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I. Introducció 
 

La humanitat ha depès fortament del ús de combustibles fòssils a partir de la 

revolució industrial de mitjans del segle XIX, degut a la necessitat de produir energia 

per a cobrir les necessitats de consum de la mateixa i així, poder créixer 

tecnològicament. Aquest desenvolupament social i tecnològic, ha permès millorar la 

qualitat i l’esperança de vida, incrementant la població mundial substancialment, fet que 

a la vegada ha implicat un ús major dels recursos energètics. 

 

A mitjans del segle XX, la societat va començar a prendre consciència del fet que 

les reserves de combustibles fòssils no eren inesgotables, produïen un gran impacte 

ambiental i especialment, amb la crisi de la dècada dels anys 70, es va comprendre la 

gran dependència econòmica dels països desenvolupats respecte aquest tipus de 

combustibles. A partir d’aquest moment, es va donar una major empenta al 

desenvolupament d’alternatives als combustibles fòssils, encara que anteriorment ja 

s’havien investigat certes tecnologies com les cèl·lules solars fotovoltaiques durant la 

carrera espacial entre Estats Units i l’antiga Unió Soviètica [1]. Més recentment, el 

problema de l’escalfament global ha donat una nova empenta a la societat per a seguir 

buscant i millorant alternatives energètiques. 

 

Les energies renovables tenen com objectiu cobrir les necessitats energètiques 

humanes de forma respectuosa amb el medi ambient, evitant contribuir a l’efecte 

hivernacle i proporcionant a la societat de independència econòmica respecte la font 

primària energètica, doncs és inesgotable.  Un aspecte important de les energies 

renovables és el valor de les emissions de diòxid de carboni i en general, l’energia 

emprada i els residus sòlids, líquids i gasosos generats al llarg del procés de fabricació i 

utilització, anàlisis dut a terme mitjançant un mètode estàndard d’elevada complexitat 

que mostra la sostenibilitat de l’ús d’una energia renovable a gran escala, anomenat 

cicle de vida. Hi ha més conceptes a considerar per poder aconseguir una gran amplitud 

d’ús: l’energy payback time, és a dir, el temps d’operació mig d’un dispositiu que triga 

en generar l’energia emprada per a la producció d’aquest, i altres factors com els 

rendiments econòmics.  

 

És notori esmentar que avui en dia és àmpliament acceptada per la comunitat 

internacional la necessitat d’ampliar l’ús d’energies renovables a nivell global, així com 

de realitzar pràctiques de millora en eficiència energètica, i aquest fet s’ha plasmat en 

l’aplicació d’una regulació del mercat mitjançant la creació d’estàndards internacionals 

per aconseguir una millora en la seguretat i eficàcia de producció, distribució i ús de tots 

els agents econòmics, que permeti una reducció dels residus i de l’impacte ambiental 

[2]. 

 

Les energies renovables, doncs, permeten donar una alternativa als combustibles 

fòssils, basant-se en diferents fonts d’energia totes inesgotables a escala humana. 

L’energia eòlica és una energia renovable en alt grau de desenvolupament, doncs 

disposa de tecnologia madura i de preus competitius al mercat actual. L’energia 

hidràulica és una font d’energia que arriba a cobrir més d’un 95% de la producció 

elèctrica en països que tenen grans recursos hidràulics, com per exemple Noruega. A 

Espanya, l’energia provinent de centrals hidràuliques presenten un cost molt baix per 

kWh generat,  donat que el  cost d’inversió  va ser cobert  per l’estat i per tant, els costos  
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Fig. I. 1. Espectre de la irradiància solar sobre l’atmosfera i la superfície terrestre [3] 

 

actuals a abastar són els de manteniment i operació. Un fet a destacar en les energies 

renovables a Espanya, és el fet que l’any 2008 la potència instal·lada de generació 

elèctrica de plantes fotovoltaiques a Espanya va ser la que va patir un major creixement 

a nivell mundial respecte l’any anterior, degut a l’impuls empresarial registrat al país, i a 

l’alt import de les ajudes promocionades per l’estat, que van provocar una gran 

demanda de silici cristal·lí que va fer augmentar el cost d’aquest a nivell mundial. 

 

En particular, l’energia fotovoltaica és una font d’energia renovable que ha 

experimentat en els darrers anys una gran evolució i es presenta com una alternativa 

vàlida per a produir un alt percentatge de l’energia total que la societat actual  

consumeix per a mantenir el seu nivell de vida i per al seu creixement.  

 

Encara però, l’energia solar fotovoltaica disposa d’eficiències relativament baixes en 

l’actualitat, i tot i els notables  costos que suposa, aquest tipus d’energia s’imposa cada 

cop més com una opció viable a la crisis energètica actual, degut a que és una font 

d’energia virtualment inesgotable i que no produeix residus de forma directa. 

