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INTRODUÇÃO:

O desenvolvimento de células solares é um importante passo em direção a um
mundo mais sustentável, por se tratar de uma energia renovável e limpa. Entretanto, sua
eficiência atual é relativamente baixa, cerca de 26% em escala de laboratório para o caso
de células de silício monocristalino, segundo o NREL[1]. Um dos motivos que contribuem
para seu reduzido rendimento é a limitação do semicondutor ativo em absorver os fótons de
diferentes energias, ou seja, às limitações no aproveitamento de todo o espectro solar.
Fótons com energia menor do que a energia da banda proibida não são absorvidos. Fótons
com energia na região do azul e ultravioleta são absorvidos, mas a eficiência das células
nesta região é baixa. Isto acontece porque as células são otimizadas para obter maior
eficiência na região do vermelho/amarelo, equivalente à faixa de comprimento de onda que
vai de aproximadamente 600 nm a 700 nm, que corresponde à região do espectro solar
com maior intensidade (ver figura 1).

Um dos mecanismos utilizados para aumentar o aproveitamento desses fótons é
conhecido como downconversion (DC). Em materiais que possuem essa propriedade,
fótons de alta energia são absorvidos e emitidos como dois fótons de menor energia. Assim,
eles contribuem positivamente para aumentar a eficiência das células, aumentando o
espectro de absorção. Portanto, uma das soluções é produzir uma célula solar que consiga
captar de maneira mais eficiente os fótons de menor energia e então, através do método de
downconversion, converter os fótons de energias na região do azul e ultravioleta em fótons
com energia menor, na região de melhor desempenho da célula, de 600 nm a 700 nm,
como já citado
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Fig.1. Espectro de radiação solar (AM1.5G) evidenciando a densidade de potência efetivamente aproveitada por
uma célula solar à base de silício cristalino (468 W/m2). O restante do espectro solar correspondente a fótons
não absorvidos (164 W/m2), ou transformados em portadores térmicos (149 W/m2) - que podem ser convertidos
em radiação útil para o semicondutor (neste caso o silício cristalino) mediante os processos de up-conversion
(UC) e down-conversion (DC), respectivamente. [2-3]

A quantidade de energia presente no espectro não aproveitado, pelas células
solares (como a de silício cristalino), e alvo da técnica de downconversion, não é
desprezível, chegando a cerca de um terço da energia total máxima absorvível[2-3], como é
ilustrado na Figura 1. Quanto à eficiência do dispositivo, ao adicionar a camada de filme
com efeito downconversion no processo de fabricação das células solares pode-se
aumentar a eficiência em até 88,5% [4]. Se o material de DC é aplicado na face frontal ou
posterior, a eficiência total da célula pode ter um aumento, teórico, se aplicado na face
frontal, de quase 10% [5].

Há estudos sobre materiais que podem ser usados para downconversion, como DY3+

dopado com LaVO4, Eu+3 dopado com Y(OH)3, GdVO4:Dy3+ e outros[6]. Alguns já foram
usados durante a produção da célula solar, demonstrando aumento de eficiência[5].
Entretanto, nosso interesse aqui é verificar o aumento de eficiência ao aplicar filmes, desses
materiais, externamente, na parte frontal ou posterior da célula, pois cria a possibilidade de
usá-los em células já acabadas, sem a necessidade de incorporar estes materiais na
estrutura interna das células. Se a eficiência de fato aumentar, tal método poderia ser mais
facilmente adotado, inclusive durante a produção das células, já que spin coating e
evaporação térmica são processos simples e de baixo custo.

METODOLOGIA:

Os materiais usados foram seis corantes de fácil aquisição, que podem ser
comprados a um baixo preço no mercado nacional[7]. Eles são em pó e estão nas cores
vermelho, laranja, amarelo, rosa, verde e branco. É capaz de ser diluído em solução apolar.

Para o uso no spin coating fizemos de duas formas diferentes: 1) diluindo o corante
em etanol ou 2) preparando uma solução de SnCl4:5H2O + etanol. A solução do SnCl4:5H2O
é a formadora da camada anti refletora de SnO2, então o objetivo era aplicar a camada que
funciona com anti reflexo e downconversion ao mesmo tempo. A preparação dos filmes foi
feita por spin coating e houve tentativa de uso de evaporação térmica.

Os substratos usados aqui foram lâmina de vidro para microscópio, silício, polido e
não polido, FTO, lamínula de vidro para câmara de neubauer 20x26mm e células solares de
silício comerciais. Todos foram cortados em formato retangular, sendo que com as células
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foi tomado o cuidado de manter os dois contatos em ambos os lados da célula, por ser uma
célula bifacial. Todos os substratos foram limpos deixando-os submersos em acetona e
colocados no ultrassom por 10 minutos, repetindo tal procedimento com álcool, secagem
usando argônio e em seguida eram colocados no equipamento de UV-ozônio por 30
minutos.

As soluções usadas foram de SnCl4:5H2O em álcool, SnCl4:5H2O com corante em
álcool e corante em álcool. Para solubilizar foram colocados no ultrassom por 15 minutos.

Primeiramente os substratos foram colocados na chapa a 45ºC e ficavam 10
minutos, após isso iniciava-se a deposição. Foi utilizado apenas o necessário para cobrir
todo o substrato e em seguida começava a rotação do spin coater. A programação para
deposição utilizada foi a de 3000 rpm por 30 segundos, sem rampa de aceleração.
Terminado o processo de deposição, colocava-se o substrato na chapa durante 10 minutos,
para então fazer outra deposição. Isso foi repetido algumas vezes. Por fim os substratos
que continham SnO2 eram colocados no forno com programação de 180ºC durante 60
minutos e rampa de 20ºC por minuto, para que o SnO2 fosse formado.

