at~ayés de eYaporaç~o

a vácuo, crescimento térmico, CVD, a.spersãoe "sputtering", sao

de materiais transparentes como por exemplo, 5iO , 5i02, 5n02 ,.

Ti02, Ta205, 5i3N4 e outros. A espessura dessas camadas é de

um quarto de comprimento de onda, na região de máxima densida

de de fótons do espectro solar, que incide na superfície terres

tre, de tal modo a obter reflexão mínima.

3.5- Aplicação de Contatos

Os contatos da região posterior e da região de topo da

célula devem ser contatos ôhmicos'com resistência mais baixa pos

sível. ° contato da região de topo, que recebe a luz, deve ter a

forma de uma grade, de modo a cobrir o mínimo possível de super-

fície, pois a superfície coberta pela metalização não contribui

para o efeito fotovoltaico, e para manter a resistência série em

valores aceitáveis. Qualquer resistência de contato significati

va é adicionada ã resistência série da célula reduzindo a sua'po

tência de saída. A região posterior da célula é totalmente cober

ta pelo contato, pois a luz não deve passar através desta área .

Deste modo, fótons que não tenham sido absorvidos em uma primei

ra passagem através da célula, podem ser refletidos e ainda con-

tribuir para o efeito fotovoltaico.

Como--exemplo, para melhor entender o efeito da geome

tria da grade nos contatos, vamos descrever as características de

células comerciais. Nestas, a grade coletora consiste de uma úni

ca barra ao longo da célula, ligada perpendicularmente a seis de

dos. Com esse tipo de grade, células de silício NjP éom áreas de

4 cm2, apresentam resistência série de 0,20 - 0,250. Aumentan

do o número de dedos da grade de contato, a resistência série di

minui consideravelmente. A célula violeta, que possui profundida
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de de jun~âo xeduzida e baLxa çoncentra~ão de dopantes na região

difundida, utiliza uma estrutura de contato, ~ue consiste de 60

linhas finas, ao invés de 6, e apresenta uma resistência série de

~ 2 .. (17)
o,osn para a mesma area, de 4 em • Llndmayer e Alllson ,mos-

traram que a resistência série aumenta linearmente com a resis -

tência de folha e diminui com o quadrado do número de dedos na

grade coletora.

Em células de silicio, têm sido utilizados contatos de

níquel, paládio, cobre e suas combinações, obtidos por deposição

química ou eletrodeposição. Muito utilizados também são os conta

tos de Ni, Au, Ag, Ti, Pd e AI obtidos por evaporação ou "sputt~

ring" .

Os contatos que têm se mostrado mais adequados (18), pa

ra células de silíCio, são feitos de titânio/paládio/prata que

são obtidos por evaporação a vácuo, utilizando-se máscaras ou fo

toresiste para a formação dos dedos da grade coletora. O titânio

proporciona baixa resistência de contato e boa aderência ao silí

cio, a prata proporciona boa condutividade elétrica e o palá

dio entre o titânio e a prata é utilizado para evitar reaçoes e-

letroquímicas. Essa estrutura ternária é largamente utiliza em

células solares para uso espacial. Muito utilizados para aplica

ções terrestres são os contatos obtidos através da deposição de

níquel por processo de troca iônica seguido da formação de urna

liga de níquel-silício e finalmente mergulhando-se a célula em

urna liga de estanho e chumbo fundidos.Atualmente a metaliza

ção também têm sido feita, utilizando-se técnicas de serigra

fia(19) , através da aplicação de pastas condutoras.

Na região posterior das células de silício N/P têm sido

utilizados, com bons resultados, contatos de alumínio. Particu -

larmente, se a liga AI-Si for feita a uma temperatura de 700

800oC, um contato BSF ("back surface field") (20)pode ser obtido,
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possibilitando uma melhora na e~iciência de coleção e na ten$ão

de circuito aberto. Esses contatos (~SF) são normalmente produ

zidos por evaporação de alumínio, seguida de difusão duran

te quatro horas em uma temperatura de BoOoe, na região adjacen-

te ao contato posterlor. As vantagens de uma cêlula com BSF po-

dem ser vistas na Figura 23. A barreira de potencial Wp
entre

as duas regiões de base_ tende a "confinar" os portadores mino-

ritários na região P mais levemente dopada. Se w é da
p

ordem

ou menor que o comprimento de difusão na região 1, elétrons que

~x·~
J Região 1

p

(legião 2

FIGURA 23 - Diagrama de banda
. (20)

de energ1a de uma BSF

poderiam ter sido perdidos na superfície posterior, ao contrã -

rio, aumentam a corrente de curto-circuito. A tensão de circui-

to aberto aumenta devido a três fatores: aumento de corrente de

curto-circuito, diminuição da corrente de saturação devido ã

redução da recombinação, na superfIcie posterior, de elétrons in

jetados da região de topo na base e aumentada tensão termina~

devido a uma contribuição da barreira de potencial ~p'
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3.6- células Utiliza,das neste T~abqlho

As células utilizadas neste trabalho, foram produzidas

de acordo com as etapas de fabricação mostradas na Figura 22. A

junção PN foi formada pelo processo de difusão térmica, utili 

zando-se como fonte de impurezas o POCi3• As camadas anti-refle

toras são de Si02, obtidos por crescimento térmico e CVD, ou

Sn02 obtidos por aspersão ("Spray"). Os contatos da região de

topo são de alumínio-silíCio, obtidos por "Sputtering" ou, de

níquel-estanho-chumbo, obtidos da maneira indicada no item 3.5.

Os contatos da região posterior são de alumínio obtidos por

evaporaçao, ou de níquel-estanho-chumbo.

,

•



- 57 -

C~!TULO IV

~TODOS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS NA CARACTERIZA-

çAO DAS CBLULAS SOLARES DE SILIcIOMONOCRISTALINO

Sendo a célula solar um conversor de energia, é importan

te conhecer os parâmetros relacionados com o seu desempenho e pro

CêSSC de fabricaç~o. Alguns desses par~metros, tais como, eficiêg

cia de conversão (n), tensão de circuito aberto (V ),ca corrente

três

pelo

de curto-=ircuito (I ), fator de preenchimento (FF), potencia mácc -
xima de saIda (P ), resistincia sirie (R ) e paralelo (R ), cormax s p

rente de saturação (10)e o fator de perfeição da junção (Ao) fo-

ram obtidos, neste trabalho, atravis das características corrente

-tensão utilizando-se dois mitodos: caracterIstica sob ilumina

ção, onde a cilula opera no modo fotovoltaico e caracterIstica no

escuro onde a cilula opera como um diodo.

o comprimento de difusão dos portadores minoritários da

região de base (L ), foi obtido atravis da medida da resposta esn

pectral, que tambim nos dá informações a respeito da influên

cia da profundidade da junção e da camada anti-refletora sobre o

desempenho da célula.

A tensão de barreira (VB) e a concentração de dopantes a

ceitadores na região de base (NA)' foram obtidos atravis da medi

da da capacitância de junção (c.) em função da tensão inversa a J-
Plicada(2l) .

A profundidade de junção (x.) foi medida utilizando· - seJ

métodos distintos: oxidação anódica, desbaste em ângulo e

processo do arco trigonométrico(22).

Finalmente, utilizando-se um criostato, que permite va -

riar a temperatura da cilula entre 5 e 600C foi avaliado o de -
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sempenho d~~célul~s em tunção.d~ y~x~Gção dG temperatura.

Convem salientar q~e nenhum resultado experi~ental será

apresentado nesse capítulo. Todas as Figuras referem-se a situa-

- ...
çoes tJ.pJ.cas.

4.1- Característica Corrente-tensão Sob Iluminação

Neste caso, a característica corrente-tensão é obti

da incidindo-se sobre a célula um feixe de luz de intensidade

constante e conhecida, enquanto se faz variar uma resistência de

carga entre as condições de circuito aberto e curto-circuito.

Como vimos no capítulo 2, de acordo com o princípio de

superposição, a corrente resultante que flui nos terminais da cé

lula é igual ã diferença entre a corrente direta através da jun

ção PN e a corrente fotogerada. A equação que descreve a caracte

rística corrente-tensão é:

_ q (V-IRs)

I = I (e AokT - 1) - ILo/l'

,

(4.1)

onde I é a corrente terminal, V a tensão terminal, Rs a resistêg .

cia série, 10 a corrente de saturação, Ao o fator de perfeição da

junção, q a carga eletrônica, k a constante de Boltzmann, T ate~

peratura absoluta eIL a corrente fotogerada que, como vimos,

proporcional à intensidade da luz incidente, quando ~antida

~e

a

distribuição espectral da radiação.

De acordo com o circuito equivalente da célula (Fig.18),

a corrente que flui nos terminais da célula passa através d~ re -
•

sistência série, resultando em uma queda de tensão, e assim a ten

são medida nos terminais da célula é menor que a tensão através da

junção. A curva característica típica de uma célula solar sob ilu
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minaç~o é mostrada na Figvra 24.

I
(mA)

V~Volts)

FIGURA - 24 - Típica característica corrente-tensão de urna célula

solar operando no modo fotovoltaico.

Sendo muito pequena a corrente perdida devido ã resis 

tência em paralelo e como estarnos trabalhando com altos níveis de

corrente, não incluímos na equação (4.1) o termo V/R.P

Quando a resistência de carga for infinita, a corren

te nos terminais da célula é zero. Fazendo 1=0 na equação (4.1),

encontramos a tensão de circuito aberto:
•

Vca
(4.2)
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Vca
~ 'IL

- R.n (I)q o
(4.3)

Quando a resistência de carga for igual a zero, a tensão

nos terminais da célula é nula. Substituindo V=O na equação (4.l)

encontramos a corrente de curto-circuito:

qI R

I

cc s

cc = I e .AokT
o

- IL

.:

qI R

se

_ cc s

IL » I

AokT

o e
(4.4)

(4.5)

então

(4.6)

ou seja, a corrente de curto-circuito é igual ã corrente fotoger~

da, somente quando a resistência série for desprezível, ou a'in -

tens idade de luz incidente suficientemente baixa, de tal modo que

os efeitos de uma resistência série possam ser desprezados. Isto

quer dizer que:

~ tnIL
q 10 - Vca

» - I Rcc s (4 .7)

ou seja Rs (4.8)

o desvio entre a corrente de curto-circuito e a fotocorrente para
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um& celula com ~1t& res~stanc~~ sér~e ê ~ostrad& na F~~ura 25.
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FIGURA 25 -Desvio entre I e IL para uma célula com alta resiscc
t- . ~. (23)enCla serle

A célula fornecerá a sua potência máxima para um deter-

minado valor da resistência de carga. Na curva característica

(Fig.24), esta potência está representada pelo retângulo de máxi

ma área inscrito na curva:

P .. = V ...
max max

I ~
max (4.9)

A eficiência de conversão da célula é calculada por:

n =
V ••.max I ....:max (4.10 )

Pin • A



onde Pin é G potênciq ~nc~dente pox unid&de de área e A G &rea da

célula.

o fator de preenchimento, definido como a relação entre a

potência máxima de saída e o produto da tensão de circuito aberto

rela corrente de curto-circuito será então calculado corno:

FF =
v - . I -
max max

V • I
ca cc

(4.ll)

Deste modo a eficiência da célula poderá ser expressa por:

Tl = FF •
I • V
cc ca

Pin • A
(4.l2)

ou seja, à medida que FF tende a um, a célula é mais eficiente.

4.1.1- Determinação da Resistência Série

A resistência série, neste trabalho, foi avaliada pelo mé

(23) _
todo de Wolf e Rauschembach . Neste caso, e traçada a caracte-

rística corrente-tensão da célula para duas intensidades de luz

diferentes (Fig.26) mantendo-se constante a temperatura e o espec

tro da luz incidente. Não há necessidade de se conhecer a magnitu

de da intensidade de luz incidente. Escolhe-se um ponto sobre ca-

da curva I x V, correspondente a um deslocamento ~I em relação
-a

respectiva corrente de curto-circuito. Se a resistência série fo~-

se nula, a reta que une os dois pontos seria paralela ao eixo

das correntes, pois a variação da intensidade luminosa apenas de~

locaria verticalmente as curvas I x V. Como há resistência série,

a queda de tensão nesta resistência depende da corrente de curto-

circuito e a reta que une os dois pontos se inclina em relação
-a

vertical. A diferença de tensão ~V entre os dois pontos correspon
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dentes é;

6V = ReI-I')
s cclCC2

(4.13 )

~ conveniente escolher 61 de tal forma que o ponto correspondente

se situe na região próxima ao "joelho" das curvas I x V, que é a

região mais afetada pela resistência série.