 

L’espectre solar de radiació del sol proporciona una irradiància mitja d’uns 1000 

W/m
2
 sobre la superfície terrestre, (Fig. I.1.) [3]. Aquest fet provoca que la potència 

lumínica que arriba procedent del Sol a la superfície de la Terra (entorn a 1,2 · 10
5
 TW, 

realitzant un promig per a tot el planeta) sigui molt superior a la demanda actual de les 

necessitats energètiques mundials (12267 Mtep de consum d’energia primària per l’any 

2008, és a dir, uns 16 TW) [4]. Aquesta afirmació s’ha de considerar tenint present els 

inconvenients de la temporalitat en la producció d’energia elèctrica de les cèl·lules 

solars fotovoltaiques, doncs depenen de la disposició d’irradiància solar, a més de patir 

d’una manca de sistemes d’emmagatzematge d’energia. 

 

Actualment, la producció mundial d’energia fotovoltaica supera els 5 GW [5] i 

s’espera que augmenti en un factor quatre a la meitat de la present dècada. A més, per a 

que l’energia fotovoltaica jugui un paper important en el conjunt del mix energètic en 

un futur pròxim, és necessari que els costos es redueixin en un factor 2-5 [5]. Aquest 

objectiu pot ésser assolit si es combinen esforços en àmbits tals com la producció a gran 

escala,  tecnologies  innovadores  de  producció  i  l’ús de  nous  materials  per assolir el  
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Fig. I. 2. Evolució de l’eficiència de l’energia fotovoltaica [3], junt amb projeccions de futur a curt termini 

 

desenvolupament de mòduls solars de gran superfície i altament eficients. De fet, 

aconseguir eficiències elevades és particularment important donat que ens permet, per 

una banda, disminuir l’àrea emprada en les plantes fotovoltaiques, i per una altra, 

rebaixar els costos de producció doncs la quantitat de matèria necessària per a 

l’obtenció de la mateixa energia (procés en el que s’hi dedica la major part de la 

inversió) es veu reduïda. Aconseguir rendiments elevats en mòduls comercials produïts 

de forma industrial, és complex, i en particular, l’eficiència és altament sensible a 

petites fluctuacions de les propietats electròniques a la capa absorbidora, doncs reduïdes 

variacions localitzades en àrees de baix valor poden resultar en una degradació del 

rendiment total del dispositiu. 

 

A l’actualitat, s’utilitzen diferents tecnologies per a la conversió en energia elèctrica 

de l’energia solar (Fig. I.2.). En concret, les cèl·lules basades en compostos III-V 

presenten unes excel·lents eficiències de conversió (superiors al 40%). En canvi, 

necessiten l’ús de concentradors solars i sistemes d’orientació ja que la mida dels 

dispositius està entorn a 1 mm
2
, limitat pels processos necessaris per produir un material 

de qualitat (en moltes ocasions per tècniques de molecular beam epitaxy). Per una altra 

banda, les tecnologies de capa prima, que treballen amb materials com el tel·lur de 

cadmi (CdTe) o CuInGaSe (denominades CIGS) no presenten aquesta problemàtica ja 

que poden ser dipositades per evaporació o electrodeposició [6, 7], amb uns costos 

relativament baixos de producció. Així doncs, l’absorció del silici en el rang del visibles 

és unes 100 vegades menor que en el cas de les CIGS, el que, en primera aproximació, 

fa que els gruixos emprats per a la fabricació de cèl·lules solars de silici siguin també 

unes 100 vegades superior, fent incrementar el seu preu. Tanmateix, tant el tel·luri com 

el indi són materials escassos a la Terra, i la seva utilització a gran escala no seria 

viable, contràriament al que ocorre en el cas del silici. A més, el cadmi és un material 

notablement tòxic, que necessita de ser tractat de forma especial com a residu.  
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Pel que fa a les cèl·lules solars de silici, aquestes han presentat una gran atenció en 

els últims anys, tant des d’un punt de vista científic com industrial.  Degut als relatius 

baixos costos de fabricació i de comercialització, i a l’abundància del material sobre 

l’escorça terrestre, l’ús del silici a les cèl·lules solars és adequat, especialment per al 

reciclatge dels residus un cop s’ha superat la vida útil de les cèl·lules. Tot i així, la 

primera generació de cèl·lules fotovoltaiques presenta una eficiència comercial màxima 

d’un valor del 20%, oferint un preu entorn els 3-4€/W [8]. En el cas de les cèl·lules 

solars de silici de segona generació, el preu dels mòduls és bastant menor (1€/W), 

resultant en una energia sensiblement més rentable que la primera generació [9]. La 

primera generació, que empra dispositius amb capes actives de silici massiu per la total 

absorció de llum presenta una eficiència amb un límit d’un 30% (Fig. I.3), mentre que 

les de segona generació, que usa capes fines combinades amb superfícies texturitzades 

per confinar la llum en el seu interior i absorbir la major quantitat de la mateixa, ofereix 

una eficiència amb un límit superior en el 35%, considerant les dues generacions 

compostes de Si que ve imposada per el límit termodinàmic tradicional, calculat per 

Shockley i Queisser [10] .  

