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Φασματική απόκριση φ/β (SR) 
Κβαντική απόδοση φ/β (QE) 
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Ορισμοί: 

Πειραματικά μετράμε την SR και υπολογίζουμε την QE 

Φασματική απόκριση SR: Ο λόγος του φωτορεύματος Iph σε ένα μήκος κύματος  λ  
προς την προσπίπτουσα ισχύ P στο μήκος κύματος αυτό. 

Κβαντική απόδοση QE: ο λόγος του αριθμού των ηλεκτρονίων Ne που «εξάγονται» από  
το φ/β σε ένα μήκος κύματος λ προς τον αριθμό των φωτονίων Nph που προσπίπτουν  
στο μήκος κύματος αυτό. 



ΦΒ στοιχείο και αισθητήρας αναφοράς 

Μονοχρωμάτορας Φωτεινή πηγή 

Φασματική απόκριση φ/β (SR) 



Φασματική απόκριση φ/β (SR) 

Ενέργεια φωτονίων 
μεγαλύτερη από το 
Eg δεν αξιοποιείται, 
δηλ. δεν οδηγεί 
στην αύξηση του 
ρεύματος, άρα ο 
λόγος μειώνεται. 
 
Π.χ. στο 0,5μm κάθε 
φωτόνιο έχει διπλά-
σια ισχύ από ότι στο 
1μm, αλλά και στις 
δύο περιπτώσεις 
«εξάγεται» ένα 
ηλεκτρόνιο ανά 
φωτόνιο (στην 
καλύτερη περίπτωση) 

Φωτόνια με ενέργεια 
μικρότερη από Eg δεν 
απορροφώνται 
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Κβαντική απόδοση φ/β (QE) 



SR και QE διαφόρων τύπων φ/β 



Απορρόφηση φωτονίων από μια φ/β κυψελίδα πυριτίου (Si) 

• Φωτόνια διαφορετικής ενέργειας απορροφώνται σε διαφορετικό βάθος 

• Η περιοχή τύπου – p έχει μεγαλύτερο πάχος γιατί τα e- έχουν μεγαλύτερο μήκος διάχυσης 

από τις οπές. Επομένως η απορρόφηση των φωτονίων μεγάλου μήκους πρέπει να γίνεται 

στην περιοχή – p, ώστε να φθάνουν στην επαφή p – n χωρίς επανασύνδεση. Διαφορετικά 

μικρό πάχος επαφής – n (οπές δυσκίνητες), μεγάλο πάχος επαφής – p (e- ευκίνητα) 

• Ομοίως πρώτα η επαφή – n και μετά η επαφή - p 



Παρασκευή κρυσταλλικού πυριτίου 
Μέθοδος Czochralski 

2 2SiO C Si CO   

1ο βήμα: Αναγωγή οξειδίου του πυριτίου (1500 – 2000 οC) 98% καθαρότητα 

(Μέθοδος Czochralski) 2ο βήμα: Ανάπτυξη μονοκρυστάλλου 

3ο βήμα: Κόψιμο του μονοκρυστάλλου σε 

λεπτές φέτες  



Μέθοδος Czochralski για παρασκευή κρυσταλλικού πυριτίου  

A puller rod with seed crystal for 
growing single-crystal silicon by the 
Czochralski process. 

http://commons.wikimedia.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_crystal


Πρώιμο ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου για διαστημικές εφαρμογές 

Βάθος επαφής pn: ~1μm. Προκύπτει από το νόμο BEER για απορρόφηση  
του 50% της ακτινοβολίας με λ= 0,55μm 
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για λ= 0,55μm, α=7000 cm-1 και x=0,99μm 

Πάχος κυψελίδας: για απορρόφηση 99% (άρα διέλευση 1%) σε λ= 1,0 μm, α=100 cm-1  
προκύπτει  x=460μm. Συνήθως 200-300 μm για οικονομικούς-κατασκευαστικούς λόγους 

λ=0,55 μm 

λ=1,00 μm 



«Εμπορικά»  ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου, η=11-15% «1ης γενιάς» 

•Αρχικό υλικό:Cz wafers.  
•Κόβονται «τετράγωνα» 
•Δημιουργία «πυραμίδων» με NaOH 
•τραχύτητα και στην πίσω επιφάνεια 
•επαφές με τη μέθοδο της «εκτύπωσης με οθόνη».  



ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου με «θαμμένη» επαφή, η=16-18% 

• Ελαχιστοποίηση της επιφάνειας που 

καταλαμβάνουν οι μπροστινές επαφές, άρα μείωση 

απωλειών λόγω σκίασης 

• Μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το Si, άρα 

μικρότερη αντίσταση 



ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου με επαφές μόνο στη πίσω επιφάνεια, η > 20% 

• Όλες οι επαφές βρίσκονται στη πίσω 

μεριά της κυψελίδας, με αποτέλεσμα 

να μην έχουμε ‘σκίαση’ από τις 

επαφές στην επιφάνεια που 

προσπίπτει το φως. 

• Χρήση σε συγκεντρωτικά συστήματα 

• Καλύτερη αισθητική για χρήση σε 

κτίρια 



ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου PERL, η=24% (28% θεωρητικό μέγιστο) 

• Μείωση των επανασυνδέσεων στις επιφάνειες, λόγω ύπαρξης ενός λεπτού 

στρώματος οξειδίου μεταξύ περιοχής τύπου – n και ηλεκτρικών επαφών και τύπου – 

p και ηλεκτρικών επαφών 

• Δυνατότητα για τάση ανοικτού κυκλώματος πάνω από 700 mV 



Απώλειες σε ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου 

1. Μη απορρόφηση φωτονίων με ενέργεια E < Eg 

(Πολλαπλές επαφές με διαφορετικά Eg) 

2. Θερμικές απώλειες για Ε>Εg  

3. Απώλειες στην επαφή p-n 

4. Απώλειες λόγω αντιστάσεων επαφών 

5. Επανασυνδέσεις ηλεκτρονίων – οπών (Υψηλή 

καθαρότητα Si, περιοχές n++, p++ με υψηλή 

συγκέντρωση προσμίξεων, χρήση οξειδίων - 

passivation) 

6. Οπτικές απώλειες 

a) Ανάκλαση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

(αντιανακλαστικές επιστρώσεις) 

b) Σκίαση εξαιτίας των επαφών (Θαμένες 

επαφές) 



reflection (5%) 

Max efficiency (28%) 

52% 

Απώλειες σε ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου 



Απώλειες σε ΦΒ κρυσταλλικού πυριτίου 

Επιπλέον απώλειες ΦΒ πλαισίων (PV modules): 

Ανάκλαση του καλύμματος (Αντιανακλαστικές επιστρώσεις) 

Ανομοιομορφίες των επιμέρους στοιχείων (Ποιότητα παραγωγής) 

Ηλεκτρική αντίσταση των εξωτερικών ηλεκτρικών συνδέσεων 

Ανομοιόμορφος φωτισμός λόγω σκιάσεων (Δίοδοι παράκαμψης) 



Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιμετώπισης απωλειών 

1) Χρήση περιοχών n++, p++ με υψηλή συγκέντρωση προσμίξεων με στόχο τη 
μείωση των επανασυνδέσεων 

Δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου λόγω 
της παρουσίας της περιοχής p+ 

Εμποδίζει τη μεταφορά φορέων 
μειονότητας (ηλεκτρόνια) 



2) Αντιανακλαστικές επιστρώσεις 

Ο δείκτης διάθλασης του πυριτίου είναι 3,4 και η ανακλαστικότητά του ως προς τον αέρα 
είναι: 2

2

(3,4 1)
0,297 ~ 30%

(3,4 1)
R


 



Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση αντιανακλαστικών επιστρώσεων δηλαδή 
λεπτών υμενίων με κατάλληλο δείκτη διάθλασης (μεταξύ Si και αέρα) και κατάλληλο πάχος.  
 
Κατάλληλα υλικά SiO2 (n=1,5), CeO2 (n=2,0). 
    
