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1. Proiectarea tehnologica a celulelor fotovoltaice microtexturate cu 

eficienta sporita, optimizate conform cerintelor aplicatiei (capabilitati 

fizico-mecanice corespunzatoare functionarii pe UAV-uri) 

Proiectul este multisciplinar aducand laolalta elemente avansate de fotonica - celulele 

fotovoltaice microtexturate cu eficienta sporita, -cu elemente de avionica – aripa ultrausoara 

din materiale compozite.  

Elementele principale si de noutate in cadrul proiectului sunt: realizarea unei arii de 

celule fotovoltaice microtexturate cu eficienta sporita avand capabilitati fizico - mecanice in 

conformitate cu cerintele aplicatiilor aerospatiale si realizarea aripii ultrausoare din 

materiale compozite. Avand in vedere evolutiile complexe pe traiectorie ale UAVurilor, 

trebuie specificat faptul ca scopul proiectului nu poate fi atins fara realizarea unor celule 

fotovoltaice cu eficienta sporita si cu capabililitatea de a maximiza expunerea solara.  



Realizarea acestora si integrarea lor pe o aripa ultrausoara din materiale compozite 

reprezinta o realizare tehnologica de exceptie avand in vedere solicitarile ce apar intre cele 

doua materiale diferite.  

Activitatile realizate de catre IMT – Bucuresti au fost dedicate realizarii de 

experimente pentru procesele tehnologice critice din fluxul tehnologic de realizare de celule 

solare cu randament ridicat, si au inclus: 

- Proiectare masti de lucru (lay-out); 

- Realizare masti de lucru pentru procesarea tehnologica; 

- Proiectare si experimentare procese tehnologice individuale pentru realizarea celulelor 

(texturizarea suprafetei de incidenta a luminii, corodarea anizotropa, realizarea jonctiunii de 

emitor, realizarea stratului antireflex, optimizarea contactului metalic)  

In capitolele urmatoare sunt prezentate in detaliu activitatile desfasurate si rezulatele 

obtinute in cadrul acestei etape de implementare a proiectului.  

 

1.1 PROIECTARE LAY-out CELULE 

Unul dintre criteriile de proiectare a celulelor solare se refera la optimizarea 

contactului metalic pe aria activa cu rolul de colectare a purtatorilor fotogenerati. Forma 

metalizarii unei celule solare cu structura prezentata in figura 1 este de tip pieptene fiind 

constituita din electrozii de pe aria activa uniti in bara de colectare care serveste si pentru 

sudura firului de conexiune la contactul superior. 

 

 
 

Fig. 1 – Structura celula solara 

Numarul electrozilor, latimea si spatiul dintre ei sunt parametrii care sunt luati in 

calcul in vederea optimizarii raspunsului. Justificarea este data de faptul ca electrozii metalici 

umbresc aria activa conducand la scaderea eficientei celulei. Din acest punct de vedere ar fi 

necesari electrozi cat mai subtiri si cu o distanta intre ei cat mai mare. Aceasta dispunere a 

electrozilor conduce insa la o crestere a rezistentei serie a celulei. Trebuie realizat cel mai bun 

compromis intre efectul de umbrire si efectul rezistentei serie.  

Printre pierderile de putere determinate de electrozii de contact sunt: 

o pierderi datorate umbririi ariei active de catre electrozii opaci;  

o pierderi datoratecontactului metal-semiconductor;  

o pierderi de putere disipata in  rezistenta stratului dintre electrozi;  

o pierderi in rezistenta electrozilor. 
 



Tinand seama de aceste aspecte a fost proiectat set de masti pentru realizarea unor 

structuri de celule solare cu aria de 1x2,2 cm2. Urmarind o acoperire datorita contactelor de 

5% si o latime a fiecarui electrod de 50 m, rezulta un numar de 8 electrozi cu o distanta intre 

ei de 1150 m.  

Un alt criteriu de care trebuie tinut cont la proiectarea celulelor solare se refera la 

optimizarea suprafetei de incidenta a luminii. O metoda care conduce la cresterea 

performantelor celulelor solare este cea de texturizare a suprafetei de incidenta a luminii 

prin care se obtin asa numitele “black cells’; procedeu tehnologic pe care il vom aplica la 

realizarea prezentului proiect. Acest procedeu implica formarea prin corodare anizotropa la 

suprafata plachetei de siliciu a unor piramide inversate care sa permita captarea mai eficienta 

a luminii in interiorul celulei. Prin imbunatatirea optica a structurii se elimina practic 

pierderile prin reflexie si se asigura o eficienta mai mare in colectarea purtatorilor generati la 

diverse adancimi in siliciu. 

Plachetele de Si folosite pentru fabricarea structurilor de celule solare sunt de tip p, 

<100>, rezistivitatea de 1-3 Ώcm si diametrul de 3”. Prin urmare, dimensiunea placii/masca 

(sticla optica depusa cu Cr si etalata cu fotorezist) care va fi folosita in procesul de fabricatie 

este de 4”. 

 

      Setul de masti de lucru proiectat proiectat este format din: 

Masca 1 – deschidere ferestre patrate cu latura de10 m si distanta intre patrate de 

3m pentru microtexturarea suprafetei active in vederea reducerii pierderilor prin reflexie la 

suprafata de incidenta a radiatiei. Microtexturarea se va face numai in zona dintre electrozii 

de contact. Ca urmare masca va contine patrate transparente dispuse in fasii dreptunghiulare 

cu latimea de 1150 m si lungimea de18 mm. O imagine a unei portiuni din aceasta masca 

este prezentata in figura 2. 

  

Fig.2. Detaliu layout Masca 1  - deschidere ferestre patrate cu latura de 10 m si distanta intre 

patrate de 3m 

Masca 2 – deschidere ferestre pentru difuzie n+
 in vederea realizarii jonctiunii n+p. 

Difuzia va avea loc in toata aria celulei. In fig.3 sunt prezentate imagini ale layout-ului pentru 

o structura (in partea dreapta detaliu din partea de sus a structurii, in stanga - detaliu din 

partea de jos a aceleiasi strucuri). Ceea ce pe desen aparee colorat, in final pe masca este Cr. 



    

Fig. 3. Detaliu layout Masca 2 - deschidere ferestre pentru difuzie n+              

Masca 3 – deschidere ferestre pentru contactare cu latimea de 30 m. O portiune din 

masca este data in figura 4 (partea colorata in verde pe desen in final va fi Cr pe masca).  

   

Fig. 4. Detaliu layout Masca 3 - deschidere ferestre pentru contactare cu latimea de 30 m 

Masca 4 – corodare metalizare care va defini atat electrozii cat si bara de colectare ce 

va fi depusa peste oxid. Tinand seama de dimensiunile ferestrelor de din M3 metalizarea 

electrozilor va fi expandata peste oxid cu cate 10 m. O portiune din masca se vede in figura 

5. Ceea ce pe desen este colorat in albastru, pe masca finala a fost crom. 

    

Fig. 5. Detaliu layout Masca 4 - metalizare 

In figura 6 este prezentat un detaliu al celor 4 layout-uri suprapuse.  