I

~

"

I :
~ :.--

b-V= AIL. rlS .

v

FIGURA 26 - Determinação da resistência sétie

Para se obter melhor precisão pode-se traçar uma tercei

ra curva I x V, para uma terceira intensidade de luz, mantendo 

se a temperatura e o espectro constantes e tomar o valor médio
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dos três valores obtidos.

4.1.2- Determinação delo e ~

Para determinar os valores da corrente de saturação e do

fator de perfeição da junção, podemos utilizar a caracteristi

ca sob iluminação, variando-se a intensidade da luz incidente e

determinando-se, para cada caso, a tensão de circuito aberto e a

corrente de curto-circuito. Da relação (4.3) ternosque:

I
'a-lrT ccV = ~ in(-)

ca q 10
(4.14)

Neste caso, estarnos considerando que a resistência série da célu-

Ia é baixa, ou que a intensidade de iluminação é suficientemen

te baixa de tal forma que I = IL.cc

Fazendo um gráfico de in I x V a ' obtém-se urnacc c reta

de coeficiente angular ~kAoT e coeficiente linear in I (Fig.27).o

4.1.3- Circuito Utilizado para a Medida da Característica I x V

sob Iluminação

As características corrente-tensão sob iluminação foram

obtidas utilizando-se o circuito da Figura 28•

•
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FIGURA 27 - Determinação de I e A utilizando-se valores de I eo o cc

Vca para diversas intensidades de luz.

Ctlu la
{l~T

•..•..... '
I

11/
•

>

Luz Incidente
0,1 n

I Iy

~

fV

Gerador de função

FIGURA 28 - Circuito utilizado para as medidas de I x V sob ilumi

naçao.
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Ut~l~z~ndo o c~rcu~to dq F~gur~ 28 pode~os simul~r uma re

sistênc~a de carga do circuito que varie entre as condições de cir

cuito aberto e curto-circuito e assim podemo~ traçar uma curva LxV

diretamente em um registrador X-Y. Para essa "medida utilizamos um

resistor de referência de O,ln que permite obter o valor da corren

te de curto-circuito da célula.

A medida da intensidade da luz incidente sobre a célula é

feita utilizando-se uma célula calibrada (Solarex) colocada na mes

ma posição da célula a ser medida.

Durante a medida, a temperatura da célula é mantida cons-.
tante fazendo-se circular água de refrigeração no suporte onde ela

é fixada. Para a obtenção de bom contato, a região de base da célu

Ia é presa ao suporte por meio de vácuo e o contato na grade cole

tora da região de topo da célula é feito sob pressão. Tanto no su-

porte, como no eletrodo que faz o contato na região de topo foi de

positada uma película de ouro, possibilitanto, desta maneira, me -

lhor contato ôhmico. A necessidade de bons contatos ficou evidente

no decorrer do desenvolvimento da montagem do sistema de medidas .

O esquema da montagem utilizada para as medidas de característi

ca corrente-tensão sob iluminação é o mostrado na Figura 29.

Utilizamos, nas medidas, um gerador H-P modelo 33l0A, um

registrador da H-P modelo 7001 AM, filtros atenuadores neutros O 

riel e uma lâmpada (250w - l20v) de Tungstênio - Helogênio Sylva -

nia.

4.2- Característica I x V no Escuro

•
Neste caso, a célula é encarada como um diodo. A medida é

feita com a célula no escuro, aplicando-se uma tensão no senti

do direto em seus terminais. A característica I x V obtida é a des

crita pela equação.
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Fonte de
Luz

11111

F' il tr-os
Ate nuador-es

111

Ger-ador-

.Célula

de

Função

-

I

I

X

Y

Resistencia

Registr-ador

X-v

O 1.n.

FIG. 29 - Arranjo experimental utilizado na obtenção das carac

terísticas I x V sob iluminação.
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(4.15 )

A diferença entre a característica IXV no escuro e sob

iluminação está na ausência da fotocorrente IL e no sentido da

corrente terminal. Por outro lado, esta corrente circula atra -

vés da resistência série da célula e, portanto, a tensão termi

nal é maior que a tensão através da junção PN. A curva caracte

rística de diodo será do tipo da mostrada na Figura 30. NestaFi

gura também podemos ver os efeitos da resistência série e da re

sistência p~ralelo. A corrente que passa através da resistência

paralelo é mostrada na Figura 30 pela curva I = V/Rp• Se subtra

irmos esta corrente da corrente direta de diodo obteremos umano

va curva, que é diferente da curva experimental para baixos ní

veis de injeção e que não apresenta os efeitos da resistên

cia paralelo. Portanto, é neste intervalo de tensão (O atéO,lV)

que devemos avaliar a resistência paralelo. Como podemos notar,

a curva obtida não segue um modelo baseado em uma única exponen

cial. Uma melhor aproximação seria um modelo com duas exponen 

ciais(24): uma com fator de qualidade da junção igual a um(A6l),

para altos níveis de injeção e outra com fator de qualidade i 

gual ou maior que dois (Ao~2), para baixos níveis de injeção. -
Neste caso ter1amos uma equaçao do tipo:

[ q (V-1Rs)

I = I e kT
01

4.2.1- Determinação da Resistência Paralelo • ...

Como a resistência paralelo afeta a característica dacé

lula para baixas densidades de correntes, como visto na Figura 30,
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J
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gy
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v

FIGURA 30 - Típica característica .Q,nIxV de uma célula solar no es

(23 )curo.

sua avaliação é feita no intervalo de O a 0,1 Volts. Para isto

traçamos o gráfico da densidade de corrente (J) em função da

tensão (V) neste intervalo e calculamos o coeficiente angular da

reta obtida, que será igual ã condutância da célula

(G = ~~ siemens/cm2). Calculando o inverso da condutância e di-
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vidindo o ;çe$ulta,dQ pela, a:r;eAda, cêlula" obte:r;eJl)O$p, re$~$tgnc;La

em para,leIo (1í~.311. tOlIlO nesta regiao a caracterfstic~ IxV

pode ser afetada por outros fatores, ~ conveniente calcular a

resist~ncia paralelo para tensões inversas onde o efeito de in

clinação da curva I x V é devida somente a essa resistência.

o

--1

tgQ

0,1

:: flp

V (Volts)

FIGURA 31 - Determinação da resistência paralelo

4.2.2- Determinação do Fator de Perfeição (A ) e da Corrente deo

Saturação (10)

Utilizando os valores da resistência série e resistên

cia paralelo calculados, corrigimos os valores da tensão e cor

rente terminal obtidos através da característica no escuro e

traçamos o gráfico da corrente em função da tensão em papel mo

nolog (Fig.32), no intervalo de O a 0,6 Volts. Através do mét~

do dos mínimos quadrados fazemos a aproximação para uma única
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exponencial e obtemos uma ret~ cuj~ equaçao ê;

R.nI = R.nIo + ...JrL
AokT

(4.17)

onde q é a carga eletrônica, k a constante de Boltzmann e T a tem

peratura absoluta.

Desta reta obtemos Io através do coeficiente linear e Ao

através do cpeficiente angular. Os resultados obtidos por este

método, no intervalo de 0,5 a 0,6 Voltsr devem estar de acordo com

os obtidos pelo método do item 4.2.2 que é independente dos efei-

tos das resistências série e paralelo, pois Ao e Io são fatoresin

trinsecos ã junção PN e ao material.

tnI

]!;J1 :::1b, 3C:; 3 )

A~

v

•

FIGURA 32 - Determinação de 10 e Ao utilizando-se a característi 

ca de diodo
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4.2.3~ Circu~to Utiliz~do para a Medida da Característ~ca de Diodo

da célula

As medidas da característica I~V de diodo das células fo-

rarofeitas utilizando-se o arranjo experimental mostrado na Figu -

ra 33, com um eletrômetro Keithley modelo 610 C e um multímetro di

gital H-P modelo 3466A.

Fonte
de

Tensão

Célula
Eletl"õ-,
rnetl"o

oltímetl

FIGURA 33 - Arranjo experimental utilizado na medida das curvas

I x V sem iluminação

4.3- Medida da Resposta Espectral

Dados úteis para a caracterízação de uma célula solar,co

mo por exemplo, o comprimento de difusão dos portadoDes minoritã 

rios e os êfeitos da profundidade da junção e da camada anti-refle

tora sobre o desempenho da célula podem ser obtidos através da me

dida da sua resposta espectr~l (25! Por outro lado, é muito difícil

••
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fazer medidqs prec~sqs por Cqusa das l~~ta9ões físicas e Vráti

cas surg~das devido ao bai.xon!vel de i1uminação da luz monocro-

••L' 1 L ' l' d . toA (26)ma~1ca norma men~e ut1 1za a nestas med1çoes •

A resposta espectral absoluta externa (RS(À)) da célula

solar é definida(8) como a razão entre a densidade de corrente de

curto-circuito (A/cm2) e a radiayão incidente (w/cm2) em função

do comprimento de onda. A eficiência quântica (Q{À)) é defini

da como o n~mero de pares elêtron-Iacunas, coletados sob condi -

ções de curto-circuito, relativo ao número de fótons incidentes

sobre a célula. A relaçao entre RS(À) e Q(À) é dada por:

Q (À) hc RS (À)
= Àq •

(4.18)

onde h é a constante de Planck, c a velocidade da luz e q a car

ga eletrônica. Define-se também a resposta espectral absoluta ig

terna, que considera somente a fração da potência incidente rea!

mente absorvida na célula, que é proporcional à transmitância, a

qual se exprime como sendo 1 - R(À), onde R(À) é a refletividade

da superfície da célula. Então ternos:

RS(À). t = RS(À)/(l-R(À»ln (4.19)

A medida da resposta espectral absoluta interna é impor

tante para a determinação do valor do comprimento de d~fusão dos

portadores minoritários fotogerados na região de base da célula.

Na Figura 34 a resposta espectral de uma célula de sil!

cio é mostrada em suas três componentes(~~ as contribuições da

região de base, da camada difundida e da região de carga espa

cial. Para fótons de baixas energias, a maioria dos portadores

são gerados na região de base devido ao haixo coeficiente de ab-
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flS
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Difund ida
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0,2

o
\2 2,0 2,8 3,6 4,4 eV

1

FIGURA 34 - Contribuição à RS das três regiões de uma célula deSi

N/P (p = ln x cm) (25)base

sorçao do silício para comprimentos de onda longos. Acima de

2,4 eV a contribuição da região difundida torna-se predominante .

A contribuição da região de carga espacial é considerável no in -

tervalo de 2,0 a 2,9 eV para a célula com resistividade de base

igual a lncm conforme mostrado na Figura 34. A contribuição des

ta região torna-se maior para células com altas resistividade de

base e junções rasas, mas nunca é tão grande quanto à contribui -

ção da região difundida por causa do alto valor do coeficiente de

abosrção do silício acima de 3,2 eV, o que faz com que a maior par

te dos fótons incidentes com altas energias sejam absorvidos nos

primeiros 100 nm.
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4.3.1- Mont~em Ut~l~zqdq ~a~~ ~ Med~ga da Reppopta Espectral

No sistema utilizado para medir a resposta espectral a

fonte de luz é uma lâmpada de halogeno de 250 Watts e a monocro-

maticidade foi obtida utilizando-se filtros interferenciais (O -

.riel) (largura da banda de aproximadamente 10nm) no intervalo de

400 até 1050 nm. Uma limitação comum a este sistema de medida vem

do fato de que o nível de irradiância monocromática obtido é mui

to baixo. Usar uma lâmpada muito mais potente não é aconselhável

pois isso iria resultar em um excessivo aquecimento do sistema Ó

tico, além de ser mais dif!cil controlar a alimentação da lâmpa-

da.

Como o nível de iluminação obtido é muito baixo, isto

implica em tomar medidas de baixa corrente de curto-circuito. Pa

ra eliminar a inevitável interferência de ruído elétrico, o si -

nal fornecido pela célula é transmitido a um amplificador "lock

in" (PARtM 220) sincronizado a um modulador ("chopper") (PAR,

modelo BZ-l), Este amplificador seleciona o sinal na frequênciae

fase de modulação, filtraridoa maior parte do ru!do e da radia 

ção de fundo que não foram modulados.

Ao invés de usar um fotômetro para medir a intensidade

da luz incidente sobre a célUla, utilizamos um fotodiodo de silí

cio (EG&G, tipo SGDIOO) calibrado em resposta espectral, com uma

área ativa de 0,051 cm2• A montagem do sistema utilizado é mos.-

tradana Figura 35.

