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V. Configuracions de dispositius amb sistema 
multicapes i simulació 

 

En aquest capítol es proposaran diverses configuracions possibles de dispositius 

fotovoltaics que incloguin un sistema multicapa com els estudiats a l’anterior capítol, i 

es determinarà quin és el dispositiu més adient per a obtenir unes millors prestacions. A 

més, es realitzarà una simulació del dispositiu creada amb el software AFORS-HET [1], 

per conèixer una estimació de les possibilitats que donaria aquest dispositiu. 

 

Les dades experimentals pertanyen a mostres de bicapes de SRO / SiO2 i de SRC / 

SiC, amb diverses configuracions que han permès un estudi profund de les seves 

propietats òptiques i estructurals. Tot i així, de cara a la consecució del disseny d’un 

dispositiu fotovoltaic complet, es pot aconseguir una optimització dels paràmetres amb 

la realització de més estudis, com pot ésser la conductivitat del material. Paràmetres 

com el fotocorrent són essencials en l’estimació del rendiment del dispositiu i depenen 

de l’esmentada magnitud.  

 

Les dades obtingudes, però, són suficients per a realitzar una primera aproximació 

del rendiment d’un dispositiu que empri el conjunt de bicapes estudiades per a 

l’absorció de la radiació electromagnètica i doni lloc a la fotogeneració de portadors. 

Així doncs, s’avaluarà la capacitat de diverses configuracions de dispositius per a un ús 

final de generació elèctrica. 

 

 V.1. Configuracions de dispositius amb sistema de multicapes 

 

Han estat caracteritzats un considerable conjunt de mostres, un primer grup 

corresponent a les multicapes compostes de SRC / SiC i un segon grup de SRO / SiO2.  

 

Els diferents tractaments tèrmics realitzats segons les mostres i els estudis de 

dispersió Raman i espectroscòpia infraroja realitzats, a més del experiment de 

fotoluminescència efectuat, han mostrat la precipitació de l’excés de silici per a 

temperatures superiors a 900 ºC, i els resultats conclouen que la cristal·lització del silici 

agregat es dóna en un òptim de 1150 ºC.  

 

La cristal·linitat del silici nanocristal·lí present a les capes no estequiomètriques és 

un paràmetre important en l’estudi. Tot i que no és un punt clau per a l’absorció òptica 

del material, la cristal·linitat és fonamental des del punt de vista elèctric. Si el material 

té un grau menor de fracció cristal·lina, aquest fet es tradueix en l’aparició de centres de 

recombinació en el sistema que redueixen considerablement el temps de vida dels 

portadors fotogenerats. En conseqüència, la separació dels portadors resulta en un 

procés amb menor eficiència i per tant, s’aconsegueix un decreixement en el corrent 

fotogenerat.  

 

Així doncs, el tractament tèrmic que s’efectuï en un sistema de bicapes amb ús de 

generació elèctrica ha de ser realitzat a una temperatura de 1150 ºC. 
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Respecte el gruix de la capa no estequiomètrica, s’ha observat com aquest paràmetre 

no afecta a la fracció cristal·lina del material. Tot i així, és conegut que afecta a la mida 

del nanocristall i per tant, al seu bandgap òptic, i conseqüentment, a l’emissió 

fotoluminescent. A més, la intensitat de la radiació emesa en l’experiment de 

fotoluminescència també depèn d’aquest factor, doncs s’ha observat que per als 

nancoristalls de silici de 4 i 5 nm la intensitat de PL es veu reduïda, com a conseqüència 

d’un increment de la fase amorfa en els nanocristalls de major volum. El màxim en la 

intensitat d’emissió  s’ha trobat per a un valor de 3 nm.  

 

Tractant ja la configuració de la cèl·lula fotovoltaica, en el cas de crear una cèl·lula 

multijunció en la qual el sistema de bicapes absorbeixi la part més energètica del 

espectre, és a dir, és la cèl·lula que primer ha d’absorbir la radiació provinent del sol, de 

forma que la fracció transmesa sigui absorbida per la segona cèl·lula, s’ha de tenir en 

compte diversos factors. 