   
 

Fig. 6. Detaliu layout- suprapunerea celor 4 layout-uri 



1.2. REALIZARE SET MASTI DE LUCRU 

Pentru desenul mastilor s-a  folosind programul CleWin astfel ca fisierele sunt de tip 

.cif. Pentru realizarea mastilor de lucru s-a utilizat DWL 66fs Laser Lithography System, de 

la Heidelberg Instruments Gmbh. Echipamentul dispune de un laser cu He-Cd cu lungimea de 

unde de 442 nm si doua capete de scriere de 20 mm cu rezolutia maxima de 4 microni cu 

timp de realizare masca de ordinul orelor si un cap de 2 mm cu rezolutia maxima de 0.6-0.8 

microni, unde timpul de scriere este mult mai mare, de ordinul zilelor. De asemenea, 

echipamentul este dotat cu patru filtre pentru radiatia laser cu transmisii de: 1%, 10%, 32% si 

50% si care pot fi schimbate in functie de capul de scriere folosit.  

Echipamentul este compus dintr-o statie de conversie a fisierelor care contin desenul 

mastii si o statie de comanda propriu-zisa a expunerii. Desenul mastilor in CleWin a fost 

salvat pe un dispozitiv de stocare in camera alba- masti, unde s-a realizat mai intai conversia 

fisierului din format “.cif” in “.lic”, format cu care echipamentul lucreaza datorita 

dimensiunilor mult mai mici ale fisierelor. M1 a fost convertita pentru a putea fi scrisa cu 

capul de 20 mm, deoarece contine patrate de 10x10m cu spatiu intre ele de 3 m. M2 – M4 

au fost convertite pentru expunere cu capul de 20 mm, cea mai mica dimensiune de pe ele 

fiind cea de 16 microni la semnul de aliniere. Fisierele in CleWin au un singur cip din fiecare 

masca, pentru expunere s-a realizat o harta formata din 14 de cipuri au fost expuse pe mastile 

1, 2, 3 si 4 care au fost facute cu capul de 20 mm. Timpul de expunere a fost de 2 ore si 10 

minute. 

Dupa expunere toate mastile au fost developate in solutie de developare formata din 

hidroxid de potasiu dizolvat in apa deionizata, cu concentratia de 1,33 % timp de 60 ÷ 70 de 

secunde. Li s-a facut o inspectie vizuala dupa developare, apoi au fost corodate in solutie de 

nitrat ceric de amoniu ((NH4)2[Ce(NO3)2]) si acid percloric (HClO4)  Corodarea s-a realizat in 

70 de secunde. Dupa o noua inspectie a mastilor pentru a verifica placile in privinta 

defectelor cum ar fi gauri in crom sau pete de crom pe partea transparenta, mastile au fost 

introduse in solutie de KOH 10% timp de 10 minute, pentru a indeparta toate urmele de 

fotorezist ramas pe masca. 

In figurile 7 – 10 sunt prezentate detalii ale mastilor de lucru M1 – M4, realizate 

conform layout-urilor prezentate in capitolul anterior. 
       

  

Fig.7. Detaliu Masca 1- deschidere ferestre patrate cu latura de 10 m si distanta intre patrate 

de 3m 



  

Fig. 8. Detaliu Masca 2- deschidere ferestre pentru difuzie n+ 

     

Fig. 9. Detaliu Masca 3 - deschidere ferestre pentru contactare cu latimea de 30 m 

       

  Fig.10. Detaliu Masca 4 - metalizare 

 

1.3. PROCESE TEHNOLOGICE INDIVIDUALE PENTRU REALIZAREA 

CELULELOR 

Activitatile planificate pentru etapa curenta de raportare (08.11.2020 – 07.02.2021) au 

avut ca scop proiectarea tehnologica a celulelor fotovoltaice microtexturate cu eficienta 

sporita, optimizate conform cerintelor aplicatiei (capabilitati fizico- mecanice 

corespunzatoare functionarii pe UAV-uri). In acest sens, s-a relizat proiectarea, 

experimentarea si calibrarea proceselor tehnologice critice din fluxul tehnologic de realizare a 

celulelor, respectiv difuzii superficiale si metalizari pe difuzii superficiale.  

Schematic, Fluxul tehnologic experimentat pentru realizarea acestora este urmatorul: 

✓ Oxidare initiala; 

✓ Plusare spatelui plachetei de Si; 

✓ Proces fotolitografic pentru definire suprafata texturizata (masca M1); 

✓ Proces fotolitografic pentru definire arie activa (masca M2); 

✓ Realizarea jonctiunii celulei (prin dopaj termic din sursa lichida);  



✓ Proces fotolitografic pentru definire contacte (masca M3); 

✓ Proces fotolitografic definire metalizare (masca M4); 

✓ Depuneri de metal pe jonctiuni superficiale; 

✓ Metalizare spate plachete procesate; 

✓ Aliere metale 
 

1.3.1. Texturizarea suprafetei de incidenta a luminii 

 

Texturizarea suprafetei de incidenta a luminii implica formarea prin corodare 

anizotropa pe suprafata plachetei de siliciu (Si) a unor piramide inversate care sa permita 

captarea mai eficienta a luminii in interiorul celulei.  

Jonctiunea celulei solare s-a realizat in regiunea texturizata a siliciului (emitorul) din 

sursa lichida de POCl3. Etapele de realizare a zonei difuzate sunt: 

✓ fotogravura de configurare (M 1) in dioxidului de siliciu (SiO2);  

✓ texturizarea siliciului prin corodare anizotropa;  

✓ inlaturarea oxidului de mascare prin proces fotolitografic (M 2); 

✓ predifuzie de fosfor; 

✓ difuzia de fosfor. 

  Procesul de fotogravura masca M1 consta in deschiderea de ferestre in oxidul gros 

prin care se va texturiza siliciul pe fata plachetei pastrand protejata plusarea plachetei de pe 

spate. Plachetele au fost etalate cu fotorezist pe ambele fete, pe deoparte pentru a pastra 

oxidul de pe spatele plachetei in scopul obtinerii unei reactii mai putin violente in timpul 

texturizarii fetei plachetei prin corodare anizotropa si pe de alta parte pentru a realiza 

configurarea geometriilor in fotorezist pe fata plachetei.  

Etalarea s-a facut cu fotorezist pozitiv prin centrifugare cu 4000 rpm pentru o grosime 

de rezist 1,2 µm. Intre cele doua succesiuni ale etalarii cu fotorezist, plachetele etalate au 

urmat un tratament termic de precoacere. 

In figura 11 sunt prezentate imaginile optice din timpul procesului fotolitografic masca M1. 
 

 

 a)  b) 

 



  c)    d) 
                                                                                                                                         

Fig. 11.Imagini optice fotolitografie M1- configurare pentru texturizarea Si 

a) detaliu masca M1  

b) placheta procesata cu masca M1 - detaliu dupa developare  

c) detaliu dupa etapa de corodare a oxidului in ferestre 

d) detaliu dupa etapa de indepartare fotorezistului de pe placheta 

 

1.3.2. Corodarea anizotropa 
 

Definirea geometriilor texturate a constat in corodare anizotropa a Si in solutie 

termostatata de KOH 40% incalzita la 800C, in scopul formarii unor piramide inversate in Si 

folosind ca strat de mascare oxidul configurat cu masca M1. Inainte ca plachetele sa fie 

introduse in solutiile de corodare ele au fost tinute mai intai 5min in apa DI cu ultrasonare 

(US), apoi intr-o solutie de HF:H2O2 DI (1:50) cu US si din nou in apa DI cu US pentru 5min. 