A medida -é feita variando-se o comprimento deondauti-

lizando-se filtros interferenciais de 400 nm a 1050 nm controlan•
...... ..

do-se a tensao na lampada, atraves de um autotransformador (Va ~

riac), para cada comprimento de onda~ O feixe de luz passa pelo

"chopper" e incide sobre a célula ou fotodiodo. A fotocorren
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FIG. 35 - Arranjo experimental empregado para a medida da resposta espectral



- 77 -

te gel;'a,danos terlT};Lna,isdacêlplA passa pelo .conversor (Keithley

modelo 427) e o sinal a1'!lplificadoé medido no amplificador "lock·.
-in". ~ importante controlar o sinal em um osciloscópio, (tektr~·

nix, modelo 5440):, verificando-se as formas de ondas obtidas e a

presença de ruídos.

Para cada comprimento de onda fazemos, para a célula e

fotodiodo, a leitura da tensão no "lock-in" e convertemos este

valor para corrente de acordo com o ganho utilizado no conversor

corrente-tensão. A medida da resposta espectral é então obti

da através da equação:

. (4.20)

onde RSFD (À) é a resposta espectral do fotodiodo para um deter

minado comprimento de onda (À) conhecido, I I(À) a corrente dece

curto-circuito da célula medida para o mesmo À, IFD(À) a corren-

te de curto-circuito do fotodiodo medido para o mesmJÀ~A I a áce

rea da célula e ~D a área ativa do fotodiodo.

4.3.2- Determinação do Comprimento de Difusão-dos Portadores Mi

noritários da Base (Ln)

o comprimento de difusão dos portadores minoritários aa

base ~n)' foi determinado através da medida da resposta espeq

traI na região de comprimentos de onda de 0,8 ~m até I ~m(27) .Pa

ra este intervalo de comprimento de onda, a respostaespectralda

camada difundida e a influência do contato do lado posterior são•
desprezíveis. Neste caso, a eficiência quântica é dada pela rela

çao (2.44).

Como vamos considerar somente a luz absorvida pela célu
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Ia.,mult,i.pl,i.ca,llJOsa.e'lua,ç~o,(2,44) pel~ tra.nsm,i.tância(1 - ROd):

Q O,) (4.21)

onde a é o coeficiente de absorção do silício, R a refleti vida

de e Ln o comprimento de difusão dos portadores minoritários da

região de base. A equação (4.21) pode ser escrita como:,
1

1 + aLn (4.22)

A refletividade R(À) é calculada através de:

onde

R = (4.23)

e

sao as refletâncias individuais, ,nl é o índice de refração da ca

mada anti-refletora, n2 é o índice de refração do silício, no é o

índice de refração do ar e e é a espessura de fase da camada anti

-refletora que é dada por: e = (2~nldl)/À onde dI é a 'espessurada

camada (Fig.36).

Construindo-se um ,gráfico de (l-R)/Q em função 'da profun

didade de penetração a-I para vários comprimentos de onda entre
•

0313 e 1",llm pode-se obter o comprimento de difusão dos portadores

minoritãrios da região de base calcula,ndo~se a inclinação da reta

obtida (Fig.37) •



- 79 -

no

,','y"ll.. ,, Ar

"1

~\X A A /\ 1~ An~;~~ê~:~ft

n~

\\\\\~ilí~ig

•

FIGURA 36 - Esquema indicando a refletividade na camada anti-refle

tora

o coeficiente de absorção do silício é dado pelas seguin
- (27)

tes equaçoes :

a) Para cristais de silício submetidos a alívio de tensões

a. =
0,526367 - 1,14425À-l + 0,585368À-2 - 0,039958À-3(4.24)

b) Para cristais não submetidos a alívio de tensões

a. = -1,06964 + 3,34928À-l- 3,6l649À-2 -l,3483lÀ-3 (4.25)

No caso das células usadas neste trabalho, a equaçao usa

da para o cálculo do coeficiente de absorção ê a (4.24), pois, du

rante o processo de fabricação as lâminas submetidas a vários pro

cessos térmicos.
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FIGURA 37 - {l-R)/Q V profundidade de penetraçao da luz (a ) As

tangente permite calcular o comprimento de difusão

dos portadores minoritários da base

•

4.4- Medida da Profundidade de Junção

Para medir a profundidade de junção utilizamos três méto

dos: desbaste em ângulo, oxidação anódica e arco trigonométrico '.

4.4.1- Método de Desbaste em Ângulo

Neste caso, a lâmina de silício é dividida em cacos de

aproximadamente 1 centímetro de lado e desbastada em ângulo atra-

vés de polimento. Em seguida, é feito um ataque químico com ácido

fluoridrico, sob iluminação intensa, durante aproximadamente 30



- 81 -

segundos. ~ demarc~ção. d~ junç~o PN ê obt~da dev~do ao ataque pre

feréncial da solução na região P (Fig.38). O efeito é a observa

ção de colorações diferentes nas regiões P e N, que permitem deli

mitar a junção.

N.- ---

p

X·

~------~I~ IIIII
I

Colorações
Diferentes

FIGURA 38 - Desbaste em ângulo para medir a profundidade de junção

A profundidade da junção (x.) será obtida por:J

x. = d • tg eJ (4.26)

onde d é a distância horizontal da junção até o ponto onde come

ça. o desbaste e e o ângulo de desbaste;'A medida de d é obtida a

través de um microscópio e o ângulo de desbaste através de um pro-

filômetro de precisão. (Talystep ~ RarnkPrecision Industry Ldt)
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Este método consiste na remoção controlada de finas ca

madas de sillcio e normalmente é utilizado para a determinação do

perfil de distribuição de portadores. No nosso caso estávamos in

teressados apenas na medida da profundidade de junção para confir

mar as medidas realizadas pelos outros métodos.

A célula eletroqulmica'utilizada para a oxidação é mos

trada na Figura 39 e o esquema elétrico na Figura 40.

SUPORTE
TEFLON
PLATINA

SUPORTE
TEFLON

TAMPA
NYLON

PYREX

FIGURA 39 - Célula eletroqulmica para oxidação anódica'

o eletrólito usado é o nitrato de potássi~ (0,04 N) di-

luido em etilenoglicol contendo 10 lIllde água. Esta solução foi

escolhida pelos nlveis aceitáveis, tanto das tensões como das

densidades de corrente envolvidas, por ser de fácil manuseio e pe

...
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~ Anodo

:> catodo

FIGURA 40 - Esquema elétrico para oxidação anódica

Ia degradação desprezível de suas propriedades com o tempo.

o controle do crescimento da camada em óxido de silício

é feito mediante urna corrente constante e o tempo de crescimento

é utilizado corno parâmetro de controle do processo. Outro parâme

tro de controle pode ser a queda de tensão existente nos eletro-

dos ao final de cada crescimento de óxido, pois quando a fonte de

corrente constante é ligada, surge nos eletrodos urna tensão ini-

cial vi' Essa tensão é devida principalmente ã resist~vidade da

solução eletrolítica. Ã medida em que vai se formando óxido na

superfície da amostra, a resistência do circuito vai aurnentan

do e consequentemente a tensão elétrica nos eletrodos também au-

menta. A variação total dessa diferença de tensões. (Vp - Vi)

diretamente proporcional ã espessura do óxido formado.

A espessura da camada de silício consumida na forma

..e

çao do óxido anódico, é aproximadamente 44% da espessura do óxi-

do formado. A espessura do óxido formado foi medida por elipsom~

tria (Gaertner Mod.116). Uma vez realizada a medida da espessura

do óxido é feita a sua dissolução em urna solução de ácido fluorí

drico em água. Em seguida, é determinado o tipo de condutividade
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na, superf!ci,e da. amostra, utiliza,ndo'l:"se~s proprieéia.des termoelé .,..

.. l28)
tricas dos semicondutores .~ Coloca,-se um volt!metro na, sua

faixa de medidas mais sensIvel. Aqueôe-se uma das pontas de proya

do voltímetro com um aquecedor resistivo. Toca-se ambas ~s pontas

de prova sobre a amostra de silício e observa-se a deflexão.· Se

a ponta de prova aqueci da estiver com tensão positiva em relação

à ponta de prova fria, a amostra é tipo Ni se o potencial for ne

gativo, ~ amostra é tipo P.

A origem deste efeito se deve ao gradiente de temperatu-

ra aplicado na amostra que produz uma corrente de difusão da re 

gião da ponta quente para a ponta fria. Um campo elétrico produzi

do em decorrência dos desvios na neutralidade de carga, que é pro

porcional ao gradiente de temperatura, surge no sentido de neutra

lizar esta corrente.

No caso das células utilizadas neste trabalho, estrutu -

ras N+ sobre P; inicialmente obtém-se condutividades tipo N e ,
após várias oxidações e remoções da camada de óxido, quando o ti

po de condutividade for alterado, observamos que a junção foi' a 

tingida. Somando as espessuras equivalentes de silício removidas

após cada oxidação obtemos, com boa aproximação, a profundida

de da junção.

4.4.3- Método Arco Trigonométrico

--
Neste método, um desbast~ com perfil circular é feito na

célula, ultrapassando a junção e penetrando o substrato. A camada

exposta é então colorida para delinear a junção e, como mostra a

Figura 41, são tomadas as medidas de wl e W2 utilizJndo-se um mi

croscópio. Da diferença entre wl e w2 a profundidade de junção PQ

. 1 •• .,.. (22 )de ser fac1lmente calcu ada atraves das relaçoes ~
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x.
J (4.28)

w,

----- ------r-

FIGURA 41 - Descrição do método arco-trigonométrico para medidas

de profundidade de junção.

Neste caso as medidas foram feitas utilizando-se um medi

dor Arcuic-trigonometic System. (Philtec, modo 2015)

4.5- Efeito da Temperatura Sobre o Desempenho de uma Célula Solar

Estas medidas foram tomadas para verificar como os para-

metros que determinam o desempenho de uma célula solar variam com

a temperatura. O intervalo de temperaturas utilizado foi de SoC a

té 600C.

A corrente de curto-circuito deve aumentar levemente com

o aumento da temperatura, em parte devido ã melhora do comprimen-
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to de ditusão. dos portadoxes minoritârios da base e em p~rte devi

do a um desvio ~o limear de ~sorção. para baixas energias, sendo

que ambos melhoram a resposta espectral para comprimento de on

da longo. A melhoria no comprimento de difusão é provocada por mu

danças na mobilidade e no tempo de vida dos portadores minoritã 

rios na região de base das células (2~f).

A tensão de circuito aberto deve diminuir lineramente com

o aumento da temperatura principalmente devido ao forte aumento da

corrente de saturação. A corrente de saturação é composta da cor

rente de injeção, da corrente de recombinação na região de carO -

e a corrente de recombi

~

de ni, que é proporcional a e 2kT • Essas duas cor-naçao depende

ga espacial e da corrente de tunelamento. A corrente de injeção de

-gEq
pende de nf ' que é proporcional a e~

rentes são fortemente influenciadas pela temperatura, enquanto que

a corrente de tunelamento é praticamente independente da tempera

tura (29) .

o fator de preenchimento diminui com o aumento da tempe

ratura devido à diminuição da tensão de circuito aberto e devido

a um aumento do arredondamento do "joelho" da curva I x V relati

vo ao· termo e ~ •

A diminuição da tensão de circuito aberto e do fator de

preenchimento, embora parcialmente compensadas pelo aumento na cor

rente de curto-circuito implicam em uma diminuição da eficiên

cia de conversão com o aumento da temperatura.

4.5.1- Circuito Utilizado para a Medida da Característica I j.X V

sob Iluminação Constante 'com Variação da Temperatura
•

••

o arranjo experimental éo d~ Figura 42. O suporte para

a célula foi montado dentro de um criostato (Fig.43) que é consti

tuido de uma resistência de fio de "Kanthal" enrolado em cerâmica
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onde ~o~ colocado ~ enc~~4e p~xa podex~os fix~r ~ cêlulq c~l~bra

da ou a célu~a cuja curva I x V queremos obter. A taxa de aumen-

to da temperatura é controlada por um autotransformador ligado aos

terminais da resistência. O dispositivo engloba uma serpentina

onde circula um g~s lN2) ou ~gua, para reduzir a temperatura, con

tém entradas para vácuo e termopares, uma janela de vidro para a

luz incidente e também conectores elétricos tipo U.H.F por

obtemos os sinais para a elaborarão da característica I x V.

onde

Criostato

<6
;:.