                                     Πλακίδιο λ/4. nd=λ/4 

Διηλεκτρικό

Μέταλο

ΟΙ δύο ανακλώμενες ακτίνες

είναι ίσης έντασης

και αντίθετης φάσης

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΝΤΑΙ

1,84Si έn n n  

Πυρίτιο 

SiO2 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιμετώπισης απωλειών 



3) Δίοδοι παράκαμψης 
Hot spots 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιμετώπισης απωλειών 



3) Δίοδοι παράκαμψης: Περίπτωση σκίασης 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιμετώπισης απωλειών 
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Σημαντική μείωση της τάσης ανοικτού κυκλώματος, στην περίπτωση της κατακόρυφης 
σκίασης 
Το πλαίσιο τίθεται εκτός λειτουργίας, στην περίπτωση της οριζόντιας σκίασης 



Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιμετώπισης απωλειών 

Διαφορετική σχετική θέση ως προς την 
κυψελίδα 

4) Χρήση υλικών τα οποία ‘μετατρέπουν’ το μήκος κύματος της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας 



Πολυκρυσταλλικό (η=10%) πυρίτιο  

1. Μικρότερο κόστος από το μονοκρυσταλλικό 

2. Καλύτερη συμπεριφορά με τη θερμοκρασία 

σε σχέση με το μονοκρυσταλλικό 

3. Χαμηλότερη απόδοση 



Άμορφο  πυρίτιο (η= 5-8%) 

Χρήση επαφής p-i-n λόγω πολύ μικρού μήκους διάχυσης ηλεκτρονίων. Η  περιοχή i  γίνεται 
περιοχή απογύμνωσης με ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο και οι φορείς ολισθαίνουν ως τις επαφές. 

Φωτο-επαγόμενη υποβάθμιση 
Φαινόμενο Staebler-Wronski 

1. Μικρότερο κόστος από το μονοκρυσταλλικό 

2. Καλύτερη συμπεριφορά σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού και υψηλής θερμοκρασίας 

3. Χαμηλότερη απόδοση 



Υβριδικές κυψελίδες κρυσταλλικού – άμορφου Si (ΗΙΤ) (η > 20%) 

Σε κάθε διεπιφάνεια δημιουργείται ένας 
φραγμός που προκαλεί ‘ανάκλαση’ των φορέων 

μειονότητας, ενώ οι φορείς πλειονότητας 
περνούν μέσω θερμιονικής εκπομπής ή 

φαινομένου σύρραγγος. 



ΦΒ λεπτών υμενίων (η=10-20%) «2ης γενιάς» 



ΦΒ διπλής επαφής (η > 10%) 
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ΦΒ πολλαπλών επαφών (η=20-40%,   86% θεωρητικό μέγιστο) 
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ΦΒ πολλαπλών επαφών (η=20-40%) 



Συγκεντρωτικά φ/β (η > 20%) 

1. Μικρότερη επιφάνεια για την αξιοποίηση 
της ίδιας ποσότητας ηλιακής ενέργειας σε 
σύγκριση με τα μη συγκεντρωτικά 

2. Οικονομικά  βιώσιμη η χρήση φ/β 
πολλαπλών επαφών, λόγω μικρής 
επιφάνειας 

Πλεονεκτήματα 

Μειονεκτήματα 

1. Υψηλότερο κόστος 
2. Ανάγκη για ψύξη και παρακολούθησης της 

θέσης του ήλιου 



Φωτο-ευαισθητοποιημένα  ΦΒ (η~10%) «3ης γενιάς» 



Αρχή λειτουργίας φ/β κυψελίδων 3ης γενιάς 



ΦΒ με περοβσκίτες (η~22%) «3ης γενιάς» 



Οργανικά  ΦΒ με πολυμερή (η~10%) «3ης γενιάς» 



Αρχή λειτουργίας φ/β κυψελίδων 3ης γενιάς 

Οργανικά φ/β 

1) Απορρόφηση του φωτός από 
το δότη, που οδηγεί στη 
δημιουργία εξιτονίου (δέσμια 
κατάσταση ηλεκτρονίου – 
οπής) 

2) Διάχυση του εξιτονίου στη 
διεπιφάνεια δότη – αποδέκτη 

3) Διάσπαση του εξιτονίου 
4) Συλλογή ελεύθερων φορέων 

στα ηλεκτρόδια 

Διαφορετικές μορφές της 
διεπιφάνειας δότη - αποδέκτη 

ΗΟΜΟ: το υψηλότερο κατειλλημένο μοριακό τροχιακό (αντίστοιχο της ζώνης σθένους) 
LUMO: το χαμηλότερο μη – κατειλλημένο μοριακό τροχιακό (αντίστοιχο της ζώνης αγωγιμότητας) 