Timpul de corodarea anizotropa a siliciului pentru aceasta solutie este dat de rata de corodare 

de 1µm/min si dimensiunea ferestei deschise in oxid de 10µm.In acest caz timpul de corodare 

necesar formarii piramidelor a fost de 8 min. 

 In imaginile din figura 12 sunt prezentate cateva detalii optice din timpul etapei de 

texturizare a suprafetei Si.  
             

    
                                            a)                                                     b)                                                c) 

Fig. 12. Imagini optice fotolitografie masca M1- configurare pentru texturizare a Si 

a) detaliu dupa corodarea oxidului din ferestre;   

b) detaliu dupa corodarea a anizotropa intermediara a siliciului, dupa 5min de corodare;  

c) detaliu dupa corodarea anizotropa a siliciului (tip piramida inversa) 

 

1.3.3. Realizarea jonctiunii de emitor 
 

Definire ariei active s-a realizat prin proces fotolitografic (masca M2). In aceasta 

etapa SiO2–ul  folosit ca strat de mascare pentru texturare suprafetei este indepartat din 

aria activa a structuri. In figura 13 sunt prezentate imagini optice fotolitografie masca M2. 
 



 

         
                              a)                                                             b)     

Fig.13 Imagini optice fotolitografie masca M2 

a) configurare zona activa (emitor);   

b) detaliu de structura  

 

Realizarea jonctiunii celulei (prin dopaj termic din sursa lichida) in stratul de Si 

texturizat implica 3 pasi: 

1. Depunere fosfor: Pe suprafata texturixata din zona ariei active s-a depus fosfor din 

sursa lichida de POCl3 la T=1050oC, in scopul realizarii emitorului celulei solare 

2. Deglazurare: Procesul de deglazurare are ca scop inlaturarea sticlei de fosfor pentru a 

evita aparitia unor contacte imperfecte intre metal si jonctiunea difuzata. Deglazurarea s-a 

realizat in solutie diluata de acid fluorhidric (HF) pana la hidrofobie.  

Difuzie fosfor: Difuzia fosforului s-a facut in atmosfera oxidanta pentru a realiza 

simultan cu difuzia impuritatilor si otinerea unui strat de oxid antireflectant pe suprafata 

ariei active. Difuzia s-a realizat la T = 9750C in atmosfera de vapori de apa. 

           Grosimea oxidului s-a masurat prin metoda elipsometrica si V/I. Masuratorile s-au 

realizat pe o proba difuzata in acelasi timp cu lotul  

 In urma analizarii calitaii oxidului de siliciu (antireflex) crescut in urma difuziei de 

fosfor, prin metode elipsometrice si a carateristicilor electrice realizate pe structurile de celule 

solare fabricate, s-a selectat varianta optimizata pentru difuzia de fosfor si anume: Difuzie 

fospfor la T = 9750C /vap, urmata de Annealing fosfor la T = 11000C /N2. 

 

1.3.4. Stabilirea caracteristicilor acoperirii  antireflectante (AR) 

pentru  structura proiectata de celule  solare pe siliciu 

 

Suprafata siliciului prezinta o reflectivitate  mare a radiatiei, de peste 30% pe 

domeniul spectral  λ (350-900) nm. Reflectivitatea suprafetei Si poate fi redusa  prin 

microtexturare si prin depunerea de acoperiri antireflectante pe suprafata.Acoperirile anti-

reflexie (AR) pentru  celulele solare pe Si sunt similare cu cele utilizate pe alte dispozitive 

optice si constau intr-un strat subtire de material dielectric transparent, cu o grosime special 

aleasă, astfel încât sa se produca o intereferenta distructiva la suprafatei celulei intre razele 

reflectate de stratul AR si cele reflectate de Si. Este cunoscut faptul ca pentru un monostrat 

AR reflectivitatea poate fi micsorata daca indicele de refractie al acoperirii antireflectante (n1) 



indeplineste conditia: n1 = (n0 x n2)1/2
  , unde n1 este a indicele de refractie al stratului AR, n0 

- indicele de refractie al mediului din care vine radiatia optica si  n2 –indicele de refractie al 

substratului pe care se depune stratul AR.   

 In realitate este dificil de gasit materialul dielectric transparent pe domeniul optic de 

interes, cu o valoare a indicelui de refractie (n1) care sa fie exact media geometrica  a 

indicilor de refractie n0 si n2. In plus, procesul tehnologic de obtinere a monostratului AR 

trebuie sa fie compatibil cu tehnologia de realizare a structurilor de celule solare fotovoltaice 

in conditii de procesare cu cost scazut, asa cum se cere cazul celulelor solare. Din aceste 

considerente, pentru celule solare pe substrat de Si-monocristalin stratul ARcel mai frecvent 

utilizat este SiO2.  

Astfel pentru a obtine stratul antireflectant (AR) de SiO2 termic simultan cu procesul de 

difuzie s-au efectuat experimentari variind  conditiile de proces descrise in Tabelul 2 si 

Tabelul 3.   

Grosimiile stratului de oxid obtinut in cele doua variante A si B pentru diferite durate 

ale proceselor au fost: 

✓ t=3 min :  dox~114,4nm -120 nm 

✓ t=4 min :  dox~130 nm -132 nm 

✓ t=5 min :  dox~145 nm -148 nm 

✓ t=6 min :  dox~160 nm -162 nm 

✓ t=10 min :  dox~224 nm 

 In figura 14 sunt  prezentate curbele calculate ale reflectivitatii functie de lungimea de 

unda pentru monostratul AR de SiO2  avand  grosimi estimate a fi obtinute simultan cu 

procesul de predifuzie si difuzie fospor (P) pentru formarea jonctiunii n+p.  Se observa ca 

pentru domeniul de grosimi  d = 90-130 nm se obtine reducerea pierderilor prin reflexie ( R< 

15 % ) pe  domeniul 450-900 nm. 

 

Fig. 14   Reflectivitatea functie de lungimea de unda  pentru diferite valori ale SiO2 

 Alegerea grosimii de oxid  cu rol AR se va face atat in functie de valorile lui R cat si 

de parametrii procesului de difuzie pentru obtinerea unei adancimi jonctiuni de aproximativ 2 

μm. 

Din analiza prin elipsometrie spectroscopica a stratului de SiO2 rezultat in urma 

experimentarilor efectuate pentru difuzia de fosfor s-au determinat  cu precizie constantele 

optice: indicele de refractie, coeficientul de extinctie (k) si grosimea stratului. In figura 15 



sunt prezentate rezultate obtinute in urma masuratorilor efectuate pentru oxidul crescut pe  

placheta de Si in  varianta de proces B – annealing fosfor. 

 

      
Fig. 15  Functiile elipsometrice si n, k pentru stratul de SiO2   in varianta de procesare B – 

annealing fosfor 

 Valorile constantelor optice determinate pentru SiO2 obtinut prin cele doua variante 

de proces la  λ  =600 nm sunt:   

✓ n= 1,4558 +/-0,005 ,  d = 120 +/- 0.5 nm  pentru varianta de proces B – Annealing 

fosfor; 

✓ n= 1,4525 +/-0,005 ,  d = 108 +/- 0.5 nm  pentru varianta de proces A - Difuzie fosfor; 

k=0 in ambele variante de proces. 