 

Existeixen estudis en els quals s’ha tractat l’eficiència màxima que pot aconseguir 

una cèl·lula solar multijunció (de dues cèl·lules), com a la font [2], on s’ha realitzat un 

càlcul teòric amb certes hipòtesis que fan de la cèl·lula el cas límit, com per exemple 

que la segona cèl·lula absorbeix tota la radiació transmesa per la primera. La Fig.V.1. 

mostra el càlcul obtingut, segons el bandgap energètic de la cèl·lula superior i de la 

cèl·lula inferior. S’observa com els valors màxims s’obtenen per a una cèl·lula a la part 

inferior amb bandgap entre 1 i 1,2 eV, i una cèl·lula superior amb bandgap energètic 

inclòs entre 1,6 i 1,8 eV, aproximadament.  

 

La mateixa font repeteix l’estudi prenent hipòtesis diferents per al càlcul del límit de 

l’eficiència de la cèl·lula multijunció, obtenint resultats que difereixen en el valor 

màxim assolible per la cèl·lula multijunció, tot i que els valors del bandgap energètic de 

cada una de les cèl·lules que fa màxim el límit es troba en el rang descrit per a tots els 

càlculs. 

 

 
Fig.V. 1. Eficiència límit d’una cèl·lula solar multijunció en funció del bandgap energètic de la cèl·lula inferior (eix vertical) i del 

bandgap energètic de la cèl·lula superior. [2] 
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Fig.V. 2 Configuració proposada per a) una a cèl·lula tàndem de NC amb junció túnel i capa emissora de silici, b) estructura de 

tipus p-i-n 

 

Així doncs, per a l’optimització de la cèl·lula fotovoltaica, es prendrà com a cèl·lula 

ubicada a la part inferior del sistema multijunció, una cèl·lula composta de silici 

cristal·lí massiu de bandgap 1,12 eV i una cèl·lula a la part superior amb un sistema de 

multicapes amb el bandgap energètic de valor entre 1,6 i 1,8 eV. 

 

Les dues configuracions plantejades, són en primer lloc, una estructura de cèl·lula 

solar tipus tàndem on el sistema multicapa amb els NC tingui una capa emissora tipus n 

a la part superior. A sota del sistema multicapa, s’hi troba una capa tipus p fortament 

dopada seguida d’una capa tipus n
+
 també amb elevat valor de dopatge, obtenint així la 

formació d’una junció túnel. Immediatament després, es troba una capa emissora tipus n 

de silici, i una capa de silici massiu. Aquesta configuració es presenta de forma 

esquemàtica a la Fig.V.2.a). A la part superior s’ha triat un contacte transparent realitzat 

amb ITO (òxid d’estany-indi) i a la inferior un contacte d’alumini. 

 

La segona configuració proposada, es basa en  una cèl·lula tipus p-i-n amb una capa 

emissora tipus n seguida del sistema multicapa amb nanocristalls a l’interior com a capa 

intrínseca. Seguidament s’incorpora un substrat de silici a la part inferior del tipus p. El 

contacte superior és compost per conductor transparent ITO i el contacte inferior 

d’alumini. L’esquema de la configuració es pot observar a la Fig.V.2.b). 

 

Un altre aspecte a tractar, és el gruix de les diferents capes que formen el dispositiu. 

Es pot realitzar una estimació del gruix del sistema multicapes de NC per a què aquest 

absorbeixi la llum a certa longitud d’ona mitjançant el valor del coeficient d‘absorció 

òptica, assumint el gruix com a 1/α. Així doncs, s’obté un valor entorn els 500 nm per a 

les mostres amb recuit 1150 ºC. 
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V.2.Simulació mitjançant AFORS-HET 

 

El software AFORS-HET® és un software lliure desenvolupat per la institució de 

recerca Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH que permet 

realitzar simulacions numèriques per a cèl·lules solars amb llibertat per a crear models 

de capes unidimensionals semiconductores i les corresponents interfícies. El software 

dóna lloc a la possibilitat de crear seqüències de capes unidimensionals, a les quals es 

pot introduir paràmetres com l’espectre del coeficient d’extinció i l’índex de refracció. 

