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VI. Conclusions 
 

En aquest capítol es resumiran els resultats més rellevants obtinguts al llarg de 

l’elaboració dels experiments i mesures de les mostres amb sistema de multicapes de 

SRC / SiC i de SRO / SiO2, afegint els aspectes més destacables de la simulació 

realitzada. S’efectuarà una valoració dels valors obtinguts, i es proposarà nous estudis 

per a completar-la, aprofundint a la vegada en l’anàlisi de les dades per a conèixer la 

viabilitat de l’estructura estudiada en les seves variants per a desenvolupar un dispositiu 

fotovoltaic. 

 

IV.1. Sistema multicapes de SiC0,93 / SiC 

 

S’han pogut constatar diverses característiques mercè a l’estudi experimental 

realitzat, i a la gran varietat de mostres de els que es disposava. Les tècniques 

experimentals permeten concloure sota quines condicions es dóna lloc la segregació 

dels nanocristalls i quina és la fracció cristal·lina d’aquests. 

 

En primer lloc, és notable ressaltar que mitjançant la tècnica EFTEM, s’ha constatat 

com l’estructura multicapa ha estat duta a terme amb èxit per a les mostres amb 4 i 3 nm 

de gruix de capa SRC. Per a les mostres de 1 i 2 nm, es dóna lloc una distribució de 

cristal·lització irregular, mostres on no s’ha pogut visualitzar a les imatges cap 

estructura en la distribució de capes. 

 

Les imatges de les mostres que presenten estructura de capes, permeten observar la 

cristal·lització del excés de silici, que esdevé de forma contínua a l’interior de la capa, 

en lloc d’obtenir nanocristalls. A més, s’ha observat una capa de SiO2 entre el substrat 

cristal·lí i l’estructura multicapa (al voltant de 80 i 100 nm entre tot el conjunt de 

mostres), i a l’extrem superior de la capa SRC (entre 20 i 40 nm) no esperada, degut a 

l’oxidació del material en la manipulació d’aquest. 

 

Les mesures realitzades mitjançant FTIR han donat lloc a l’observació dels enllaços 

Si-Si i Si-O amb origen degut al substrat. Un mode relacionat amb l’hidrogen ha estat 

observat, degut a la utilització del SiH4 i CH4 com a gasos precursors en l’etapa de 

deposició de capes mitjançant PECVD. Respecte els modes originats a les multicapes, 

s’ha trobat els modes vibracionals Si-C, la intensitat del qual es veu incrementada amb 

la temperatura, corroborant la qualitat de la matriu. Els espectres no han mostrat cap 

dependència amb el gruix de capa SRC. 

 

Les mesures Raman han proporcionat informació dels modes vibracionals presents 

a les mostres. Així, s’observen modes activats pel desordre provinents del Si, així com 

les mostres sense recuit presenten bandes amples associades als modes per desordre del 

silici amorf. A mesura que s’augmenta la temperatura del tractament tèrmic de les 

mostres, s’observa l’aparició d’un pic cristal·lí relacionat amb els modes vibracionals 

del silici cristal·lí, que es mostra més agut quan major és la temperatura. 

En conseqüència, es conclou l’existència d’agregats de Si en fase amorfa i en fase 

cristal·lina per a annealing de temperatura a 1100 ºC i gruixos de la capa SRC majors a 

3 i 4 nm. La fracció cristal·lina sembla variar segons el gruix, encara que aquesta és una 

qüestió en la que la configuració transversal duta a terme per a l’estudi de la dispersió 
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Raman deixa clar que no existeix aquesta dependència. Cal afegir que no s’ha obtingut 

cap senyal provinent de SiC cristal·lí, indicant el caràcter amorf de la matriu de SiC. 

 

L’espectre de fotoluminescència no ha proporcionat informació per a aquest tipus 

de mostres, degut a la poca intensitat PL obtinguda, indicant la intervenció de processos 

no radiatius en els processos de recombinació. 

 

La mesura de reflectància i transmitància han proporcionat mesures del bandgap 

òptic del material, i han mostrat el fet que per a major gruix de capa SRC i major 

temperatura d’annealing, les mostres presenten un increment en el coeficient d’absorció. 