 

El límit termodinàmic amb cota superior d’eficiència esmentat, podria superar-se 

mitjançant l’ús de cèl·lules fotovoltaiques de tercera generació. En aquesta generació es 

proposen tota una nova classe de tecnologies emergents que pretenen obtenir dispositius 

d’alta eficiència emprant tècniques i processos de fabricació que no encareixin 

excessivament els costos. De complir els objectius que es plantegen en aquesta tercera 

generació, l’energia fotovoltaica podria convertir-se en una opció competitiva enfront a 

altres fonts d’energia no renovables. Aquest pot assolir-se només amb la combinació 

d’esforços de les escales de producció més elevades, les noves tecnologies de producció 

i els nous materials, per atènyer una major eficiència de cèl·lules i mòduls. 

 

En concret, per superar el límit comercial actual d’eficiència en cèl·lules solars de 

silici (20%) s’han proposat tres mètodes diferents per a la generació esmentada (veure 

Fig. I.4): 

 

a) Incrementar el nombre de nivells d’energia. Més endavant es tractarà amb més 

detall. 

 

b) Generació de múltiples parelles de portadors a partir de fotons d’alta energia, o 

generació d’un parell de portadors a partir de múltiples fotons de baixa energia.  El 

primer cas es podria donar mitjançant un procés de down conversion, un procés de 

fotoluminescència de la mateixa cèl·lula solar, absorbint el fotó d’alta energia i emetent-

lo en una longitud d’ona major, per ser posteriorment absorbit pel silici o el material 

fotoconversor. El procés donat en el segon cas s’anomena down conversion, i tracta 

d’absorbir els fotons que són transmesos a través del silici, és a dir, que no són 

absorbits. Per aquest motiu el material que realitza la funció conversora, es situa a la 

part posterior de la cèl·lula [11].  
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Fig. I. 3. Eficiència d’una cèl·lula solar de primera generació representat en funció del potencial del bandgap o del paràmetre 
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on K és la constant de Boltzmann. 

 

c) Captura de portadors abans de produir-se el procés de termalització. El procés de 

termalització és aquell en el que un electró excitat a la banda de conducció fins un valor 

d’energia superior al mínim de la banda, interacciona amb la xarxa cristal·lina creant 

vibracions en aquesta (fonons), i conseqüentment, perdent energia fins arribar al mínim 

esmentat. 

 

Del tres mètodes descrits, només el primer s’ha dut a terme amb eficiències que 

superin el límit de Shockley-Queisser [16]. Aquest tipus de cèl·lules solars tracten de 

millorar l’eficiència de la cèl·lula absorbint fotons de diferent energia en cèl·lules de 

diferent bandgap. Els fotons absorbits per un material de cert valor de bandgap, seran 

d’energia superior a aquest, i si l’energia del fotó és proper al bandgap, gairebé no es 

perdrà energia ja que no hi haurà possibilitat de donar-se un procés de termalització del 

portador generat. D’aquesta forma, seleccionant bandgaps semblants a les principals 

línies del espectre solar, es podrà optimitzar l’absorció i generació de parelles de 

portadors en el semiconductor. Així doncs, s’han proposat combinacions de sistemes, 

seguint la línia esmentada que donen lloc a les anomenades cèl·lules solars de 

multijunció [12]. 

 

L’estratègia emprada per a les cèl·lules multijunció és apilar fotoconversors de 

diferent energia de bandgap en sèrie òpticament, de forma que el material amb gap més 

ample es troba a la part superior, per absorbir els fotons de major energia, doncs els 

fotons menys energètics són transmesos al següent material. D’aquesta forma, els fotons 

menys energètics són absorbits en la regió de menor energia de bandgap. La Fig. I.5. 

il·lustra aquest fet on s’observa com un sistema multijunció pot donar lloc a una 

absorció més eficient dels fotons incidents. 
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Fig. I. 4. a) Esquema del procés de fotoluminescència de material extrínsec incorporat a la cèl·lula, b) Procés de Down-conversion i 

c) Up-conversion  

 

L’eficiència del dispositiu és optimitzada en el cas d’extreure el corrent fotogenerat 

de forma independent per a cada cèl·lula, i així treballar al punt de màxima potència a 

cada cèl·lula, fet que en el cas de una cèl·lula multijunció, per exemple, presenta 

dificultats. 