 

Simultàniament el programa permet escollir els contactes de la cèl·lula solar, ja 

sigui mitjançant òxids transparents conductors (TCO), o a través de contactes de Ag. A 

més, dóna llibertat per escollir quin és el comportament entre contactes entre metall i 

semiconductor, com per exemple el tipus Schottky, Schottky-Bardeen, etc. 

 

El software proporciona a més, gran llibertat en relació als dopatges incorporats en 

el material semiconductor, és a dir, permet escollir la concentració de les impureses, el 

nivell energètic que introdueixen a l’interior del bandgap energètic i fins i tot la secció 

eficaç de captura electrònica. També permet modelitzar els valors de la mobilitat dels 

portadors de càrrega, el bandgap òptic, entre molts altres paràmetres.  

 

El software conté una base de dades amb els espectres de les magnituds esmentades 

dels diferents materials a emprar, ja siguin TCO, silici cristal·lí o amorf, etc. Tot i així, 

el software presenta llibertat per a introduir dades experimentals referents a un material, 

donant l’opció a crear nous materials. Per aquest motiu s’ha emprat el software 

esmentat, doncs el programari té potència per a obtenir els paràmetres desitjats oferint 

una aproximació qualitativament bona. Cal indicar que les simulacions sota incidència 

de radiació electromagnètica prenen com irradiació  l’espectre de referència AM 1.5. 

 

S’ha estudiat la simulació de les dues configuracions proposades en la Fig.V.2., i 

s’ha aconseguit en primer lloc els paràmetres característics (FF, eficiència, etc) de la 

cèl·lula i la corba intensitat-voltatge, de la configuració mostrada a la Fig.V.2b). En 

canvi, cal dir que després d’un estudi intens per a aconseguir la simulació de la 

configuració presentada a la Fig.V.2.a), no s’han aconseguit resultats que s’ajustin a la 

realitat per aquesta. S’ha realitzat un anàlisis de la procedència del error, doncs 

paràmetres com el voltatge de circuit obert sobrepassaven amb escreix el valor del 

bandgap del silici o dels nanocristalls, resultant en un problema en el tractament de la 

junció túnel de la cèl·lula. El programa AFORS-HET empra estadístiques Shockley-

Read-Hall, que permeten estudiar la cèl·lula solar en estat d’equilibri termodinàmic o 

sota un estat estacionari en el qual s’aplica una tensió o s’incideix llum externa. Així 

doncs, els mètodes numèrics que empra el programa no resolen els corrents de difusió 

creats en juncions de molt alt dopatge, error que possiblement recaigui en el tractament 

dels elevats corrents en relació a la gran concentració d’impureses present en el 

material. 

 

Per aquest motiu, no es presentarà una simulació de la Fig. V.2.a) tot i que es manté 

ja que un dels objectius de la línia oberta és arribar a produir un dispositiu semblant, la 

simulació del qual s’hauria de realitzar mitjançant altres simuladors, com per exemple 

és Synopsys TCAD Sentaurus, un simulador amb major versatilitat i potència, però de 

complexitat molt més gran, motiu pel qual no s’ha dut a terme. 
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Fig.V. 3. Corba J-V obtinguda per a les mostres de SRC/SiC sota il·luminació del  espectre solar de referència AM1.5 per a) 

mostres amb recuit a 1100 ºC b) Mostres amb annealing a 600 ºC. 

 

V.2.1. Simulació de les capes de SiCx/SiC 

 

S’ha desenvolupat la simulació d’un dispositiu segons la configuració representada 

a la Fig.V.2.b), amb els gruixos detallats a la taula V.1, i es presentarà a continuació.  