ICélUla I~
:>

Gerador

. Resistencia
de O,H1Função

X

y~egistradol" X - Y

FIGURA 42 - Arranjo experimental utilizado nas medidas I x V com

variação da temperatura
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#

Entrados (1,2)
Tipo U. H. F.•

PQrQ Q Q~v~ç~dQr
resistivo

Entradas ( :3.4 )
Tipo U.H.F.
para a célula

FIGURA 43 - Criostato utilizado para medir o desempenho da cé-

lula em função da temperatura.
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;A. i.nten$i.daqe q~ .luz Lrlci,denteê contxolada coro uma cé-

lula cali.brada Csolarexl, na ~e$ma Posição da célula cuja carac~

terIstica queremos obter. As ~ed1das fora~ obtidas utilizando~se

uma lâmpada de xenônio.de 150 Watts, controlando-se a temperatu-

ra em pontos diferentes da célula bem como o gradiente de tempe

ratura ao longo da célula.

A diminuição da temperatura abaixo da t~mperatura ambi

ente foi obtida através do controle de um fluxo de nitrogênio na

serpentina e o aumento foi controlado através de um autotransfor

mador ligado aos terminais da resistência do criostato.

4.6- Medida da Capacitância de Junção em Função da Tensão Inver

sa Aplicada

Estas medidas foram realizadas visando a verificação do

tipo de junção obtido, se é abrupto ou se é gradual, a avaliação

da tensão de barreira e a obtenção da concentração de impurezas

na região de base das células ( 21) •

A largura da região de carga espacial (d) para junções

abruptas é dada por(6) :

onde E é a constante dielétrica do semicondutor, Eo

vidade do vácuo, ~o é o potencial de barreira, NA é

(4 .29)

é _ª permissi

a concentra-

ção de impurezas no substrato e q a carga eletrônica.

Para junções graduais temos:

(4.30 )
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onde. "an .éo coefic;lente de propoxc;ional;idadeque descreve ;ml,ldan

ças na concentração de impurezas através da junção. Quando uma di

ferença de potencial externa (V) é aplicada em uma junção PN te -

mos uma mudança na altura da barreira de potencial ~ = ~ + qV seo

a polarização for inversa e ~ = ~o- qV se a polarização for dire-

ta. Consequentemente temos uma mudança na largura da região de

carga espacial para uma junção abrupta:

d = L2Eo E (~o :!: QV») 1/2qNA

para uma junção gradual:

(4.31)

(4.32)

Como vemos, a polarização direta diminui d enquanto que

uma polarização inversa aumenta. Ou seja, mudanças na tensão ap1i

cada através da junção implicam em mudanças na largura da região

de carga espacial: a junção opera como uma capacitância. Esta

capacitância é chamada capacitância de barreira e é dada por:

C = EoESj d

~ ~ ~ .-
onde 5 e a area superf1cia1 da J~nçao ••

(4.33)

Substituindo "d"das equações (4.31) e (4.32) na equa

çao (4.33) encontramos as expressões para a capacitância de uma

junção abrupta e de uma junção gradual:

, C ((EEJ2qa 1J3
~~gradUa1)=S i2 (~o:!:qV~)

(a) (b) (4.34)
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ou

1
+

1· = 12 (~o~qV)_.ll~o••qV) (4.35)c~
- St:--t:qN IC3

. 2o A Saq (E: E:)J Jo(abrupta) (gradual)
\

(a)

(b)

Se a junção for abrupta, o gráfico de l/cj (Fig.44) em

função da tensão aplicada é uma reta cujo coeficiente angular for-

nece a concentração de impurezas na região de base da célula, NA '

e a intersecção da reta com o eixo das tensões fornece a tensão de

barreira.

Se a junção for gradual, o gráfico de l/C: (Fig.45) em
. J

função da tensão aplicada é uma reta cujo coeficiente angular for-

nece o gradiente de impurezas (.'-'a ti) e a intersecção da reta com o

eixo das tensões fornece a tensão de barreira.

4.6.1- Esquema da Montagem Utilizada nas Medidas de Capacitância

de Junção em Função da Tensão Inversa Aplicada

As medidas foram feitas utilizando-se multírnetro digital

(H-P, modelo 34658) e um medidor de capacitância (Rohde & Schwartz

- tipo KRT - Mod. ON. 5100), como mostra a Figura 46. Neste caso,

a célula é polarizada na ausência de luz, através do própria medi-

dor de capacitância, que trabalha na faixa de 2,2 kHz a 7 kHZ, en

quanto que a tensão ê monitorada no voltímetro.
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Tensão

Inversa

FIGURA 44 - Gráfico para obtenção da voltagem de barreira e da

concentração de átomos aceitadores (junção abrupta) •

o circuito utilizado para as medidas é um circuito resso

nante, pois a célula cuja capacitância queremos medir, é colocada

em série com uma bobina do medidor (selecionada de acordo com a

escala). O circuito é excitado por um oscilador de frequência va-

riável. Durante a medida varia-se a frequência do oscilador até

o ponto de ressonância, que é observado quando o painel do medi -

dor indicar tensão máxima. A frequência de ressonância do circui-

to é igual à frequência do oscilador.

A capacitância é dada pela relação (4.36):
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(4.36)

V
b

~

Tensão
Inver-sa

FIGURA 45 - Gráfico para obtenção da voltagem de barreira e do

gradien te de impure zas tia"• (j unç ão gradua 1) •

onde fres é a frequência de ressonância, L a indutância da bobi

na e C. a capacitância a ser medida.J
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Medidor

de

Cdpacltância

-

Célula

v o ltím etl"' o

FIGURA 46 - Arranjo experimental utilizado para medir a capacitân

cia em funçãq da tensão inversa aplicada.

__ ----.~._'O
t: ":\ \,l \,.1
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RESU~TADOS E CONCLUSÃO

Neste capItulo apresentaremos os resultados obtidos na

caracterização de células solares de silIcio monocristalino, co-

mentando-os e relacionando-os com a te0ria apresentada nos capIt~

los anteriores. Para isso, inicialmente mostraremos as caracterIs

ticas das células utilizadas.

5.1- CaracterIsticas das Cél~las Utilizadas nas Medidas

Para a realização das medidas foram utilizadas células c~

jo substrato é tipo P <I,O,O> com uma concentração de dopantes a

ceitadores (boro) de 1,6 x 1016cm-3 e, consequentemente, resisti-

vidade de lQ.cm. A região tipo N apresenta concentração de dopan

tes (fósforo) de 1 x 1019cm-3 e profundidade de junção de aproxi-

madamente O,5~m. A tabela V-I resume as caracterIsticas das célu-

Ias mencionadas neste capItulo.

5.2- Desempenho das Células Determinadas Pelas CaracterIsticas

I x V Sob Iluminação

~ . - -
As caracter1sticas de corrente em funçao da tensao, sob

iluminação, foram determinadas com o arranjo experimental da ~igu
/

ra 29. Inicialmente, traçamos a curva caracterIstica sob radiação

1U~1simulada, utilizando uma lâmpada de tungstênio halogênio. Em

seguida, utilizando filtros neutros de atenuação, traçamos curvas.-
I x V para outras intensidades de luz. Na Figura 47 sao mostradas

as curvas obtidas para a célula l436B. Na mesma Figura indica

mos os parâmetros que determinam o desempenho da célula para a

condição AMl. A Tabela V-2 mostra os resultados obtidos para uma
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FIG. 47 - Caracterís-

0,5

Pmáx : 4076 mW,
f1J = 10,19%

FF = 0,704/

Ice: 103,3 mA

Voa: O,559Volts
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T: 25°C

0,20,1

9,5 mW cni2

63,2mWcm2
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31,6mWcni2 ;/ I/li ticas I x V

100 mW cni2

70
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TABELA V-I - Caractertst~cas d~s Células Ut~liz~das nas Med~das

CQlula ÃrêaMe'l:alização Camada Anti-reí1etora
(cm2)

Tipo - espessura (~)

1436B

4,00AI-Si/AI Si02
-1200

0S3D

4,00AI-Si/AI Si02
-600

12-4

11,34Ni-Pb-Sn/A1sno2
-700

12-6

12,57Ni-Pb-Sn/A1
Sn02

-700

11-17

6,16Ni-Pb-SnjNi-Pb-SnSn02
-700

11-19

6,16Ni-Pb-Sn/Ni-Pb-SnSno2
-700

11-20

6,16Ni-Pb-Sn/Ni-Pb-Snsno2
-700

l--.
Y4

4,00AI-Si/AI Si02
-1200

I

MB
I

4,00 AI-Si/AI Si02
-1200

I

TABELA V-2 - Características Fotovoltaicas Sob Radiação AMl Simu-

lada

Célula J (mA/cm2)V (V)Imáx (mA)V _ (V)P - (mW)FFn (%)cc
ca maxmax

1436B

25,830,55995,90,42540,760,70410,19

OS3D

24,930,58190,70,44039,910,6899,98

12-4

30,860,574321,20,445143,070,71212,61

12-6

28,890,563325,00,445144,62~0,70711,51

11-17

30,400,554171,50,42072,030,69411,70

11-19

30,260,554174,00,41572,210,69911,73
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temper~tur~ de 2SoC. A~ Cqracter~?t~c~s fotoyoltaicas toram med~

das em vãrias oc,a,siões,para, as I1)eSlnascélulas, sendo observa

da uma variação menor que 2% nos resultados obtidos.

Na Figura 48 podemos verificar a dependência linear,pr~

vista nas equações (2.39), (2.40) e (2.41) I da corrente de curto

-circuito com a radiação incidente para a célula l436B.

I{mAJ

100

80

60

40

20

20 40 60 80 100 umWcm-2)

FIG. 48 - Dependência linear da corrente de curto-circ~ito com

a radiação incidente para a célula 143GB.
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Utilizando-$e ~edidas de caxacter~$t~cas ~ x y ~ob 11u-

minação, foi verificado o efeito da camada anti,,:,refletorasobre o

desempenho de uma célula solar. A figura 49 mostra a curva cor-

rente-tensão para a célula 11-20 antes (linha cheia) e depois(li

nha tracejada) de ser removida a camada anti-ref1etora de Sn02 .

Foi constatada uma variarão na corrente de curto-circuito de

54,3 mA(28,4%), enquanto que a eficiência sofreu urna variação de

3,21% (26,1%).

5.2.1- Resultados Obtidos em Medidas de Resistência Série

A resistência série foi determinada segundo o procedi -

mento indicado na seção 4.1.1. A Figura 50 mostra a determinação

da resistência série para a célula 053D e a tabela V-3, os resyl

tados obtidos, que representam a média de 9 medidas, obtidas pe-

Ia escolha de 3 valores diferentes de ~I para cada ~IL.

TABELA V-3 - Res~ltados Obtidos em Medidas de Resistência Série

Célula R (Q)
2

R (Q.cm )5
s

1436B

+ +
0,65 - 0,08 2,6 - 0,3

053D

0,9"i: 0,1 +
3,6 - 0,4

12-4

+ +
0,22 - 0,01 2,5 - 0,1

12-6

+ +
0,21 - 0,02 2,6 - 0,2

11-17

+ +
0,39 - 0,01 2,40 - 0,06

+

+
11-19 0,42 - 0,052,6 - 0,3

Como podemos verificar, a resistência série diminui com

o aumento da área da célula, uma vez que a resistividade da re ~

gião difundida não muda, pois não muda a resistência de folha e

nem a profundidade de junção.
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0,40,30,20,1

~
1,

T=2SoC I,,I,III
~
III,III

~,
,,'"

- - - - ---------,- ---- - --- ------ 1=9,08'

~100mWcni2I

I (mA)

FIG. 49 - Efeito da camada anti-refletora de Sn02 sobre o desempenho da célula 11-20 para radia 

ção simulada AMl
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FIG. 50 - Determinação da resistência série para a célula 0530
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5 .3-D.eterl!l.in~çaodo ;Fator de Pe;r;fei,ç&o.,.Corrente de Saturação e.
Resistência Paralelo

Utilizando a caracterlstica corrente-tensão no escuro ,

foram determinados o fator de perfeição da junção (A ) e a cor -. o

rente de saturação (Io) fazendo-se a aproximação para urna única

exponencial, visto que, a equação normalmente utilizada para des

crever a caracterlstica I x V das células (equação (4.1» possui

um único termo exponencial. Utilizando o arranjo experimental da

Figura 33 obtivemos a corrente em, função da tensão no interva

10 de O a 600 mV e utilizando a calculadora HP (9825A) com o pro

grama apresentado no Anexo 1, obtivemos as curvas I x V e lnI x

V. Vale ressaltar que, para se obter a verdadeira caracterlstica

de diodo das células, foram eliminados os efeitos das resistên -

cias série e paralelo dos valores de corrente e tensão obtidos i

nicialmente. Os parârnetros A , I e R foram calculados pelos meo o p
todos descritos nas seções 4.2.1 e 4.2.2 • As curvas obtidas, pa

ra a célula 12-6, são mostradas nas Figuras 51 e 52. A TabelaV-4

mostra os resultados obtidos com as outras células.