A més, s’observa una tendència en funció de la temperatura de recuit, doncs sembla que 

a major temperatura, major és el valor del bandgap. La representació del bandgap en 

funció del gruix de la capa SRC mostra una relació inversament proporcional, fet que 

sembla indicar un grau de confinament quàntic en les mostres. 

 

Així doncs, és possible afirmar que la millor qualitat de les matrius es dóna en el 

procés d’annealing c, el qual es basa en un tractament tèrmic a 600ºC durant dues hores 

en presència de N2, seguit d’un nou annealing a 900 ºC durant una hora en presència de 

Forming gas, i finalment s’aplica un tractament de 1100 ºC durant 9 minuts en 

presència del Forming gas. 

 

En general, es pot dir que les característiques estructurals i d’absorció obtingudes 

en els diversos experiments realitzats, fan de l’estructura SRC / SiC un material apte i 

de bona projecció per a l’ús de cèl·lules solars, tot i que és necessari mantenir el gruix 

de les capes per sobre dels 3 nm, per assegurar l’estructura desitjada 

 

Respecte la simulació generada mitjançant el software AFORS-HET per a les 

mostres amb estructura de bicapes SRC / SiC, s’han obtingut valors de rendiment 

notables (s’aconsegueixen rendiments entre un 1 i un 6% d’eficiència). Tenint present 

que les mostres tenen com objectiu l’estudi de les propietats estructurals i òptiques dels 

nanocristalls de silici incorporats en matrius dielèctriques, mostres en les que encara és 

possible altres estudis en profunditat com en relació a la conductivitat del material, o el 

temps de recombinació dels portadors en funció de la riquesa de silici del material, un 

rendiment d’aquest tipus presenta una bona perspectiva de futur, amb marge de millora i 

desenvolupament 

 

IV.2. Sistema multicapes de SiO1.1 / SiO 

 

El conjunt de mesures experimentals realitzades per a les mostres amb estructura de 

multicapa de SRO / SiO1.1, han permès caracteritzar el material i conèixer amb 

profunditat les propietats òptiques i estructurals de les bicapes. 

 

Cal indicar que l’anàlisi EFTEM realitzat a la mostra de 100 bicapes amb 

tractament de 1150 ºC, de gruix 2 nm i 3,5 nm per a la capa estequiomètrica i no 

estequiomètrica respectivament, mostra una estructura de capes clara, a la part propera 

al substrat. Les bicapes més allunyades del substrat mostren unes ondulacions que a la 

part superior de la mostra fa perdre el paral·lelisme entre interfícies. Aquest efecte 

mereix un estudi per a conèixer l’origen del mateix, doncs clarament modifica les 

distàncies entre nanoestructures i pot dóna lloc a una pèrdua de l’efecte de confinament 
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quàntic, estudi que no s’ha realitzat en el present projecte per motius d’extensió. El 

diòxid de silici es mostra un material que manté l’estructura de multicapes per a 

qualsevol dels gruixos de capa SRO, a diferència del SiC, doncs la densitat dels àtoms 

que formen el compost és més semblant que en el carbur de silici.  

 

L’espectroscòpia FTIR realitzada, ha mostrat enllaços de Si-Si pertanyents al 

substrat, mentre que s’ha detectat enllaços Si-O i Si-O-Si provinent de les multicapes 

SRO i SiO2 estequiomètric. El conjunt d’espectres corrobora com la intensitat de 

l’absorció dels enllaços Si-O-Si disminueix amb l’increment de temperatura del 

annealing, mentre que no hi ha efectes deguts a la mida dels nanocristalls. 

 

L’anàlisi de l’espectre Raman obtingut mostra de nou, modes òptics i acústics 

activats pel desordre provinents del silici, fet que demostra l’existència d’agregats de 

silici en fase amorfa. El pic cristal·lí observat per a un desplaçament Raman de 521 cm
-1

 

és efecte del agregats de silici en fase cristal·lina presents a les capes de SRO. Aquesta 

característica és observada per a totes les mostres. És de ressaltar que la configuració de 

secció transversal emprada per a l’obtenció de l’espectre ha reduït la contribució Raman 

del substrat, millorant l’observació de l’efecte de les mostres desitjat. A més, ha permès 

observar que la fracció cristal·lina no depèn de la mida del gruix de la capa no 

estequiomètrica, si no que ve donada únicament per la temperatura del recuit efectuat. 