 Pentru aceste valori determinate prin elipsometrie s-au calculat  valorile lui R(λ), figura. 16. 

 

Fig.16 .Reflectivitatea functie de lungimea de unda  pentru doua grosimi 

de SiO2 determinate prin masuratori elipsometrice 

 

  Din analiza efectuata rezulta diminuarea pierderilor prin reflexie sub 10% in domeniul 

vizibil (suprafata Si are R > 30 % in vizibil). O grosime stratului AR de SiO2 in domeniul  d= 

100-120 nm conduce la pierderi prin reflexie sub 10 % si  poate fi obtinuta in timpul 

procesului de difuzie fosfor.  

 

1.3.5. Metalizare pe difuzia emitorului in contacte 
 

O problema majora in procesul de fabricatie a celulelor solare este cea a realizarii 

contactului ohmic pe jonctiunea superficiala.  

Rezultate optime s-au obtinut pentru metalizarea cu Al pentru care in urma alierii pe 

zona difuzata a emitorului (difuzia cu fosfor) in contacte apar „pin hole” putin adanci fig.5 b).  

Aliere a fost realizata in atmosfera de azot hidrogenat la T=4500C 
 



   
                                          a)                                                               b) 

Fig. 17. Relevare pin hole in metalizarea cu Al ; a) si b) – detalii din structura de celula solara   

 

1.4. Concluzii 

▪ Activitatea planificata pentru aceasta etapa de raportare a fost realizata integral, 

astfel: 

✓ Pe baza cerintelor tehnice pentru realizarea ariei de celule fotovoltaice cu 

eficienta sporita, dedicate imbunatatirii autonomiei de zbor a UAV-urilor, stabilite in prima 

etapa de implementare a proiectului, in etapa curenta de raportare a fost proiectat layout-ul 

pentru celule si s-au realizat mastile de lucru pentru procesare tehnologica; 

✓ A fost proiectat setul de masti pentru realizarea unor structuri de celule solare 

cu aria de 1x2,2 cm2, conform cerintelor impuse de aplicatie; 

✓ Unul dintre criteriile de proiectare a celulelor solare se refera la optimizarea 

contactului metalic pe aria activa cu rolul de colectare a purtatorilor fotogenerati. S-a realizat 

prin proiectare cel mai bun compromis intre efectul de umbrire si efectul rezistentei serie. O 

grosime stratului AR de SiO2 in domeniul  d= 100-120 nm conduce la pierderi prin reflexie 

sub 10 % si  poate fi obtinuta in timpul procesului de difuzie fosfor; 

✓ Mastile de lucru realizate s-au utilizat pentru realizarea structurilor test si 

experimentarea proceselor tehnologice; 

✓ Urmatoarea secventa logica a fost proiectarea, experimentarea, caracterizarea 

si optimizarea procelor tehnologice individuale pentru realizarea celulelor (texturizarea 

suprafetei de incidenta a luminii, corodarea anizotropa, realizarea jonctiunii de emitor, 

realizarea stratului antireflex,  optimizarea contactului metallic);  

✓ S-au optimizat parametri de proces pentru procesele individuale critice: 

• Procese fotolitografice pentru: definire suprafata texturizata; definire 

metalizare; 

• Procese tehnologice pentru realizarea jonctiunii celulei (prin dopaj termic din 

sursa lichida si gheterarea defectelor);  

• Depuneri de metal pe jonctiuni superficiale si alierea lor.  

✓ In urma analizarii calitaii oxidului de siliciu (antireflex) crescut in urma 

difuziei de fosfor, prin metode elipsometrice si a carateristicilor electrice realizate pe 

structurile de celule solare fabricate, s-a selectat varianta optimizata pentru difuzia de fosfor 

si anume: Difuzie fospfor la T = 9750C /vap, urmata de Annealing fosfor la T = 11000C /N2; 



✓ O problema majora in procesul de fabricatie a celulelor solare este cea a 

realizarii contactului ohmic pe jonctiunea superficiala. Rezultate optime s-au obtinut pentru 

metalizarea cu Al pentru care in urma alierii pe zona difuzata a emitorului (difuzia cu fosfor) 

in contacte apar „pin hole” putin adanci; 

✓ Pe baza rezultatelor experimentale obtinute s-a stabilit fluxul tehnologic 

pentru realizarea celulelor fotovoltaice cu suprafata microtexturata pentru imbunatatirea 

eficientei; 

✓ S-au realizat esantioane de celule fotovoltaice procesate in conditiile propuse; 

▪ Prin activitatile realizate si rezultatele obtinute in cadrul prezentei etape de 

raportare am creat conditiile pentru trecerea la urmatoarea etapa de implementare - Realizarea 

si caracterizarea modelului experimental de “Arie de celule fotovoltaice cu suprafata 

microtexturata de eficienta sporita”. 

 

2. Tehnologic pentru realizarea modelului experimental (ME) de celule 

fotovoltaice cu suprafata microtexturizata destinate ariei de celule fotovoltaice 

utilizate in UAV-uri 

 

Preocuparile actuale ale tehnologiilor dedicate conversiei energiei solare in energie 

electrica (conversie fotovoltaica - PV), sunt indreptate spre cai de reducere a costului si 

adecvarea structurii si tehnologiei pentru aplicatia concreta si pe aceasta baza, spre elaborarea 

de produse noi pentru aplicatii ale  tehnologiei fotovoltaice. 

Performantele unei celule solare pot fi studiate si analizate pe caracteristica I-V a 

celulei, devenita prin iluminare generator de curent electric. Curentul generat prin excitare 

fotonica, intr-o celula PV la o temperatura data T, este determinat de radiatia incidenta pe 

doua cai: 

• prin intensitate; 

• prin lungimea de unda; 

Materialele utilizate pentru conversiei fotovoltaice au caracteristici diferite in ceea ce 

priveste raspunsul spectral; materialele absorb diferit fotonii cu o lungime data iar absorbtia 

fotonilor determina efecte diferite in materiale diferite. 

Fiecare semiconductor are un prag de frecventa, peste care fotonul incident nu mai 

este absorbit si nu are loc generarea indusa optic a purtatorilor de sarcina electrica. Energia 

cinetica a fotoelectronilor emisi la absorbtia fotonilor cu frecventa peste  prag, nu depinde de 

intensitatea de iluminare. Numarul fotoelectronilor depinde de intensitatea de iluminare prin 

randamentul cuantic al fotoconversiei. 

Eficienta conversiei, definita ca raportul puterii electrice maxime dezvoltate la puterea 

radiatiei incidente, η= Pmax/Prad, poate fi imbunatatita prin optimizarea proceselor de captare a 

radiatiei incidente, atât din punct de vedere al intensitatii, cât si din punct de vedere al 

domeniului spectral pe care se obtine efect fotovoltaic. 

Aceste cerinte sunt rezolvate prin optimizarea design-ului celulei si prin 

functionalizarea optima a suprafetei expusa radiatiei incidente. Aceste procedee au in vedere 

eliminarea pierderilor de radiatie prin reflexia pe suprafata de incidenta. De asemenea, 



geometria celulei trebuie aleasa astfel incât propagarea radiatiei in semiconductor sa se faca 

in regim de ghid de unda. Astfel, celulele solare capteaza o cantitate mai mare de radiatie, in 

domeniul spectral de interes, ceea ce duce la cresterea numarului de purtatori generati optic. 