TABELA V-4 - A , I ·e R.OBTlDOS ATRAveS DA CARACTERíSTlCA"'I x Vo o p .
NO ESCURO.

Célula AI (A)
Rp (O)o
o

l436B

+
(6~ 1

)xlO-7(115 ~ 5l'xl021,93 - 0,05

053D

++ -6
(102 ::!: 0,7)xlO2,93 - 0,08 (3,4 - 0,5)xlO

12-4

++ -7
(14

-.t 1
)xl031,83 - 0,0.6 ,(2,9 - 0,.6)xlO .

12-6

+
(7

+ -6
(40

~ 3)xl022,26 - 0,07
- ~..JxlO

11-17

2 9 + O .
'( 6 +'0 21'10-6'(4,1.7~ 6.)xlO,~.. - .,.0.4. . ~, ..~,., .. x ....

11-19

+ .
(2'0 + O ') 0-1

+2
1,85 - .0,04 ... , ..~.. ,3.xl ....(206 - 8)x10 .
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Celula I 12- 6
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FIG. 51 - Característica ~nI x V da célula 12-6 para medidas realizadas no escuro
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3.0e-OI

O.Oe 000 C\I
C\IC\IC\IC\Io ooooo

Q)

Q)Q)Q)CDQ)o C\I~(!)
<X)o.d . ..- C\Iri)~(!)

Tensão (mV)

2.4e-OII- Celulo I 12-6

- «- 1.8e-OI
CD ••••

cQ)'-5 1.2e-OIo
6.08-02

FIG. 52 - Característica I x V no escuro para a célula 12-6

ln Icc<A}

6

5

4

Ao: 1,07
-10

I : 3,45x 10 Ao

0,52 0.54 0,56 0,58 Vca(Volts)

FIG. 53 - Determinação de Ao e 10 para a célula 12-4 utilizando a

característica de saída para diferentes intensidadesde luz
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Ob~eryando a,{:iCJlX'Ya,~obt;Lda,~(por eZe.JI)plo( ;F;i,guX'a52) PQ. ~. , ..

de-se verificar que p~ra altos ni.veisde injeção, a característi-

ca da junçãoPN aproxima-se de uma segunda curva exponencial •.Ava

liando os valores de A e I neste região podemos verificar queo o
A aproxima-se de 1

e a corrente de saturação é da ordemdeo -9 -1010 a 10 A. Os resultados podem ser vistos na Tabela V-5
.

TABELA V-5 A e I NO INTERVALO DE 0,45 a 0,55 Vo o

Célula
Ao

I (A)o
l436B

+
(5

± 3)x 10-10
1,15 - 0,04

053D

+
(6± 3) x 10-91,29 - 0,05

12-4

+
+ -10

1,06 - 0,03 (1,7 - 0,8) x 10

12-6

+
+ -9

1,12 - 0,05 (1,2 - 0,9) x 10

11-17

+
+ -8

1,43 - 0,04 (1,3 - 0,5) x 10

11-19

+
(2,3 ± 0,3) x 10-101,13 - 0,01

- ~
Os valores de A e I para altos n1veis de corrente fo o o

ram determinados utilizando-se a característica I x V para dife -

rentes intensidades de luz incidente, de acordo com o método des-

crito na seção 4.2.2 • Os dados obtidos são mostrados na Tabe

la V-6. A Figura 53 mostra a determinação de A e I para a céluo o
la 12-4 por este método. Os valores de A e I na Tabela V-6 apreo o - -

sentam-se mais precisos' pois neste caso os efeitos da~_resistên -

eias série e paralelo são automaticamente eliminados durante as

medidas enquanto que no caso anterior tivemos que subtrair os e -

feitos dessas resistências nos resultados obtidos, ou seja, deve•

mos considerar além da imprecisão nas medidas corrente-tensão no

escuro, que são feitas ponto a ponto; a imprecisão nas medidas das

resistências série e paralelo. Por outro lado, estas medidas tam-
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TABELA V ....6 ....Valor~~ de Ao ~ ;(0 obtidos pela Característica

I x V para Diferentes Intensidades de Luz, y é o

Coeficiente de Correlação das Retas Obtidas pelo'

Métodos Mínimo Quadrados

Célula

l436B

0530

12-4

12-6

11-17

11-19

AO
+

1,17 - 0,02

-+--
1,10 - 0,02

1,070±0,003

1,148 ± 0,006

+
0,79 - 0,07

+
0,79 - 0,07

I (A)o
(9 ± 2

+
(1,3 - 0,6

+
(3,4 .... 0,2

". +
(2,1 - 0,2

(3 ± 7

(3 ± 6·

)xlO-lO

)XlO-lO

)XlO ....lÕ

)XlO-9

)XlO-13

)XlO-13

CJ

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

0,97

o

bém confirmam os valores de A igual a 1 (vm) e I da ordem deo o
-10 -9 .... ~

10 a 10 A, com exceçao das celulas 11-17 e 11-39 cujo com

portamento apresenta desvios em relação ao modelo inicial. 1s-

to pode ser verificado pelos valores de A e I encontrados ,o o
bem como pelo ·valor do coeficiente de correlação que indica que

os pontos não se ajustam a uma reta.

Os resultados encontrados pelos dois métodos estão com.

patíveis com os encontr~dos na literatura(9,23) e indicam

mecanismo de corrente predominante para baixos e altos níveis

de .corrente. Para altos níveis de corrente, A é aproximadameno - -

te 1 e isto significa que predominam correntes de injeção pu -

ra. Enquanto que, para baixos níveis, outros mecanismos de cor

rentes são adicionados ã corrente de injeção. Valores próxi ~•
mos a 2 são provavelmente devidos à corrente de recombinação

provocada pela presença de centros de recombinação dentro da

região de carga espacial. Valores de Ao maiores que 2, parabai
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xos n~ve~s de corrente pode~ ser ~pl~cados, em parte, devido aos

efeitos da resistªncia parale1?, uma vez que a fuga de corren

te através de R domina a característica I x V para baixos níveis'p ,,
de corrente, podendo, deste modo, se confundir com a corrente de

recombinação. A medida que nos aproximamos de altos níveiS de cor

rente, a corrente de recombinação torna-se desprezível frente ao

aumento da corrente de injeção de portadores minoritários e por

isso A tende a 1. Estes resultados indicam que a caracteristio

ca corrente-tensão de uma célula solar é melhor reproduzida por

uma equação contendo dois termos exponenciais (equação 4.16). Is

to é confirmado na Figura 54 que mostra a curva I x V da célu

Ia l436B obtida experimentalmente, junto com as curvas teóricas ,

utilizando-se uma exponencial (círculos) e duas exponenciais(tri

ângulos) •

Do conjunto de células utilizadas nas medidas, a célu

Ia 12-6 é a única em que a junção PN é formada em toda a extensão

da lâmina de silício tipo P. Nas outras células, a junção PN
-
e

formada apenas na região central da lâmina, sendo que na parte on

d~ não existe junção é mantida uma camada de óxido evitando, des

te modo, uma possível fuga de corrente pelos bordos da célula,que "

se constitui em uma das principais fontes de baixa resistência pa

raleIo.

Analisando os resultados obtidos de resistência paralelo

(Tabela V-4), podemos concluir que a fuga de corrente pelos bor 

dos da célula é responsável pela baixa resistência paralelo da cé

lula l2~6, bem como da célula 11-17 que se apresentou trincada a

pós as medidas adicionais de I x V no escuro feitas para a deter-

minação da resistência paralelo. Por outro lado, os resultados da

tabela V-4 mostram que existe uma relação entre os valores de Ao

maiores que 2 (cêlulas 053D, 12-6 e 11-17) com os baixos valores

de R , indicando a influência dos efeitos provocados porp
esta
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I(mA)
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•

•

40

60

~o
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••
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38,69 (V-I.O,6~) • -
I = 6xIO-' (e 1.9) -ll - l03,3xlO 3,

38,6i (V-I O 55)
I = 5,47x10·7 (e 1,82 ., -1) +

38,67 (V-I,O,Q~) '.
+ 9Xlo-10le1.1? -1) - l03,3xlO ]

•

FIG. 54 - Comparação entre a curva experimental e as curvas teó-

ricas para a célula l436B.

resistência nos valores de corrente encontrados~

5.4- Resposta Espectral e Comprimento de Difusão dos Portadores

Minoritários da Base

Curvas Qe resposta espectral, para a célula 11-19, são

mostradas na Figura 55. A resposta espectral foi obtida através

de arranjo experimental da Figura 35. O com?rimento de difu

são dos portadores minoritários da região de base foi determina
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FIG. 55 - Resposta espectral para a célu

Ia 11-19

do pelo método descrito na seção 4.3.2. Em ambos os casos, foi u-

tilizada a calculadora HP(9825) com o programa apresentado no Ane

xo 2.

Os resultados sao mostrados na Tabela V-7 e Figura 56.Fo

ram realizadas várias medidas de resposta espectral para cada cé-

lula, observando-se uma variação menor que 4% nos resultados obti

dos. Essas medidas também foram feitas utilizando-se um monocroma

dor, ao invés dos filtros interferenciais~endo que os resulta
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dos são ia~nticos. Portqnto, pode-se perreitamente ut~lizar mono

cromqdores como forma alternati.va ao uso de filtros.

TABELA V-7 - Valor Máximo da Resposta Espectral Absoluta e Com-

primento de Difusão dos Portadores Minoritários.

Célula
RS , (A/w)

I

I (llm)
À ...

max
maxn

0,479

800
+

1436B 35,9 - 0,3
- 053D

0,47980093± 2

12-4

0,561800124± 4

12-6

0,52980091± 2

11-17

0,540800119± 5

11-19

0,540800119± 4
I

Observando a-Tabela V-7 e a Figura 56 verifica-se que

os valores de eficiência quântica mais altos, na região entre 400

e 500 nm para a célula 1436B, provavelmente são decorrentes de

um baixo valor de velocidade de recombinação superficial apresen

tado por esta célula. Por outro lado, na região entre 500 a 700

nm a eficiência quântica mais alta das células 11-17 e 12-4 pode

serexplicada pela diferença de qualidade do óxido utilizado nas

camadas anti-refletoras. Como vimos anteriormente, a refletivida

de, para um determinado comprimento de onda (À), terá um mínimo

para À/4. Da equação (4-23) temos que:

(5.1)

~ue é igual a zero se nl= Inon2 . Como no é igual a 1 para o ar ,

o índice de refração da camada anti-refletora (nl) deve ser i
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FIG.56 - comparação entre as eficiências quânticas das células 11-17, 1436 B e 12-4
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gual ã ra~z quadrada do lnd~ce de xetração, do semicondutor. ° Sn02

possui índice de ref~açãoma1s prõxi~o a ~nsi que o 5i02 e, por is

so, apresenta refletividade mais baixa.

Acima de 700 nm pode-se verificar que a contribuição da

região de base das células 12-4 e 11-7 é muito maior que a da célu

Ia l436B. Isto pode ser justificado pela diferença no comprimen

to de difusão dos portadores minoritários da região de base (Tabe

Ia V-7). Nas células 12-4 e 11-17, que possuem Ln maiores, os por

tadores gerados na região de base têm maior probabilidade de se 

rem coletados pelo campo elétrico da junção e consequentem~nte de

contribuir para a corrente nos terminais da célula,.

A Figura 57 mostra uma comparação entre a resposta espec

traI da célula Y4' que possui uma profundidade de junção de apro

ximadamente l~m, com a célula MB, com profundidade de junção de

aproximadamente 0,5~m. Podemos concluir deste gráfico que a célu

la com menor profundidade de junção possui melhor eficiência de

coleção na região de comprimentos de onda curto. Isto se deve ao

fato de que um maior número de pares elétron-lacunas são gerados

na região dentro ou próxima da junção e que contribuem para a fo

tocorrente. Enquanto que na célula com maior profundidade de jun

ção, os pares gerados na camada difundida se recombinam antes de

serem coletados pelo campo, ou seja, a contribuição da região di

fundida, para fõtons com altas energias, diminui devido às perdas

por recombinação superficial e de volume.