 

L’experiment de PL ha estat satisfactori per a les mostres de bicapes SRO / SiO2, 

concloent que a les mostres amb major gruix de capa no estequiomètrica, els portadors 

de càrrega tenen una major probabilitat de recombinar de forma no radiativa, 

possiblement degut a la menor relació superfície / volum del nanocristall, doncs 

possibilita major interacció amb els defectes ubicats a la frontera del nanocristall. Els 

pics d’emissió de fotoluminescència, resten ordenats (excloent la mostra amb gruix de 

capa SRO de valor 5 nm) de forma que el major bandgap energètic de les mostres es 

correspon a la mostra de menor gruix de capa no estequiomètrica, concloent així 

l’existència del confinament quàntic, recolzant les observacions realitzades mitjançant 

microscòpia electrònica de transmissió. 

 

L’absorció òptica amb espectrometria UV-VIS no ha donat valors satisfactoris del 

bandgap òptic del material, degut a la forta absorció del substrat en el rang del 

ultraviolat. Degut a que no es disposava d’una mostra del substrat emprat, no s’ha pogut 

eliminar aquesta contribució del espectre i per tant, només s’han aconseguit valors del 

coeficient d’absorció els quals s’ha de tenir present la contribució del substrat. 

 

L’absorció òptica del diòxid de silici és menor que la del carbur de silici, fet que ha 

quedat palès en la simulació realitzada amb AFORS-HET, doncs l’eficiència de les 

cèl·lules amb bicapes SRO / SiO2 tractades amb un recuit quasi-idèntic, ha estat menor 

per a tots els diversos gruixos t que en el cas de les cèl·lules de SRC / SiC. Tot i així, la 

intensitat luminescent ha estat superior en el cas de les mostres amb matrius de diòxid 

de silici que per les de carbur de silici, mostrant doncs majors fraccions cristal·lines en 

el primer cas, fet demostrat mitjançant l’anàlisi de Raman efectuat. 

 

Les simulacions realitzades han mostrat una eficiència superior per a les mostres de 

menor temperatura de recuit, unes mostres que presenten menor cristal·linitat i per tant, 

donen lloc a un efecte contradictori, a priori. Cal indicar que el simulador no manipula 

la informació del tipus de transport de portadors, i per aquest motiu, és possible el 
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resultat obtingut. Cal dir que una major cristal·linitat és important per aconseguir uns 

temps de vida dels portadors suficientment alts per a que aquests puguin ser col·lectats 

als corresponents contactes. 

 

El tipus de dispositiu emprat a la simulació, és un dispositiu bàsic, una heterojunció 

de silici cristal·lí i bicapes de material. Un treball a realitzar, consisteix a crear una 

simulació d’un dispositiu com el descrit a la Fig.V.2.a), doncs és el tipus de cèl·lula que 

permet superar el límit d’eficiència de Schockley-Queisser, i per tant, superar el 30% 

d’eficiència en un dispositiu ideal. Aquesta, com s’ha observat, necessita d’un 

simulador diferent per a ser duta a terme. Un terme clau és la junció túnel entre les dues 

cèl·lules diferents, doncs marca un punt crític en la difusió de portadors, i com a tal 

necessita d’un estudi profund de les propietats fonamentals que regeixen el transport, i 

de una part experimental de gran importància, que sigui corroborada per les solucions 

trobades als simuladors. Altres estudis a efectuar possibles, poden ser enfocats entorn 

l’excés de silici del material, o en l’estudi de les propietats de transport, ja esmentat 

anteriorment. 

 

Així doncs, es pot afirmar que la caracterització òptica i estructural de les 

multicapes, en tota la varietat d’experiments, i la simulació realitzada mitjançant 

l’AFORS-HET, ha mostrat resultats satisfactoris, que proporcionen una bona 

perspectiva a l’estructura multicapes per a un ús futur com a capa intrínseca en una 

cèl·lula solar del tipus p-i-n i per a cèl·lules tàndem. 
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