 

2.1 Fluxul  tehnologic petru realizarea modelului experimental (ME) de celule fotovoltaice 
cu suprafata microtexturizata destinate ariei de celule fotovoltaice  utilizate in UAV-uri 
 

 Procedeele de optimizare a captarii radiatiei solare pe un domeniu spectral larg, 

trebuie sa aiba in vedere particularitatile proprietatilor optice ale siliciului: 

In domeniul spectral UV-vizibil, si absoarbe puternic, dar are si reflectivitate foarte mare; 

• In domeniul spectral IR apropiat (800-1100)µm in vecinatatea marginii benzii de 

absorbtie fundamentala, absorbtia este slaba; de exemplu. Pentru λ = 1µm, adancimea de 

patrundere este de ~ 100µm, ceea ce limiteaza eficienta celulelor PV. 

• Texturarea suprafetei de incidenta reduce pierderile prin reflexie si creste absorbtia in 

domeniul spectral IR apropiat. Absorbtia totala pe suprafata incidenta texturata creste de 4n2 

ori fata  de aceea a suprafetei plane, figura 2.1.  (Yablonovitch, E.,1982, Statistical ray 

optics”, Journal of the Optical Society of America, 72(7), pp.899-907). 

 

Fig. 2.1. Drumul optic al radiatiei solare pe o suprafatatexturizata 

 

 In imaginea din figura 2.2 este prezentat un detaliu de structura de celula PV cu 

suprafata texturizata in piramide inverse cu latura de 10µm.   

 

a)     b) 

  Fig.2.2  Imagini SEM, detaliu de structura celule solare cu suprafata texturata in piramide inverse 

cu latura de 10µm. a) privire de sus, b) cross-section prin structura 

Conectarea celulelor PV in module si ulterior in panouri contribuie la cresterea 

performantelor dispozitivului fotogenerator; astfel, gruparea in serie a celulelor PV care produc 

acelasi curent (modul), permite obtinerea unei tensiuni aditive mai mari, in timp ce gruparea in 

paralel a celulelor care produc aceeasi tensiune, permitea obtinerea unui curent aditiv mai mare. 

 

Diagrama flux de realizare a celulelor solare 
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Control procese tehnologice 

 Structurile au fost realizate pe plachete de siliciu cu diametrul de 3 inch, de orientare <100>, 

tip p, rezistivitate 1-2 Ωcm, grosime 350µm. Dimensiunea structurilor de celule solare cu suprafata 

texturizata realizate este de 1x2,2cm. Texturizarea suprafetei celulelor s-a facut prin proces 

fotolitografic definind piramide inverse cu laturi de 10µm asezate intr-o retea intre contactele de 

colectare a purtatorilor. Plachete procesate au fost grupate in loturi de cate 25 bucati. Plachetele de 

Si folosite pentru fabricarea structurilor de celule PV au diametrul de 3 inch, iar dimensiunea 

unei celule este de 1x2,2cm, rezulutand 14 celule pe o placheta. Organizarea acestor structuri 

realizate pe o placheta de Si este prezentata in imaginea din figura 2.3.  

      

 

Fig. 2.3.  Placheta cu structuri de celule solare 

 Tehnologia de fabricatie a acestor structuri de celule PV cuprinde 4 nivele de mascare 

cu ajutorul carora se defininesc: suprafeta texturixata a structurii –masca M1, aria activa- 

masca M2, precontactele –masca M3 si contactele metalice-masca M4. Suparpunerea acestor 

nivele de mascare este controlata simultan printr-un grup de semne de aliniere localizate pe 

diagonala mare a plachetei la distanta de 5cm pentru alinierea primara si corespunzator 

semne de aliniere pe fiecare structura.  

 Grupul de semne cuprinde crucile de aliniere care se regasesc pe fiecare structura si 

un plus de repere de aliniere: pipteni dispusi pe trei directii de aliniere si patrate organizate 

intre piepteni in 4 colturi. Intre aceste patrate se vor centra cruci de aliniere. Pieptenii vor fi 

aliniati fata in fata astfel incat o dezaliniere de una dintre directii poate fi usor vazuta in 

procesul de aliniere. 

 

Definire texturizare in piramide inversate pe aria optic activa 

 Microtexturarea suprafetei active in vederea reducerii pierderilor prin reflexie la 

suprafata de incidenta a radiatiei s-a realizat printr-un proces fotolitografic prin masca de 

oxid crescut in urma difuziei de bor. Masca 1 –contine o retea de patrate transparente dispuse 

in fasii dreptunghiulare cu latimea de 1150 m si lungimea de 18mm, separate de 8 banzi de 

80m latime ( in care se vor defini contactele) incadrate intr-o rama de oxid.  Prin patratele 

(ferestre deschise) au latura de10 m si rama de separare de 3m, s-a facut corodarea Si 

pentru microtexturarea suprafei active numai in zona dintre electrozii de contact. O imagine a 

unei portiuni din aceasta masca este data in figura 2.4.  

 



   
               a)                    b)                                            c)                                                                

Fig.2.4.  Imagini optece de detaliu structura de celula PV - Fotogravura  masca M1 

a) grupul de semne de aliniere, b) semne de aliniere din structura, 

c) geometrie definita prin fotogravura mastii M1 

 

Corodare in KOH ( definirea piramitelor inversate) 

 

 Microstructurarea suprafetei frontale a celulei solare in piramide inverse s-a facu prin 

corodarea anizotropa a Si in solutia de KOH40% temperatura de 800C obtinand o rata de 

corodare a Si de aproximativ 1m/min. Echipamentul folosit este ilustrat in figura 2.5 si 

consta intr-o baie termostatata in care solutia este agitata cu un agiator magnetic situat la baza 

plachetelor asezate pe  naceta, si o statie de monitorizare a temperaturii (figura 2.5a). Initierea 

corodarii Si este evidentiata prin prezenta masiva a bulelor la suprafata plachetelor de Si 

rezultate in urma reactiei chimice (figura 2.5b). La finalul corodarii cand piramida este 

formata acestea dispar (figura 2.5c).  

 

   
          a)            b)          c) 

Fig.2.5.  Poze de din timpul corodarii anizotrope a Si  - Fotogravura  masca M1 

a) sistemul de corodare, b) initierea corodarii Si,c) finalul corodarii Si in piramide inversate 

(incetarea reactiei de corodareSi) 

 

 In figura 2.6 sunt prezentate imagini optice din timpul procesului de formare a 

piramidelor inversate prin corodarea anizotropa a Si in solutie de KOH.  La inceputul 

corodarii sunt deschise ferestrele prin procesul fotolitografic (figura 2.6a), iar dupa 4min de 

corodare, se poate vedea formarea trunchilui de piramida, (figura 2.6b). Masurand  latura 

bazei mici a piramidei se toate stabili timpul care este necesar de corodat pana la fomarea 

piramidei. Pentru o deschidere a ferestrei cu latura de 10m timpul de corodare a fost de 

8min. Imaginea optica din figura 6c este focalizata la varful piramidei formate. 