 

Fins al moment, els compostos basats en cristalls del grup III-V són els que han 

aconseguit major eficiència en cèl·lules solars de multijunció. Els cristalls es fan créixer 

monolíticament mitjançant processos epitaxials com el MOVPE (Metal Organic Vapor 

Epitaxy) o el MBE (Molecular Beam epitaxy). Aquest tipus de tècniques encareixen 

notablement el producte final, però proporcionen una alta qualitat cristal·lina al material. 

 

Una alternativa per a reduir costos és emprar materials que puguin ser fabricats amb 

mètodes fàcilment escalables per a la seva producció massiva on la deposició es realitza 

amb reduïts costos energètics. Per tant, per a què aquesta aproximació es pugui dur a 

terme és necessari que es basi en processos de dipòsit de capa prima, i d’acord a la 

segona i tercera generació de cèl·lules fotovoltaiques, empra elements sense toxicitat i 

amb suficient presència a la Terra per poder dur la producció a gran escala. 

 

Així doncs, s’aconseguiria una millora combinant ambdós avantatges dels processos 

descrits: la cristal·linitat del material i la deposició de capes primes, evitant els alts 

costos de processos epitaxials. En aquesta direcció, s’ha desenvolupat un procés que 

empra silici cristal·lí de capa prima, el qual és sotmès a un recuit de cristal·lització de 

fase sòlida posterior al creixement (entorn als 900 ºC), que és usat per a reduir la 

densitat de defectes presents al material, doncs es proporciona suficient energia a la 

xarxa atòmica per arribar a les posicions d’equilibri i aconseguir l’estructura cristal·lina 

desitjada [13]. 

 

És per aquest motiu, que avui en dia s’estan realitzant gran esforços dirigits cap al 

desenvolupament de sistemes amb múltiples energies de bandgaps basats en silici [14]. 

Particularment, les cèl·lules multijunció actuals de silici estan basades en una doble unió 

de a-Si/μc-Si. Aquesta combinació de sistemes proporciona una millor absorció de la 

radiació solar, i augmenta l’eficiència de les cèl·lules de silici fins al 23% [15], però 

presenten efectes de degradació amb el temps. 
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Fig. I. 5. a) Diagrama energètic d’absorció de fotons amb diferent energia en un sistema amb un o dos bandgaps. b) Irradiància 

solar comparada amb la potència obtinguda en un sistema optimitzat amb un, dos i tres bandgaps. [12] 

 

Amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia d’aquestes cèl·lules de multijunció i contenir 

les avantatges dels mètodes de tercera generació, actualment es vol desenvolupar una 

enginyeria de bandgaps de major energia per materials basats en silici emprant 

confinament quàntic en nanoestructures i és en aquesta direcció en la que s’ha 

desenvolupat el present projecte. 

 

L’objectiu d’aquest projecte final de màster és estudiar les propietats estructurals,  

òptiques i elèctriques del silici nanocristal·lí integrat en una estructura multicapes dins 

d’una matriu dielèctrica, per tal de desenvolupar una cèl·lula solar multijunció basada en 

una primera cèl·lula amb l’estructura esmentada per a permetre una enginyeria del 

bandgap mitjançant el control de la mida i densitat dels nanocristalls, i una segona 

composta per silici cristal·lí massiu. 

 

Així doncs, el present projecte de màster es basa en la realització de mesures 

experimentals de diferents mostres amb multicapes de nanocristalls de silici de diferents 

gruixos i excessos de silici, per a l’observació i l’estudi de les propietats elèctriques i 

òptiques de la cèl·lula mitjançant la variació de diferents paràmetres aconseguint una 

avançada caracterització del material amb objectiu d’optimitzar l’eficiència de la 

cèl·lula, proporcionant la preparació del primer dispositiu solar basat en nanocristalls de 

silici. 

 

A continuació del present capítol, es tractaran les propietats del silici nanocristal·lí, 

s’introduiran les avantatges que ofereix per a l’optimització de l’absorció de l’espectre 

solar, a més de desenvolupar la composició estructural i els aspectes més rellevants en 

el transport de portadors i en general, els mecanismes que es donen lloc en una cèl·lula 

solar. 

 

Seguidament, en el tercer capítol s’introduiran les tècniques experimentals emprades 

en l’anàlisi de les mostres, precedides per una exposició del mètode de síntesi de les 

multicapes de silici nanocristal·lí incorporat en matrius dielèctriques. 

 

El quart capítol desenvoluparà la caracterització estructural i òptica dels 

nanocristalls, a partir dels resultats obtinguts en les diferents tècniques experimentals 

emprades en l’anàlisi. 

 

El capítol posterior tractarà el disseny de dispositius amb nanocristalls de silici, i es 

detallaran els resultats obtinguts en una simulació del dispositiu per a donar una 

estimació de les possibilitats del mateix. 

 

El projecte finalitzarà amb un capítol dedicat a les conclusions més rellevants 

obtingudes al llarg de la realització del present projecte. 

(a) (b) 
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