Comparando os resultados obtidos nas medidas de resposta

espectral com os resultados da Tabela V-2, podemos também conclu

ir que os valores mais altos de eficiência, bem co~ de densidade

de corrente das células 12-4, 12-6, 11-17 e 11-19 são em parte ,
consequência dos altos valores do comprimento de difusão dos'por

tadores minoritãrios da base e do material constituinte da camada

anti-refletora.
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FIG. 57 - Influência da profundidade de junção na resposta espectral - comparação ent:re as célula.s y 4e MB
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5.5- Medidas de Corrente de Curto-Circuito, Tensão de Circuito A

berto e Eficiência em Funçao da Temperatura

Estas medidas foram realizadas utilizando-se o arran

jo experimental da Figura 42 para uma intensidade de luz constan

te e igual a 50 mw/cm2• A temperatura foi medida simultaneamente

em pontos diferentes na superfície da célula bem como na parte

posterior e a diferença observada foi menor que 20C. As medidas

com a célula l436B são apresentadas nas figuras 58 e 59. No in 

tervalo de temperatura de 50 a 600C a corrente de curto-circui

to aumenta linearmente, a uma taxa de 0,2 mA/oC. A tensão de cir

cuito aberto diminui linearmente com o aumento da temperatura, a

o - o
uma taxa de 2,4 mV/ C. Fazendo uma extrapolaçao para O K encon -

tramos uma tensão de 1,2 Volts. Este resultado era esperado,pois

a dependência da tensão de circuito aberto com a temperatura

dada por (25):

~
e

Vca (T) ~ Vrt - (Eg/q - "rt) (T:t - 1) (5.2)

onde Vrt é a tensão de circuito aberto à temperatura ambiente i

Eg é a energia da ba~da proibida, q a carga eletrônica e Trt a

temperatura ambiente.

Como consequência das variações da corrente de curto

circuito e tensão de circuito aberto, verificamos que·a eficiên-

cia da célula diminui com o aumento da temperatura. A taxa da va

riação é menor que 0,025%/oC e maior que O,015%jOC.

Os resultados encontrados nessas medidas confirmam as

tendências esperadas e estão de acordo com os apreséntados pelas

l29 30}literaturas ' -.
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/FIG. 58 - Corrente de curto circuito e tensão de circuito aberto
/ 2

em função da temperatura (para 50 mW/cm ) .
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FIG. 59 - Eficiência em função da temperatura (para 50 mw/cm2)
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5.6~ Obtenç~o.dq Tensao de B~rxe~r~ e Concentr~ç&o. de Pop~ntes do

Substrato atravês das ~ed~d~s de Capacitância em F~nção da

Tensão Inversa Aplicada

Medidas de capacitância em função da tensão inversa apli

cada foram realizadas utilizando-se o arranjo experimental da Fi

gura 46. O gráfico da capacitância em função da tensão inversa pa

ra a célula 1436B é mostrado na Figura 60~ indicando uma boa con-

Célula 1436 B

• Experimental
A Teórico

35

30

25

0,5 \0 1,5

•

FIG. 60 - Curva da capacitância da junção em função da tensão in

versa aplicada para a célula l436B.
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cordânci~ entre o~ valores expex~entai~ e teô~~cos. O~ valores da

tensão de barreira e concentraçao do suhstrato foram determina

dos segundo o método descrito na seção 4.6. As Figuras 61 e 62 a 

presentam os gráficos de l/C? e l/cj em função da tensão inversa a

p1icada para a célula 11-19. Os resultados para as outras cé1u

Ias são apresentadas na Tabela V-~ e os valores de VB obtidos nos

gráficos de l/c~ e V. são apresentados na Tabela V-9 •
J 1nv

TABELA V-8 - Tensão de Barreira e Concentração de Dopantes do Subs

trato Obtidos no Gráfico l/CJ~x V.1nv

Célula VB (Volts)
-3

NA(cm )
1436B

0,89 :t0,01(1,28:t 0,02)x1016

12-4

0,80 :t0,02(6,74 :t0,09)x1015

12-6

0,78 :t0,01(6,06 :t0,08)x1015

11-17

0,79 :t0,01(7,7:!: 0,1 )x1015

11-19

0,81 :t0,03(7,6:!: 0,2 )x1015
--

TABELA V-9 - Tensão de Barreira Obtida no Gráfico l/c3).x V.1nv

Célula
VB (Volts)

1436B

0,418 :t 0,008

12-4

0,37
+

- 0,02

12-6

0,35:t0,02

11-17.

..0,31+
- 0,02

11-19

0,33:!: d,óí-

• ..

A tensão de barreira pode ser calculada teoricamente pela

equação (7)
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(5. 3)

onde k é a constante de Bo1tzmann, T a temperatura absoluta, q a
~ ~

carga eletronica, NA concentraçao de doptantes aceitadores, Nocon

centração de dopantes doadores e ni a concentração intrínseca de

portadores de silício.

Utilizando-se os dados fornecidos para as células inves-

tigadas, encontra-se para a temperatura ambiente um valor de

VB = 0,89 Volts. Comparando com os resultados obtidos nas Tabelas

V-7 e V-8 podemos concluir que as junções são abruptas, pois a

equação 4.34.(a)descreve a variação da capacitância de junção em

função da tensão inversa aplicada para uma junção abrupta. Isto

também é confirmado pelos valores de NA obtidos através destesgrá

ficos pois são compatíveis com o valor obtido, por medidas de re

sistividade do substrato, que é 1,6 x 1016cm-3•

5.7- Resultados Obtidos nas Medidas de Profundidade de Junção

A profundidade de junção foi medida utilizando-se os dois

métodos descritos nas seções 4.4.1 e 4.4.2 e posteriormente con - ..

firmada utilizando-se o método do arco trigonométrico. As medidas

foram feitas em uma lâmina, separada durante o processo de fabri-

caçao das células com profundidade de junção estimada em 0,5vm

Para uma determinada região da lâmina foram realizadas medidas u

ti1iaando-se os três métodos, conseguindo-se os re~JJJ.tadosda Tabe

1a V-lU.

Utilizando-se o método de arco trigonométrico, verifica
•

mos a profundidade de junção em outros pontos da lâmina obtendo-

se medidas que vão de 0,43 até 0,54 ~m.

..
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TABELA V~10 - V~lores Obt~dos n~8 Medidq$ de Profundidqde de Jun-

,...

çao

Método
Xi (um),~oxidação anódica

+
0,41 - 0,07

desbaste ,em ângulo

+
0,39 - 0,09

trigonorrétrico

+
arco

0,43 - 0,04

A Figura 63 mostra a medi~a do ângulo no processo de des

baste em ângulo, utilizando-se um profilômetro. Dos resultados ob

tidos, nas medidas com o método do arco trigonométrico, podemos

concluir que a profundidade de junção não é homogênea, para as

células analisadas, constatando-se uma variação de ± O,05~m ao

longo da lâmina. Por outro lado, os resultados da Tabela V-lI mos

tra um bom ajustamento entre as três técnicas de medidas utiliza-

das para a medida da profundidade de junção.

3
Escala: 20 x10

3
VeL 2x10

a

b

Q= 1,520

-FIG. 63 - Medida do ângulo no processo de desbaste
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De um modo geral, os resultado~ obt~dos demopstraram com

clareza a var~ação nos valores dos parâmetros de cêlulas sola.
res. fabricadas com diferentes tecnologias. Isto pode ser confirma

do através do aumento obtido nas eficiências das células 12-4

12-6, 11-17 e 11":'19que, como vimos, são decorrentes do aumento do,
comprimento de difusão dessas células que possibilitaram maior e

ficiência de coleção. As células com camadas anti-refletoras de

Sn02 também mostraram, através das curvas de resposta espectral ,

uma vantagem em relação às células com Si02 devido à diferença~Q

índice de refração. Pode-se notar também uma variação das tensões

de circuito aberto. Isto fica evidente nas células 12-4 e 12-6 ,
embora a 12-6 apresente uma V menor em virtude da baixa resis -ca

tência paralelo que, corno vimos no capítulo lI, seu efeito princi

paI é o de provocar uma "queda na Vca(ver equação 4.14) em decor 

rência de um_ aumento na corrente de saturação do diodo. Nas célu

Ias 11-17 e 11-19 os baixos valores de V podem ser justificadosca

pelo tipo de metalização na parte posterior da célula (Tabela V -

1)',que pode induzir a formação de uma barreira Shottky e conse 

quentemente uma redução da tensão de barreira (ver Tabela V-8) e

portanto da tensão de circuito aberto.

Por outro lado, é importante enfatizar que bons desempe-

nhos são obtidos nas células com metalização de nIquel onde o pro

cesso de formação dos contatos envolve tecnologias mais simples e

de menor custo.

5.8- Conclusão

Uma célula solar de homojunção pode ser representada por

diferentes modelos fIsicos, dependendo de como ela é feita. Neste

trabalho utilizamos o modelo que geralmente é utilizado para des

crever dispositivos com região de topo difundidos. Este modelo ,



- 123 -

., .
para possibilitar a aplicaç~o.do princípio de superposição, no

qual as equações que descrevem as características I x V das célu

las estão fundamentadas.

A análise dos resultados obtidos na caracterização dascé

lulas solares, bem como a análise dos sistemas de medidas utiliza-

dos devem considerar o fato de que partimos de um modelo previamen

te estabelecido e que os dispositivos fabricados podem, como decor

rência do processo tecnológico, não se enquad~ar perfeitamente na-

quele modelo. Pode-se também justificar imprecisões nos resultados
,

em.virtude dos erros cometidos durante as medições.

Em vista disso, podemos concluir que tanto os parâmetros

obtidos como os métodos desenvolvidos para caracterização são sa 

tisfatórios e estão plenamente de acordo com aqueles encontrados

na literatura. Deste modo, consideramos que o trabalho desenvolvi

do pode contribuir de maneira a facilitar a compreensão das várias

nuances do processo tecnológico e, desta forma, permite sugerir mu

danças no sentido de aperfeiçoá-lo.

Por outro lado, uma série de mudanças pOderá ser feita no

sentido de melhorar a precisão das medidas, agilizaro processo de

,caracterização e conseguir informações sobre outros parâmetros, de

maneira que não somente as células solares de silicio monocristali

no possam ser analisadas, como também células de outros tipos. Co

mo exempio destas m~danças podemos citar:

adaptação do criostato, utilizado nas medidas com variação de

temperatura, de modo que sejam possíveis as medidas de respos

ta espectral e comprimento de .difusao dos portadores minoritá,
rios da base em função da temperatura.

- acoplamento do sistema de medidas de característica I x V no es

curo e também do sistema de medidas de capacitância em função da

tensão inversa aplicada a um terminal de computador ou ã calcula
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doxa RP (3825~1, de ~Odo que ~~ ~ed~d~s ~ejqm obt~das ~utomat~

CaI!lente• .
- fazer as medidas de capacitância também em função da tensão di

reta aplicada e em função da frequência, o que possibilita a

determinação da profundidade de junção e tempo de vida dos por

tadores minoritãrios.

- aperfeiçoamento do método de oxidação anódica para medir o per

fil da concentração de dopantes doadores na camada difundida da

célula •

•



ANEXO 1
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",

•

J: "P1Ltli' -J': ·U ..d'I\C'.i.T~'l~'!·lCí\ 0lQl.":
1: '·u:.i uc i.cve;-'.nro ue 1~1ólh: --
2: Óin V[5U'] ,1 [5U] ,P~[I] ,L[5u] ,1~~·L15] ,0[50] ,.s~[1]

"3: O+r30
4: flt 1
5: frnt 1,2x,e9.2,12x,e9.2;fmt 2,e9.2
6: frn t 3,3/: fm t 4, e9'. 2 , z
7: ent "CLLULA ? (Nome)" ,U$
8: ent "Numero de pontos N =?",N

9::.1ent "Colculos com I ou J?(I/J)" ,P~10 if pC=II"·oto "continue", 'r' I ~
11: ent IArea(cm2)=?",A
12i "ccntinuc":fnt 1,2x,e9.2,12x,c9.2
13· fm t~) (. ~J. ~ - t ...•j- I .'._"t A (') ~. ~~,c ;J • ~~ I 1. j" -' , , 1: J, t .• , c ;J • ~ , I.•
14: ii r30=1;gto "ncv~l"
15: for Y=l tO n
16: ent "vf [i.iV]=?",V[Y] ;if P~="I"i9to "corrente"
17: ent IJ(A/c~2)=?",I[Y];1 [Y]*A+I[Y]igto "óensióade"