 



     
  a)      b)       c) 

Fig. 2.6.  Imagini optice din timpul procesului de formare a piramidelor inversate prin corodarea 

anizotropa a Si in solutie de KOH a) reteaua de ferestre deschise in oxid, b) la mijlocul corodarii 

anizotrope a Si c) retea de piramide inversate obtinute la finalul corodarii 

  

 

Definirea ariei active  

 

Aria activa (emitorul) este realizata prin difuziea n+
 (fosfor) in vederea realizarii 

jonctiunii n+p. Difuzia va avea loc in toata aria celulei mai putin rama de oxid care inconjoara 

structura. Ferestrele de oxid prin care s-a facut corodarea piramidelor inverse precum si 

oxidul care a protejat cele 8 bare in care se vor realiza contactele sunt indepartate prin 

procesul fotolitografic - Masca 2 – deschidere ferestre (aria activa). In figura 2.7 sunt 

prezentate imasgini optice ce reprezinta detalii de structura de celula solare dupa ftolitografia 

M2. Este evidentiata in figura 2.7d aliniere M2 cu M1( dintii piptenilorde la M2 sunt 

pozitionati fata in fata cu cei de la M1 si o ruce de aliniere este incadrata in cele 4 patrate 

generate la M1 ( figura 2.7d - M1). In acelasi timp este generat un al treile semn de aliniere 

necesar urmatoarei masti (figura 2.7d-M2).  Pe structura alinierea se face incadrand cele doua 

noi cruci in cele cele de la M1( figura 2.7c) 

 

   
                   a)             b)                     c) 

   
                                        M2→M1              M2      M1 

d) 

Fig.2.7.  Imagini optece de detaliu structura de celula PV - Fotogravura  masca M2 

a) grupul de semne de aliniere, b) semne de aliniere din structura,c) detaliu semne aliniere de pe 

structura la masca M2, d) detaliu din grupul de semne de aliniere corespunzator nivelului de aliniere 



   Definire precontacte 

 

Contactul superior al celulei PV este realizat in doua etape de fotogravura 

(fotogravura Masca 3 urmata de fotogravara Masca 4). In prima etapa, prin procesul 

fotolitografic - Masca 3 s-au deschis ferestre pentru contactare cu latimea de 30 m in cele 8 

bare din aria activa. In figura 8 sunt prezentate imasgini optice ce reprezinta detalii de 

structura de celula solare dupa ftolitografia M3. Este evidentiata in figura 2.8d aliniere M3 cu 

M1 si M3 cu M2 ( dintii piptenilorde la M3 sunt pozitionati fata in fata cu cei de la 

M1respectiv M2 si o cruce de aliniere este incadrata in cele 4 patrate generate la M1. In 

acelasi timp este generat un al patrulea semn de aliniere necesar urmatoarei masti (figura 

2.8d-M3).  Pe structura, alinierea se face incadrand o cruce in una creata la M1 si generand 

alaturi una noua necesara alinierii cu M4( figura 2.8c) 

   
               a)           b)            c) 

       
              M3       M3→M1               M3→M2      M2→M1  

              d)   

Fig.2.8.  Imagini optece de detaliu structura de celula PV - Fotogravura  masca M3 

a) grupul de semne de aliniere, b) semne de aliniere din structura, c) detaliu semne aliniere de pe 

structura la masca M3, d) detaliu din grupul de semne de aliniere corespunzator nivelului de aliniere 

Definire electrozi de contact  

 

 In a doua etapa, prin procesul fotolitografic s-au definit atat electrozii cat si bara de 

colectare ce va fi depusa peste oxid. - Masca 4  Tinand seama de dimensiunile ferestrelor de 

la M3 (pre contacte) metalizarea electrozilor va fi expandata peste latimea precontactului cu 

cate 10 m de fiecare parte. In figura 2.9 sunt prezentate imasgini optice ce reprezinta detalii 

de structura de celula solare dupa ftolitogravura prin lift-of M4. Este evidentiata in figura 

2.9d aliniere M4 cu M1, M4 cu M2 si M4 cu M3 ( dintii piptenilorde la M4 sunt pozitionati 

fata in fata cu cei de la M1, M2 respectiv M3 si o cruce de aliniere este incadrata in cele 4 

patrate generate la M3. Pe structura, alinierea se face incadrand o cruce in una creata la M3 si 

generand alaturi una noua ( figura 2. 9c) 

 

 

 



    
       a)             b)   c) 

     
          M4→M3     M4→M2  M4→M1       M3→M1 

d) 

Fig.2.9.  Imagini optece de detaliu structura de celula PV - Fotogravura  masca M4 

a) grupul de semne de aliniere, b) semne de aliniere din structura, c) detaliu semne aliniere de pe 

structura la masca M4, d) detaliu din grupul de semne de aliniere corespunzator nivelului de aliniere 

 

 Urmarind ordinea de aliniere se poate rezuma astfel, figura 2.10: 

- masca M2 se aliniaza cu masca M1; - masca M3 se aliniaza cu masca M1 

- masca M4 se aliniaza cu masca M3 

 

                         
      M1            M2-M1            M3- M1                         M4-M3 

Fig.2.10.  Imagini optece detaliu din grupul de semne de aliniere corespunzator nivelului de aliniere 

Cotrolul parametrilor de process 

 

- dimesiunea ferestrelor definite prin procese fotolitografice. Dimensiuni linii ( latura 

patratului, pretele despartitori intere patrate si latimea precontactului), figura 2.11a 

-  grosimea oxizilor dupa oxidare, difuzii de bor si fosfor a fost monitorizata prin masuratori 

elipsometrice.  

- dopajul a fost controlat prim masuratori de V/I prin metoda celor patru sonde. 

- calitatea alierii metalizari - punctele de sinterizare,  figura 2.11b si c.  

 



   
                a)         b)           c) 

Fig.2.11.  Imagini optece de detaliu structura de celula PV – contactul superior 

2.2 Testarea si caracterizarea in laborator a modelului experimental de structuri de   
celule solare microtexturate pentru integrare lor in arii de celule pentru  functionarea pe 
UAV-uri 

  

 In tehnologia de fabricare a structurilor de celule fotovoltaice exista trei tipuri de baza 

in caracterizare lor in functie de stadiul de realizare si obiectivele urmarite, astfel sunt:  

• masuratori considerand intreaga arie a structurii de celule solare de pe placheta de Si 

cu utilizarea unei surse de lumina care ilumineaza o suprafata egala cu aria plachetei. 

Acest tip de masuratoare ofera date generale asupra structurile de celule solare de pe 

plachetele procesate si se poate executa cu un cost mic. Datele masuratorilor pot fi 

utilizate pentru controlul procesului tehnologic de fabricare dar dezavantajul major 

fiind ca nu poate evidentia problemele de suprafata de pe aria optic activa. Aceasta 

metoda de masurare o vom utiliza si noi in caracterizarea modelului experimental de 

celula solara destinata pentru obtinerea de arii de celule pentru UAV-uri.  

• masuratori prin mapare punct cu punct pe aria celulei, cu utilizarea unei surse 

focalizate adecvate (un laser in vizibil), pentru scanarrea suprafatei plachetei cu 

structuri de celule solare si care are avantajul oferirii de informatii si asupra 

imperfectiunilor si defectelor pe aria activa a structurii. Dezavantajul tehnicii de 

masurare prin mapare (1D-linie sau 2D –XY) este timpul mare necesar pentru 

scanarea  suprafata plachetei dar este utila in faza de optimizare a proceselor 

tehnologic. 