 

Cal indicar que l’índex de refracció és una dada necessària per a la definició del 

material que forma la cèl·lula solar, magnitud que no ha estat mesurada 

experimentalment.  El coeficient d'extinció k és el segon paràmetre necessari per a la 

caracterització del material, i ha estat calculat de les mostres sota estudi a partir del 

coeficient d'absorció determinat per les mesures experimentals de transmissió òptica, 

segons la llei que relaciona els dos paràmetres: 

 

4 k
      (V.1) 

 

L'índex de refracció del sistema ha estat calculat mitjançant els valors trobats a la 

literatura dels índex de refracció del silici i del quars, aplicant l'aproximació de Medi 

Efectiu de Bruggeman, mètode en el qual es ponderen les propietats òptiques dels 

elements que formen el compost (Si més SiC) segons la fracció volumètrica dels 

mateixos [3]. A l'equació V.2  es presenta l'expressió de Bruggeman utilitzada en 

l’efectuació del càlcul de l’índex de refracció del SiC, la  qual ha estat aplicat a totes les 

longituds d'ona d'interès (des de 400 nm fins a 1000 nm): 

 

 

Capa Gruix (nm) 

ITO 100 

Emissora 30 

c-Si tipus p 30 

Ag 10000 
Taula V. 1. Gruixos de les capes que formen la cèl·lula solar 
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1
2 2

Si Compo òxid Compo

Si Compo òxid Compo

f f    (V.2) 

 

On Si , Comp i 
Òxid

són les funcions dielèctriques del silici, compost i òxid 

respectivament. Cal recordar que l’expressió de l’índex de refracció en relació a la 

funció dielèctrica és 2n , i f és la fracció volumètrica del silici precipitat. 

 

 

El sistema de bicapes de SRC/SiC que ha estat emprat per a la simulació són les 

bicapes que han rebut un tractament tèrmic de 600 ºC (recuit tipus A) i 1100 ºC (recuit 

tipus C), i han estat calculats els diferents paràmetres per a cada gruix t de la capa no 

estequiomètrica de SiC. 

 

La Fig.V.3 mostra la representació de la densitat de corrent envers el voltatge, 

presentant les mostres amb diferent gruix de capa SRC amb recuit efectuat a 1100 ºC i 

600 ºC a les Fig.V.3.a) i b), respectivament. La taula V.2. aporta un resum dels valors 

de la tensió en circuit obert, corrent de curtcircuit, factor de forma i eficiència obtinguts 

per a les 8 simulacions desenvolupades. 

 

Es poden observar característiques en comú a les dues representacions de la 

Fig.V.3. S’observa com la densitat de corrent generada sota il·luminació assoleix el 

valor màxim per a les mostres amb major gruix de capa SRC, decreixent el valor quan 

es disminueix el gruix de la mateixa. La tensió en circuit obert segueix un 

comportament anàleg al descrit per la densitat de corrent.  

 

Així, l’eficiència pren valors des de 1.4 fins al 3.6% per a les mostres amb recuit de 

1100 ºC, i del 3.4 fins a 6.3% per a les mostres amb tractament tèrmic de 900 ºC. 

 

És sobtant que les mostres de menor temperatura de recuit obtinguin una eficiència 

superior, però s’ha de tenir present que la simulació no ha pres en consideració 

paràmetres relacionats amb el transport de portadors com són la conductivitat del 

material, o l’alçada de la barrera d’efecte túnel en el potencial creat per la matriu 

dielèctrica entre dos nanocristalls en la interacció amb els electrons d’aquests. Val a dir 

que aquests paràmetres elèctrics es determinaran durant els propers mesos gràcies a la 

fabricació de dispositius simples especialment dissenyats per aquest fi. 