,18: "corrente":ent "I(A)=?",I [Y]
lS: "densi6ade":next Y
20: \'lrt 701, "CALCUI~GDA CAHAC'l'í..;HIS'I·ICADE UAA CELULA lJO t";3:~I{J! 11
21: '·;rt 7(J1,'iI';\vrt 7u1,"* * * * * * * •. * * * * * CELiJLp.- : ",i~$
22: ,Ir t 701. 3 ,1111
:3: wrt 7ü1,1I 'l'ENSAO (~\I)' C(iEREN'i'E (A)"
24: wrt 701,~~-----------------------------~-------";wrt 701,""
25: for Y=l to }-iwrt 701.1,V[Y],I [Y] ;next Y
26: if P~=III"i9tc "nprtan
27: \..••.r t 7 (J 1 , 1111; "Ir t '7 01. 2 ," Ar e a (cm 2) = ' II ,A
23! IInprta": int(log (I [U]) )+Y
29~ int(I+I[N]*10·(-Y»*10·Y+Y
30~ int (log (V [1';] ) ) + X; int (l+V [N] *10· (-X) ) *1 O·X~x
31: êSp"'A'1'Ll";CAU:Cc1oc;ue :>ape1 no p10ttertt;stp
J2: ~clr;scl -X/2,3*X/2,-Y/213*Y/2
:i3: :Jen~ /;wrt 7(:5,tlVE-10"
34: x~x 0,X/10,0~x,2;yax O,Y/IO,0,Y,2

,35: csiz 1.S,2,1,O;pen~ 3~plt 2*X/3,-Y/3,5
36: lbl u~cnsab (mV)niPcn~csiz 1.5,2,1#90;p1t -X/3,Y/3,5
37: lb1 ti Corrente (A)"
38: for w=l to Np.:rt 705,tls1 .• t1;!:llt V[W],I[w];next w

39: wrt 7Ü5,"si:: t1icsiz 1.5,2,1,UiPE:ni!:llt X/4,Y,5
40: lbl tlCclula: ",N~
41: tlnovLl1 ti:
L:. 2 : ú+P; U+C; O+j' i O+~l
43: tor ):=1. to ~iiln(I[Y])""J'[Y]iF+V[Y]·2+F
~~;: ~.;+V[:f]+~ili+V [y] *L[Y] +;:i.J+J·[Y] +j
L; !:): n c;:.; t Y'i (H-C:"'j li~)I (i'" -C~'"~/i,) +'1'
4 (, : ( ~J - '1" 'I< ~~ ) I !li + K i i nt (1. [: J] ) + 1 +F
I:7: i nt (L [ 1j }..•.C i f r.5 ( (t~ -(;) 13) + rt
".:': ir r3u=1;::-tc "roov,:1211
l,.~:- '~S"" "j:-',i'EIlCj'G:Cc,lc(.ue o;<:;,cl r,o nlctterli·,stn... - - -
5li: r'c 1r i \: r t7 U S, "v ~~1Ü 11
"1 1 "/2 ";)'x/"" -"*'1') "" .~. : SC -f' ,-,'" ,:",\.'-.,j:t _,r-dii;::Cr.';" /.
~2: x~x G,x/~o,O,X,2ifl~ 2;yax o,(f-G)/10,G,f,2
:.3: flt licsi:- l.:I,L,1,Ji::!'11 Ji::1t 2*)(/J,S-II,5
:"L: l:Ú "'J'e;',s;-:o (mV) I.
~5: csiz 1.5,2,1,90i~En~ 3i~lt -~/3,G+2*H/3,5
5~: leI " I~ ue Ccrr~nte"
57: 10 r W= 1. tú N i wrt: 7 li ~ , I; r.:-: ••• i P 1t \I [w] , J. [ w]
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SlJ: next 'ri j ~,crli- <. j :'cn
~5.-: for i.=l to l:j'l*V[I.] +l~+l"j\-;rt7(;5,"sr'!.11

6G: p1t V(W),fjnext ~
__,_~lLex~,(Kl.:tF.;3[;-AG7.1(1:~1f'3r+rl:" , -- - u_ --- -,-

62: wrt 701.2,"AO =",~' ,
63: 'c-slz'l.S,2,1,O:wrt 70S,"sm ":p1t X/1.2,G+l1,5
64: 1b1 "Ce1ula: ",N$:peniP1t X/1.2,G+2*H/3,5:f1t 2
65: 1bi "Ao =",T:pen:p1t X/1.2,G+H/2,5
66: 1b1 "10 =",F:wrt 701.2,"10 =",F
67:' "nova12" :f1t l:ent "Vmax (mV}?", r1:ent "Imax CA)?" ,r2
68: wrt. 701," "iwrt 701.2,"Vrnax(rnV')= ",r1:r1/1000+r1
~9: wrt 701.2,"I~ax(A)= ",r2:wrt 701,," "
'70: if r30=0 :gto "nova13" ,
71: exp (K) +F'i3B.67/('l'*le3) +'}'
72: "nova13":
73: "nvAo":ent "0uantc~ vslores ~nr~ Ao ?",r3
74: "novéÜ 311: r2-}:o'* (C'x~ (3&. 7* r1/'r) -1) +0 [1] i ']:+1·[1]
75: for Y=2 to r3+1
76: ent IIAO ?" ,L[Y]
77: r2-F*(exp(38.7*r1jL[Y])-1)+O[Y]:next Y
73: for Y=l to r3+1
79: wrt 701.4,"Ao= ",L[Y]
DO: wrt 701.2," Iout(A)= ",C[Y]
LI: next Y
02: ent "NovoS valores pera Ao ? (S/N)",S~
~3: if E$="S"igto "nvAo"
84: ent "Melhor valor de Iout(A) ?",r4
85: wrt 701.3, ••••, '
E6: wrt 701.2,"Va10r escolhido de Iout = ",r4
87: wrt 701," I'
p8: for Y=l to r3+1
$9: (r2-r4) j(exp (38.7*r1/L[Y]) -1) +r5
'~'90:wrt 701.4, "Ao= II,L[Y]
91: wrt 701.2," 10 CA) =,",r5
92: next Y
93: ent "V"lor ~sc01hido ãe 1.0 ?"~r6
94: wrt 701.3~""iwrt 701.2,"Va10r esco1h,ido de Ao= ",r6
95: wrt 701,""i.025+r3
96: "Vout":if r3>.6:gto "Voutf"
97: wrt 701.4,"Vout(V)= ",r3
98: r2-F*(exp{3~.7*r3/r6)-1)+r~
~9: wrt 701.2," Iout(A)= ",r4
'IDO: r3+.025+r3igto "vout"
101: "Voutf":wrt 701,""
102: wri 701,"--------------------------------------------
1U3: fx~ 3;for Y=l to 24
lOL: .ü25*Y+r3;~sp uVo~t(V)=",r3;w~it 15uO
105: cnt ~lout{r),?",O[y] ;ncxt Yif1t 1
106: in~(lo9(r2»+r~;int(1+r2*10A(-r~»*lOAr9+r~
107: ,,8::> "i~·1'f~~C?,O:Cc1cc:;llef·rf·e1no P1otterl• istr
'l';':· ~,c'r·e-"'l- -'", (~-r(;/" -"'*r(j/'i__ (. ••. __ , ..-__ -,, __ , _ LI'" -,
109: ~ent l;x~y O,.OS,O,.6,2;wrt 705,IIVflO"
11u: ~";; (1,r~;/H:,O.,r9,21c~iz 1.5,2,1,Oi[ent 2
111: r1t .~,-2*r~/5,5i1h1 "TenS2o(V)"iren •
11?· CSi2 1.5.2.1.90:plt - 2.r~/3,5
113: 11:1.11 Icut (li)";Hrt 7ll~,"\trllJ"
114: Íor Y~l to ~4
115: if C !Y] «I;~to II!"p1i1J"'(lo"
116: wrt 7U~,"s~.":r1t .U25*Y,O[Y]inext Y
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117: l!f·ulé'r,ÓolI::!en~ 3.i[-en
118: for Y=l to 24
11~: r2-F*(exn(.~6G*~/r6)-1)+rL
12ú: it r~<Ui~to "~e9Etll
121: wrt 1~5,lIs~.II:plt .~25*Y,r4:next Y
122: "nc3Et":~rt 705,"s~ ":c~iz 1.5,2,1,0:r1t .5,r9,5
J23: 1bl j;l;.ifltl:ent "Hr>(Ohf:'ls)" ,r2üient "Rs(OhíS)" ,r21iwrt 701.3,""
:2';: ~rt 7Ül.2,1I}:r,(Obi1z)=",r20;\;rt 7ú1.2,"Rs(Onills)= ",r21
.r",. \.:rt·'lll 1I11·\;rt701 II Vout (\I) lout.* (A)".~~-• ~"---_!' ,
12ó: \'Jr t 701, ,,--------.::=='-=-==----------- --=-=-------" i wr t 701,""

. 1~ 7.:.. for Y=J to 24
120: r20/(r2ú+r21)*(r2-.02S*Y/r20-F*(exp(.96S*Y/r6)-1»+r22
129: wrt 701.1,.02S*Y,r22ine~t Y
-130: wrt 701.3,"" -
131: wrt 701,"---=--------------~------------------------------
132: wrt 701.3,""

:1.33: 1+r30
'134: dsp "'l'ERl'llNOU,TElHiA U1-1 BOi,' DIA,'lCHAU."istp
.~*2~:[;14

•
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Programa : Resnoj:;b J'·c:no~"':!C:>'
1: "vQrs-,Jo1 - 3ete'ilOroue l~v~ - F'ãi:1.nnã'i'l:-
2: ~ Li ;):,)[ 9] , 0$ [ 15] , R$ [ 1]
3: ent "Seu nome ?",O$
4: ent: "Data? (dd/rnm/aa)",0$
5: j i:"1 I$ [ 6 , IO] ,I'$ [ 10] ,i-i $ [ b] , R [ 15],A , C , l[ 15] ,L [ 2,15]
5: trk l;ldf 0,1$
7: dsp "?~sicione o pa~el no printer";bee);wait 2ü0J •
~: 9s~ "R2~ajrao"
): d im j;,> [ 1 U] ,:1:;> [ 15] ,.1 [ 4 , 15] ,:3,:), C~ [ 1ü] , () [ 3 , :,] , E ,L:;; f 8] , F , G
lu: si] 1
11: "1oo~1":if not f1g1;gto "Fim"
12: -Jsb "lscCe1"
13: gsb "Calcula"
14: gsb "1~9rime"
15: cfi] 4
16: ent "Os valores do PAORAO conferem?(s/n)",N$
17: if ca~(R~)="N";sfg 4;9Sb "lscpadrao"
"18: ent "~s valores do DISPOSITIVO conierem?(s/n)",R$
19: ifcap(R$)="u";f~t 1,3/;wrt 701.1;Jnp,-7
~u-:-if fl'J4;fmt 1,3/;wrt 701.1;jmp -7
21: J~:-:' "P10ta"
22: it t1e3;gsb "CalcLn"
23: ii t1S3;gsb uI~ppLn"
24: ii nJt flg3;frnt 1,13/;wrt 701.1
25:- ~nt liMe i5- al:}u.:ta- :ne.d-iãél-?+:;/...n)~ i~..~- - - -- _ -
lG: ir: .),:)t ca:>{R:;)=IlS";cfg1;gto "ti.:ll"
".::.7: .::::.f 1=1 to 15;U+I,[2,I];!1extI
"/ • ~ " ~ 11,:."", l' ., U -':"I 'O o ,-,-, r ~..,. ';I ( r-I n ) li •.' ~-". ,_.. L ! '-, ...••. '~.~ .••',: ••.• c...t.J • w ,. '?