• masuratori prin tehnici imagistice care se bazeaza pe utilizarea unei matrici de senzori 

pentru a testa simultan mai multe puncte. Avantajul consta in achizitia de date si 

prelucrarea lor intr-un timp scurt iar dezavantajul este costul ridicat al acestui sistem. 

  

 Independent de metoda adoptata pentru masurarea celulelor solare un rol important 

are sursa de lumina atat in privinta intensitatii cat si a compozitiei spectrale.  

 

Testarea in laborator a structurilor de celule solare microtexturizate pe  Si pentru 

selectarea lor   in vederea integrarii in arie de celule 

 

Testarea pe placheta in laborator s-a efectuat utilizand ca sursa de radiatie un bec de    

100 W cu emisie prin incandescenta situat la o distanta de 16,5 cm fata de suprafata de 



incidenta a structurii de celula astfel incat conul de emisie sa acopere suprafata plachetei si sa 

se evite incalzirea plachetei in timp testarii.  

 Sursa de radiatie, becul de 100 W, prezinta o emisie neuniforma datorita filamentului 

care nu prezinta simetrie si pozitiei acesteia in raport cu axa optica. La un d=16,5 cm in 

functie de pozitia structurii pe placheta de testat nivelul iradiantei a prezentat valori de la 15 

mW/cm2 la 20 mW/cm2 (justificareaii va fi prezentata la puctul 3,3), figura 3.4 

In tabelul 3.2 sunt listate, in functie de pozitiile detectorului radiometrului Thorlabs 

100  ( Sdetec, =0,708 cm2) pe suprafata platanului ( Splatan=6x6 cm2) metalic de testare pe care 

este asezata placheta, valorile masurate ale iradiantei energetice, Ee [mW/cm2].  

                

     a)      b) 

Fig.3.4 ..      a) Aranjamentul structurilor pe placheta de Si; 

b) Placheta iluminata si contacta electric. 

 

Tabel 3.2 
Nr. 

crt. 

Pozitia  

detector 

Ee [mW/cm2] Ee poz./ Ee C 

[%]  

1 Centru (C) 19.25 100 

2 1 17.46 90.70% 

3 2 19.11 99.27% 

4 2ext 12.46 64.73% 

5 3 17.42 90.49% 

6 4 16.12 83.74% 

7 4ext 10.89 56.57% 

8 5 15.45 80.26% 

9 6 17.12 88.94% 

10 6ext 11.98 62.23% 

11 7 15.91 82.65% 

12 8 17.89 92.94% 

13 8ext 13.26 68.88% 

  

 In urma testarii au fost   selectate  ca bune structurile care au avut un VOC [mV]>450 

mV si ISC [mA] > 5 mA, pentru nivele de iradianta Ee > 15 mW/cm2 indiferent de pozitia 

structrii  pe placheta. Pentru structurile care au prezentat valori ale lui ISC [mA] mai mari de 



15 mA la Ee =20 mW/cm2 s-a efectuat si vizualizarea caracteristicii I-V pe un caracterograf 

pentru a analiza forma caracteristicii in cadranul IV avand in veder Factorul de umplere (FF).  

 In Tabelul 3.3 sunt prezentate valorile tipice pentru VOC [mV] si ISC [mA] pentru 

loturile procesate si testate in laborator.  

             Tabel 3.3 

 
 Randamentul pentru loturile procesate s-a situat peste 80%, avand valori si peste 95% 

pentru unele loturi.  

 

Caracterizarea modelul experimental (ME) de structura de celula solara microtexturata  in  

conditii AM 1.5 

 

 Modelul experimental (ME) de structura de celula solara microtexturata a fost 

caracterizata in conditii de laborator utilizand un simulator solar care poate asigure in conditii 

AM 1.5  iradiante energetice de la 0,1 SUN la 1,1 SUN cu posibilitate de variere continua a 

nivelului.  



 In figura 3.5 sunt prezentate caracteristicile I-V ale Celulei de referinta trasat pentru 

diverse nivele de iradianta utilizand simulatorul solar. Aria optic activa a Cell. Ref este 2x2 

cm2. 

 

 
Fig. 3.5 

 

  Valorile citite pentru Cell. Ref. sunt date in Tabelul 3.4. 

 

Tabel 3.4 

Iradianta 

[SUN] 

Iradianta, Ee 

[mW/Cm2] 

ISC[mA] Iradianta 

[SUN] 

Iradianta, Ee 

[mW/Cm2] 

ISC[mA] 

0.1 10 12.5 0.5 50 66 

0.15 15 21.3 0.7 60 80 

0.2 20 26 0.8 70 89.5 

0.3 30 39 1 80 94.5 

0.4 40 52.5  100 97.5 

 

 In figura 3.6 este dependenta curentului de scurtcircuit de iradianta Ee [mW/cm2] 

pentru Cell Ref prezentata 

 
Fig. 3.6 



 Se observa ca dependenta devine neliniara dupa 70 mW/cm 2 dar pana la aceasta 

valoare se pastreaza liniaritatea pentru 7 decade de putere (cand se poate utiliza metoda 

transferul de etalon). In figura 3.7 sunt prezentate curbele I-V obtinute in conditiile utilizarii 

simulatorului si a becului de 100 W. Suprapunerea curbelor are loc are loc pentru 0.15 SUN 

si becul la un d=21 cm si d=8 cm. 

 

 
Fig.3.7. 

 

 Astfel s-a calculat ca pentru 0.2 SUN se poate obtine utilizand ca sursa un Bec 100W 

la o distanta la d=16,5 cm de suprafata de incidenta a celulei solare cand se asigura un Ee =20 

mW/cm2 in centrul platanul metalic pe care este asezata placheta cu structuri de celule solare.   

In continuare sunt prezentate caracteristici I-V tipice pentru ME inregistrate pentru 

ME de celula trasate cu simulatorul si cu Bec 100W, figura 3.8 a, b 

 
a) 



 
b) 

Fig. 3.8.   Caracteristica I-V a ME de celula solara C2/pl.14/struc13 testate: a) in conditii AM 1.5 la 

0,15 SUN, 0.5 SUN, 1 SUN si b) cu sursa Bec 100 W  cu  un nivelul Ee corespunzator  lui 0,15 si 0,5 

SUN.  

 

 Inregistrarile I-V au fost efectuate pentru un ΔV =10 mV pentru a calcula cu precizie 

factorul de umplere, FF, si punctul de putere maxima Pmax utilizand datele listate pentru V si 

I.  

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 3.9.   Caracteristica I-V a ME de celula solara C4/pl.22/struc1 testate: a) in conditii AM 1.5 la 

0,15 SUN, 0.5 SUN, 1 SUN si b) cu sursa Bec 100 W  cu  un nivelul Ee corespunzator  lui 0,15 si 0,5 

SUN.  

 



 
a) 

 
b) 

Fig 3.10.   Caracteristica I-V a ME de celula solara C4/pl.22/struc X testate: a) in conditii AM 1.5 la 

0,15 SUN, 0.5 SUN, 1 SUN si b) cu sursa Bec 100 W  cu  un nivelul Ee corespunzator  lui 0,15 si 0,5 

SUN.  