Para decidir qual dos corantes usaríamos, o primeiro teste feito foi medir a
fotoluminescência dos corantes puros, em forma de pó.

Em seguida, foi necessário descobrir se os filmes estavam bem diluídos na solução,
pois acontecia deposição, pouco tempo depois de tirado do ultrassom. Para isso, fizemos
um teste usando o microscópio de força atômica (AFM, do inglês, Atomic Force
Microscope).

E então foi usado o difrator de raios-x (DRX), para caracterizar o corante e descobrir
se o SnO2 estava sendo formado.

Para descobrir a eficiência do corante, além da fotoluminescência, a transmitância
foi medida com o equipamento do Lamult (laboratório multiusuários do IFGW), com e sem
esfera integradora, e foi avaliado a variação de eficiência das células solares que foram
usadas de substrato, fazendo uso de um simulador solar, presente no LPF (laboratório de
pesquisas fotovoltaicas, do departamento de física aplicada da Unicamp).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Na Figura 2 estão apresentados os diferentes filmes formados a partir da deposição
dos corantes em substratos de vidro. A variação da temperatura (40 e 100ºC) foi realizada a
fim de observar se havia influência da temperatura para a formação do filme. Na figura 2a,
estão apresentadas as curvas de fotoluminescência dos filmes formados com os corantes
rosa, vermelho e laranja. Observa-se que a resposta do corante rosa não é muito
satisfatória, por esse motivo, ele foi deixado de lado momentaneamente para os outros
experimentos. Na Figura 2b estão apresentadas as curvas de transmitância medidas sem a
esfera integradora, observa-se que todos os filmes analisados nessa caracterização
apresentam curvas de transmitância muito semelhantes entre si, sem dependência da
temperatura e da cor do corante.
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Fig. 2. - (a) Emissão de fotoluminescência e (b) Transmitância do SnO2 + corantes depositados como
filmes finos em substratos de vidro. Em (a) o pico em 400 nm é devido ao laser incidente.

Da figura 3, é possível identificar que a solubilização do corante e aderência são
baixas já que das imagens, as quais são consecutivas, dá para ver que são apenas
imagens com certa translação, ou seja, ao usar o AFM, a ponta de prova fez com que o
corante fosse arrastado, ou seja, o resto do filme tem uma altura muito menor que a do
corante e há uma baixa aderência. A baixa solubilização foi confirmada ao usar um filtro de
200 nm, a solução ficou apenas levemente amarelada, retirando quase que totalmente a cor
inicial.

Fig. 3. - Imagens feitas usando equipamento de AFM de filmes finos de soluções de SnO2 + corante, em
substrato de vidro.

A figura feita por difratometria de raios-x ainda está sob análise, e portanto, ainda
não é seguro tirar informações dele, mas é possível ver uma resposta em torno do ângulo
2Θ (ângulo do feixe inicial com o feixe difratado pela superfície incidida) de 32º, que é
bastante perto da resposta encontrada para o SnO2 por Christophe Avis, Jin Jang et al.[8] O
que nos leva a acreditar que o SnO2 está sendo formado.

Quanto às eficiências das células solares testadas, não foi vista uma resposta
expressiva, e além disso, nas medições de eficiência solar não houve mudanças
consideráveis entre a célula com ou sem corante. Apenas um caso pareceu promissor, no
qual a eficiência teve aumento considerável e constante, que foi com SnO2 puro, em que a
hipótese é que o corte feito nas células solares, criou estresse que diminui a eficiência da
célula, e como o processo de formação do óxido envolve levar ao forno, a temperatura
relaxou novamente esses estresses, aumentando a eficiência.

CONCLUSÕES:

Com o novo material obtido, os filmes foram feitos em alguns substratos, e os testes
nos mostram que as respostas que esperava-se de um material de downconversion foram
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baixas, o que sugere não se tratar de downconversion, mas de downshifting, um efeito que
ao invés de transformar um fóton de alta energia em dois de baixa energia, transforma
numa razão de um para um. Entretanto, ainda não é possível dizer com certeza qual efeito
está acontecendo com os filmes desenvolvidos, ainda não foram realizados testes
suficientes variando a temperatura e concentração de corante nas soluções e com o atual
spin coater não é possível testar muitas otimizações, principalmente devido à falta de
vácuo, pois temos de usar fita isolante e o resultado disso é perder muitas amostras por
quebra ou contaminação ao tentar remover o substrato do equipamento, portanto a falta de
resposta pode ser devido a essa baixa otimização. Também há o fator do SnO2, que não se
sabe se está se formando, por esse motivo, verificar a formação do material amorfo ou
cristalino, o teste de temperatura de 40ºC e 100ºC foi feito, e se tais mudanças afetam o
corante em si.

Os resultados indicam que os corantes têm a propriedade de wavelength shifter,
efeito no qual um fóton de alta energia é absorvido e então emitido como um fóton de menor
energia, pelo material, ainda há muito o que otimizar, e portanto, ainda há trabalho a se
fazer, ademais, as informações obtidas até agora irão ser de muita ajuda quando a
obtenção do Fluorescent Yellow 8G for possível, material inicialmente planejado para se
usar nesse projeto, porém devido a pandemia e à alta dos preços, se tornou inviável. Esse
material tem tido certa evidência na literatura nos últimos anos por ser mecanicamente
resistente, de baixo custo, ter maior facilidade de ser processado, e ser leve e flexível. Com
aprofundamento das análises dos testes feitos e explorando de forma mais eficaz os filmes,
com apoio de colegas de laboratório submetemos o artigo Application of photoluminescent
pigments for wavelength shift of ultraviolet light in solar cells, que foi aceito para publicação
no congresso internacional WCPEC-8 (8th World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion).
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