":0': i.r n.::>t c:-,'J(~;$)="S";J:-:-.-:4
3~: ror 1=1 tô 15i·J+!.,[1,Ij+;:(I]+I[IJ;n~~rtI
31: ';r~' 11 !.'c="~~lrtlOIl
3~: t:: "ti:'!1"
3 ~:

j..;:
3:) :
J7~

:.:1:

.-,t)" ., '~""'1'-;ll~'j~,,'IP "" J.·ll'··' l' n-,,,- -? (sI"') li r <,•••••• _'- ~ \,.,1 ~. _ c.:_._,~ ... t .• C. _,-v- :"1 ,. '"'

if ~~~ cn~(~~)="~"~~to "ri~l" .
ror 1=1 tO 15;0+I[llinext I
:sb "Iscp<:l5r~ofl
"fi~1":0to "10091"
li •• _.
li l:~1?a(;ré)"o":
ent ~~iro do ~ajrao?(fotoaiodo/celul?/rajio?etro)",T~
.:>nt *""0:-:''''' '""O "'"l"'.ir;'\~?f1 ,j'- ~ .• ç -' .: ç;". ~~, - , •..y
1 r;> n( .J ~, ) + r 2 ; .';- r 2 + r 2
r:>r I=l to r2;tj~&1l"+rl$inext I

-i ~: 1+r 1 i c t ';';2
45: ii r1>~ or f1g2;jrnp 3
4~: ir c~~(I~[rl,l,dl)=c~p(~~);sfg 2
~/: rlTl+rl;j~r -2
4S: rl-l+r1;it not flg2;gto "loop3"
40: GS~ hC<:lra=teristicado raórao esta senjo lida da fita"
50: va1(I~[r1,9,IO])+r2
51: trk l;laf r2,R[*),A
52: tor 1=1 to 15;300+50I+L[1,I];next I
53: ~to "I~?P?jrao"
5 4: 11 loo:!3" : C t :.J 13 •
55: dsp "Inicio da obtencao da ••.••••.+ ";beep;wait 2000
56: ósp "earacteristica do padrao ";beep;wait 2000
57: ent "Comprimento de onda?(nm)·,r3
58: if flg13 or r3<325 or r3>1074i9to "fim3"
59: r3/50-6+r3;50r3+300+L[1,prnd(r3,O)]
60: ent"Responsividade absoluta?(Onãõ.SI)",F[prnd(r3,O)]

..
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6l:
62:
53 :
64:
õ5:, -vo:
~7:
r ...••o ...••
·5) :
7 ~j~
71:
72:
7 ")•j •

7 ·1:

75:
7G:
77:
7d:
79:
ao:
01:
&2:
ó3 :

. ~~:
", -

(..I' J :
tJ v:
v7:

ji!lp -4
11fi:n3":ii 1'$="raJ iometro" ;1+A; gto "Ir.lf'Paàrao"
ent "Arca do disposi~ivo padrao?{mA2)",~
"ImppaJrao":1+r4
fmt 1,9/iwrt 1J1.1
fmt 1,lUx,3c1J,3/iurt 701.1,T$," ~~~rao ",N$
rlflt I," J:1erador: ",c15,2/~rt 701.1,0$
tmt 1," Data: ",c8,2/;wrt 701.1,O~
[~t 1,7x,"Co~?rimento óe onda",3x,"Sensibilidade absol~ta";wrt 701.1
f~t 1,láx,f4.0,2üx,e1ü.3 _
for 1=1 to 15;\1rt 7U1.1,r.d1,I] ,fl[I] inext I
rmt 1,3/;wrt 701.1
if n~t ~=l;t't l,cj.l.~iwrt 7Ql.l,"~r~a io 1is~csitiv~ = ",A," mA~"
26-int(A)+r4ifor 1=1 to rAiwrt 7Jl;next 1 -.

t"A t·· ~(/)"-"?n carac er13t1ca estu correta! s n ,~~
ii cap{H$)="N";9to "RePaãrao"
" li •.
"lscpadrao":
cfg 13i1+r3
dsp "Forneca a medida obtida sobre ++"ibeepiwait 2000 ,
d3~ "o padrao , conforme requisitado"ibeep;wait 2000
ent "Co~~rimento de onda?(n~)n,r3
if flg13 ar r3<325 or r3>1074;gto "fim4"
r)/50-G+r3
2nt uI"eS90sta medida?(UnidaJes S.I.)",I[prnó(r3,O)]ijm~ -3
hti,4":ent "Constante de ~edida?(Kl)",~;ret
.. "..

.'

69: ent "1'i90 do dispositivo sob teste? (fotôdio.:ioiceiuiõ/ra::H.o:netr::»1/, j~
90: ent "~o~e do dispositivo?",M$
)1: '1·'.C~~Ú+~·8·B
~2: sfJ 3iii U$="raóio~etro";cfg 3:jmp 6
93: ent "Caaada antirefletora?(Si02/ ...)",C$
94: ii not (caD{C$)=cap("Si02") or cap(C$)==Dp("Sn02"»;j~? 2
)5: ent "Expessura do Oxido?(Angstrons)",G
96: ent "Numeró de dedos da grade?",E
97: ent "Area ativa do dispositivo?(m-2) ",8
98: ent "Lock-in uti1isado? (PAR-220/UR-8) li ,1.$
99: ent "Intensidade do bias?(Unidd.S.I.)",P
lUv: eis;:> "porneca a r:1ec1ioa obtida sobro. O"~tH=~~~'.7;:dt ?no!/
lu!: usp "o1spositivo,conforme requisitaao";be~~;wait 20U0;cfg 13
102: ent "Co~pri~ento de onóa?(n~)",r3
103: if f1g13 or r3<325 or r3)1074igto "tio5"
lj4: r3/5U-G+r3:300+50r3+L[2,~rnj(r3,O)J
1~5: ent "Fes~osta medida?(Unidaues S.I.)",~[4,prnd(r3,O)]:jm~-)
105: "fim5":ent "C6nstanteda ~edida?(h2)",D;ret
.1.)7: " ":
108: ":a1cu1a":sfg 14;cfg 15;0+r5;I+rG
lu9: ror 1=1 to 15
110: ~';[4 , 1] ::)/B *P.[I]A/I [IJC'+'1[1 ,I] i 124 0:1[1,I]I!,[2,I]+~·l[ 3 ,I]
111: if flg15;cfg lS;O+A[3~I]+M[1,I]
112: if A[I,I])r5iI+r6;~[I,I]+r5
113: next I
'114: for 1=1 to 15;:·![I,I]/~1[I,r6]+'1(2,I]inext I
115: cfg 14iret
116: " ":
117: "Imprime":
110: S+r4jfmt 1,4/jwrt 701.1
119: f~t 1,10x,clO," sob medida: ",clS,2/iwrt 7ü1.1,D~,4$

,
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r~es?o.sta

relativa quantica"iwrt 701.1
A ",3x,"~/~n;wrt 701.1

IceIIid

120: f~t 1," o~erador: ",c15;wrt 701.1,0~
121: fmt 1," data: ",8x,c8;~rt 701.1,O$;r4+5+r4
122: frnt 1,2/,10x,"carnada antiref1etora : ",3x,c10,3x,f8.0," Ang3tro~s"
123: wrt 701.1,C$,G
124: frnt 1,10x,"numero de dedos da grade:",5x,f3.0;wrt 701.1,E
125: fQt 1,10x,"Area ativa do dispositivo(~~2) :",e8.1;wrt 701.1,3
126: f.:\t1,1,5x, "Lock~in utilizado: ",8x,c8;wrt 701.1,L$
127: f.:7lt1,5x,"Intensiãade do bias(H/m~2): ",el1.4;\lrt 701.1,F
128: f~t 1,35x,"K1= ",f5.2,1,35x,"K2= ",f5.2,/;wrt 701.1,C,D
129: fmt 1,10x,"Resposta maxima= ",f8.5," A/j , a ",f4.0," n~"
130: wrt 701.1,r5,(r6+6)50
131: f~t 1,3/;wrt 701.1
132: r:it 1,"C:::>;:I::ri'Jcnt::>
133: wrt 701.1
134: f~t 1," de :::>nia",23x,"absp1uta
135' ;;~t 1 Sv "'1'''" o'x" A "4--"x"• .1.' .1 ,..,., 1,:1, , , ,
136: f~t 1;wrt 701.1;r4+21+r4
137: for 1=1 to 15
13;..•: ii r:[2,I]=0;jr1:? 3
13J: ilt 1,)x,i4.0,5x,eB.l,3x,ed.l,2x,e~.1,2~,f7.4~~x,f7.4
14 d: ,./r t 7 ui .1 , I. [ 2 , I ] , I [I ] , M [ -7:, I ] , til [ 1,1 ] ,M[ 2 , I] , M[ 3', I ] ; r 4 + 1 + r '1
141: next I
142: 53-r4+r4;for 1=1 to r4;wrt 701inext I
143: ret
144: " li:
145: "P1ota":

146: ent "Voce deseja p10tar graficos?(s/n)",R$
147: if not cap(R$)="S";ret "
148: ent "Coloque papel no p10teri(continue)",F$
149: pclr;wrt 705,"VS10"
150: scl 50,1350,-.15,1.33iõeg
151: ~en; l;fxd O;xax 0,50,350,1050,2

._!.52:csiL: l.S,2,1,lJi?lt 6UO,-.15,1
153: lb1 "C~~~ri.:7lentoae on0a (n~)";Den
15~: fx: 1iYQX 350,.1,0,1,1
155: ~e~= 2icsiz 1.5,2,1,90i~lt 220,.33,1
155: 101 "res2onsivióade (A/W)";?en
157: ~en~ 3;~lt 150,.33,1
15~: ii f1S3;lb1 "8ficiencia ~uantica";ren
15): ~..,(>n ':, 2 i'; r t 7 05, ••SM "
1:,0: !()r 1=1 to 15jif not L[2,I]=O;plt L[2,I] ,1-1[1,1]
1~:·1: !1·~xt I
1·:'2: I.Ht 7Ü5,IIS:I*";:-:en;ifnot flg3ij",~ 6
153: for 1=1 to 15jii not L[2,I]=Uip1t L[2,I],~[2,I],1
l~.:~: n2~~t 1

1 ) 7 :
,:,~j:
1):):
17 ~J :.

171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
170:
179:

:- =" , j i "' r t 7 (; 5, li SMX U ; :>e n
~~r 1:1 to lS~jf not ~(2rl1=O~pJt Lf2,I] .M[3.I)
:1Ç;!:'; L I
~~n~ 1jwrt 705,u3~ ";csiL: 1.5,2,1,uj?e~
:"l1t60U,1.25;1;:'1 U$;1n1 " ui101 ::~;:--2n
~1t 110U,1;lhl Q~;0en
::lt llIJJ,.9;1bl' S~;pen
ret
li 11.

ti CalcI~n 11 :

~nc "Voce óeseja o calculo de Ln?(s/n)",?~
if Car(R$)="~"icfg 3;ret
tr~ 1i1df 1,0[*]
ii cap(C~)=ca~("Si02");1.46+H;gto "CalcR"ii cap(C$)=ca~("Sn02")i2+H;9to "Ca1cR"

•
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130: d8? "Forneca oé d~dos conforme pedido"~beep;wait 2000
181: "loop6":cfg 13 ..
182: ent"'"Cornprimento de onda(80Q.a 1000.nrn)",r3
183: if flg1J- or;'r3<775 or r3>1024;gtôonfiI;\6.": ~
184: r3/50-15~r3; 50r3+750+Q [1,prnd (r3 ,0)] T· >-
135: ent "Ref1etividade da su!:,erficie?",0[2,prnd(r3,0)]
18 G: j lTI P - 4 . "' .' .' . ,
187- "fim6" ·for '1=1 to 5 .,-:J'.;".:::;=.,:~;.... -"," .. " ) - ~,.,; -\-;~::-~:~~\~: -~~ ..' ,
188: (l-O [2,1] )/M [3,1+9] +0 [2,1] .c." -, '-. ··~:.,t!-:::··:r'"-..
189: 0(2,1]-1+0[2,1] ;1/0[3,1]+0[3,1] ;next !... :~;:'i·:! : '.
190: O+r7+r8+r9 . - . '.":.;..
191: for 1=1 to 5, .
192: r7+0[2,1]*tiI3,I]+r7;r8+0[3,1]-2+r8~r9+0[2,I]-2+r9
193: next 1 " .~ I '. '--~';..
194: tr9~r7-2/~8)/4+r10 -
195: rO/r7+r11
196: rll-2*{(rlO/r8)+r12 ,
197: ret
19';': "Calcp":
19;): r aj
20Q: for 1=1 to 5
201: 2TIrtG/IOQ[I,I]+r7
20L: (1-i!)/(1+U)+r8
20 3 : ( d-:; [2 , 1 ] ) / ( H+0 [2 , I ] ) + r9
204: rô-2+r9-2+2r8r9cos(2r7)+r7
2J5: r7/(1+r7)+O[2,1]
2u'): ne:"':t I
2 Ú 7: 9 t v " fim 6,"
203: n ":

,~09: tllmPr>Lnll:'
~lO: frnt 1,lOx,uComprimento de difusao de minoritarios ,",z;wrt 701.1

~.~11: ~mtl," calculado por f6tocorrente de curtocircuito"lwrt 701.1
.;f(21f:'fmt 1,2/,20x,"Ln = ",f8.4," +- ",f8.4," microns",9/
';;2:).3: ,\o?rt701~1, rl1, r12 .
~'J2,14;'pen';wr"t'705,"SH ".;olt l050,.5ipen# 4
;-'215: .1b1 "Ln = 11., r11 •.
i·216:"p1tl060,.45ilb1 " +- ",r12," microns"
217: ret '

. 21 ô: "Fim" :
21~: dS9 "Servico encerrado ",0$
220: en:1
* 2.:d =; S

IB1BU.Olta 00 INSlITOTO DE FlslCA E QulMI<A DE sAo CARLOS· USP
FI s, (A

-------------- ..-----------.-----
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