 

 Din figura 3.11. se observa ca forma caractersiticii I-V va conduce la o valoare mai 

mica pentru FF in comparatie cu structura anterioara care este din acelasi lot si placheta.  



 
Fig. 3.11   Caracteristica I-V a ME de celula solara C6/pl.2/struc 6 testate  in conditii 

AM 1.5 la 0,15 SUN, 0.5 SUN, 1 SUN 

 

 In continuare sunt date curbele I-V inregistrate in aceleasi conditii de AM 1.5 pentru 

cateva structuri obtinute din primele loturi procesate. 

 

 
Fig. 3.12.   Caracteristica I-V a ME de celula solara C2/pl.5/struc 1 testate  in conditii                                 

AM 1.5 la 0,15 SUN, 0.5 SUN, 1 SUN 



 
Fig. 3.13   Caracteristica I-V a ME de celula solara C2/pl.5/struc 8 testate  in conditii 

AM 1.5 la 0,1 SUN – 1 SUN 

 

 
Fig. 3.14   Caracteristica I-V a ME de celula solara C2/pl.5/struc 10 testate  in conditii 

AM 1.5 la 0,1 SUN  si 1 SUN 

 

 Din caracteristica I-V achizitionate se observa ca toate structurile indiferent de lot la 

un  AM1.5 de 0,15 SUN  valorile lui VOC sunt peste 500 mV, iar ISC sunt mai mari de 5 mA. 

 In tabelul 3.5 sunt date valorile principalelor parametrii pentru ME de de celula solara 

micrtexturizate pe Si testate in conditii AM1.5 la 0.5 SUN. 

 

 



Tabel 3.5 

 

Concluzii 

 

 Pe baza datelor masuratorilor  asupra structurilor de celule , sunt  prezentate valorile 

pentru ME de celula solara pentru UAV-uri.  Masurtorile de caracterizare ale ME au fost 

efectuate conform standardului AM1.5 utilizand Simulatorul solar  -LED Solar Simulator 

LSH-7320 si  celula solara de referinta - Standard Reference Cell  PVM1045 , etalonat  pentru 

Spectrum AM1.5-G ( ASTM G173-03/IEC 60904-3 ed.2 ).   

 Simulatorul solar utilizat permite varierea continuu a  nivelului iradiantei energetice, 

Ee, pe domeniul 0.1-1.1 SUN. Caracteristicile I-V au fost trasate  utilizand Semiconductor 

Characterization System (DC) with Wafer Probing Station - 4200-SCS/C/Keithley Easyprobe 

EP6/ Suss MicroTec cu un pas de 10 mV de parcurgere a lui VOC  generat la radiatia AM1.5 

de diverse nivele.  



  Din prelucrarea caracteristicelor I-V s-au extras valorile FF si P max si a eficientei de 

conversie. 

 

• Tensiunea de circuit deschis, VOC [mV] s-a situat in domeniul 500-600 mV pentru   

Ee  de la 0,15 SUN la 1 SUN.  

Valorile tipice ale lui VOC [mV] la 0,5 SUN se situeaza in domeniul 550-560 mV. 

• Curentul de scurtcircuit, ISC [mA] a avut valorile  cuprinse in 5mA-40 mA, crescand 

odata cu cresterea lui Ee de la 0,15 SUN la 1 SUN . 

Valorile tipice  ale lui , ISC [mV] la 0,5 SUN sunt  in domeniul 17-20 mA.  

• Punctul de putere maxima, valorile tipice ale Pmax [mW] au fost in domeniul 7,5 

mW-8 mW la 0,5 SUN si Imax = 17-20 mA si Vmax = 430-450 mV.  

• Factorul de umplere, FF, are valori foarte bune dar dispersate pe un domeniul mai larg 

de la 73% -88%, 

• Eficienta de conversie s-a situat in domeniul 15-10 % la 0,5 SUN, mai mici fata de 

celula clasica pe Si. Aceasta valoare se explica prin faptul ca plachetele au avut  

grosimi mai mici <300 µm in urma procesarii ( impusa din cauza greutatii impuse 

pentru celule solare care se vor asambla pe aripa UAV), datorita variatilor 

neconcontrolabile cu precizie mai mica de 10C a proceselor termice.  

  

 In concluzie, prin analiza datelor rezultate dupa masuratori, valorile obtinute pentru  

parametrii ME la AM1.5 de 0,5 SUN sunt adecvate pentru arii de celule solare in aplicatii 

pentru a asigura o functionare in regim hibrid a UAV-urilor.  

 

3. Integrare celule solare in aripa unui UVA 

 

Asamblarea celulelor pentru montare pe aripa a fost facuta pe un SDV ce emuleaza 

fidel curburile suprafetei aripii. Gruparile de celule au fost cositorite in aceasta forma pentru 

a minimiza spatiul dintre ele dar si pentru a evita posibilele contacte electrice nedorite. 

    

Figura 3.1 Sirurile de celule conectate si pregatite sa fie introduse in matrita 



Pentru Incercarile pe aripa s-a inceput cu infuzia celulelor fotovoltaice. Aceasta operatie s-a 

facut introducand rasina prin tubul perforat de la bordul de fuga al aripii, surplusul fiind 

extras la bordul de atac folosind un tub identic. Pompa de vacuum este atasata printr-un 

rezervor tampon pentru a evita contaminarea cu rasina a acesteia. 

 

Figura 3.2 Stratul de fibra de sticla introdus pentru a evita scurtcircuitarile sirurilor de 

celule fotovoltaice 

Pentru a evita scurtcircuitarea celulelor fotovoltaice cu materialul de fibra de carbon pe langa 

lacul izolator s-a mai folosit un strat suplimentar de fibra de sticla, ce are rolul de a ingrosa 

bariera de izolatie. Acest strat aduce un plus de greutate dar si un plus de rigiditate ce asigura 

o marja de rigiditate pentru aripa finala. 

 

Figura 3.3. Prototipul de aripa realizat 

 



Aripa laminata cu celule fotovoltaice integrate in suprafata cantareste 875g folosind 

tehnologia curenta, fata de aripa normala de productie ce cantarea 850g.  

Incercari incovoiere 

 

Avand in vedere faptul ca in timpul zborului , la efectuarea manevrelor aripile UAV 

ului flambeaza, aparand eforturi suplimentare asupra celulelor fotovoltaice ce pot duce la 

fisurarea acestore cele doua module test fabricate au fost testate la incovoieri repetate 

folosind echipamentul MECMESIN 2,5.   

 

   
 

Acest  test a fost dedicat studiului comportamentului la solicitări repetate a probelor. 

Programul de ciclare a fost setat cu următorii parametri: săgeata minimă=0, săgeata 

maximă=2mm, viteza de creștere/descreștere a săgeții=1mm/min, duratele de palier=1min ( 

aceasta ar corespunde la o sageata a aripii de 2,2 cm ). 

Au fost efectuate 10 cicluri de incovoiere a modulelor test. 

 

Nu au fost observate desprinderi sau fisurarea celulelor fotovoltaice 

De asemnea au efectuate cicluri termice in gama +550C - -320C timp de 72 ore, unde nu au 

fost observate deteriorari sau fisuri ale modulelor testate 