 

 

Mostra Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Eficiència (%) 

1A 699,1 6,525 75,6 3,4 

2A 712,3 10,38 74,8 5,5 

3A 703,3 11,78 74,3 6,2 

4A 699,7 12,23 73,4 6,3 

1A 678,9 2,686 75,9 1,4 

2A 698,9 4,456 75,7 3,4 

3A 710,4 5,663 75,2 3,0 

4A 719,2 6,714 74,6 3,6 
Taula V. 2. Resultats obtinguts mitjançant la simulació AFORS-HET de les 8 mostres amb tractament tèrmic a 900 ºC (tipus A) i 
1100ºC (tipus C), i de diferent gruix t de la capa SRC. 
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Observant la taula V.2., es pot veure com es troben valors discrets, qualitativament 

parlant, de la tensió de circuit obert i del corrent de curtcircuit. Aquests valors indiquen 

doncs,  que és possible una optimització del sistema, tot i que les eficiències obtingudes 

tenen valors de considerable qualitat, si es té en compte que encara són possibles estudis 

en la conductivitat del material o altres paràmetres relacionats amb les qualitats 

elèctriques del sistema multicapes de nanocristalls de silici. 

 

V.2.2. Simulació de les capes de SiOx/SiO2 

 

De forma anàloga a la secció V.2.1., s’ha realitzat la simulació de les mostres amb 

estructura de bicapes de SRO / SiO2, per a obtenir la corba I-V i assolir un valor estimat 

de l’eficiència d’un dispositiu basat en el sistema estudiat en el present projecte. 

 

Les simulacions dutes a terme es basen en l’estudi realitzat d’absorció òptica UV-

VIS, un conjunt de 4 mostres amb diferent gruix de capa SRO, de valor 2, 3, 4 i 5 nm, 

amb tractament tèrmic aplicat a 1150 ºC. Les corbes I-V obtingudes mitjançant la 

simulació AFORS-HET es presenten a la Fig.V.4. 

 

De nou, no s’ha disposat del valor del índex de refracció de les mostres, i per tant, 

s’ha aplicat l’expressió de Bruggeman per realitzar el càlcul de l’índex de refracció del 

diòxid de silici de cada mostra, doncs depèn de la fracció volumètrica del silici 

precipitat. S’ha partir de índex de refracció del Si i del SiO2 de la literatura [4]. 

 

Els resultats obtinguts a través de la simulació dels paràmetres relacionats amb 

l’eficiència i la generació de corrent, es presenten a la Taula V.3, on es pot observar els 

valors de la tensió en circuit obert, la densitat de corrent de curtcircuit, el factor de 

forma i l’eficiència calculada pel simulador. 
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Fig.V. 4. Corbes J-V corresponents a les mostres amb estructura de multicapa SRO/SiO2 amb tractament tèrmic efectuat a 1150 ºC, 
sota il·limunació de l’espectre solar de referència AM 1.5. 
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Mostra Voc (mV) Jsc (mA/cm2) FF (%) Eficiència (%) 

2 638,2 2,774 79,61 1,409 

3 646,8 3,856 79,33 1,979 

4 652,9 4,865 78,99 2,509 

5 658,4 6,025 78,23 3,103 
Taula V. 3. Resultats obtinguts mitjançant la simulació AFORS-HET de les 4 mostres amb tractament tèrmic a1150 ºC de diferent 

gruix t de la capa SRO. 

 

La Fig. V.4. mostra com les mostres amb les capes de SRO de major gruix faciliten 

una major densitat de corrent de curtcircuit i de voltatge en circuit obert, fet ja observat 

a la secció anterior. Aquest fet és degut a la major absorció per part del nanocristall, fet 

comprovat en la caracterització d’espectrometria UV-VIS, on s’observava majors 

coeficients d’absorció quan s’elevava el valor de t, un efecte directe del confinament 

quàntic. 

 

Els valors obtinguts per a la tensió de circuit obert, densitat de corrent de 

curtcircuit, i eficiència són valors inferiors als obtinguts per a les mostres amb estructura 

SRC / SiC. No difereixen notablement, però tots els valors obtinguts per a les mostres 

de SRO resulten inferiors als de la secció anterior. La diferència es desprèn de nou de la 

menor absorció mostrada per les bicapes de SRO / SiO2 respecte les de SRC / SiC, 

doncs comparativament el coeficient d’absorció és gairebé un ordre menor pel cas de les 

bicapes de diòxid de silici. 
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