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SUMARIO

Filmes Finos de (CdxZi»j_x)S foram depositados em

substratos de vidro COMUM e vidro de borossilicato pela

evaporação simultânea de CdS e ZnS, utilizando a técnica

de paredes quentes. As temperaturas de 200°C, 350°C,900-

1000°C e 900-1200°C para os substratos, paredes, fonte de

CdS e fonte de ZnS, respectivanente, foram as mais adequa

das para a formação

faixa de 0,5 um.min"

das para a formação dos filmes com taxas de deposição na

-1

Obteve-se filmes com estrutura Wurtizita, com os

planos cristalogrãficos orientados segundo a direção (001).

Foi verificado uma variação linear do parâmetro C da re-

de hexagonal com a concentração de Zinco na faixa de 20%-

60%, tendendo a saturar para concentrações menores emaiores

que esta faixa.

Medidas de voltagem Hall mostraram mobilidades e

2 -1
concentração de portadores na faixa de 10-40 cm . v .

-1 19 20 -3
s e 1,45x10 - 3,83x10 cm , respectivamente, enquafi

_2
to a resistivídade dos filmes variou de 2,11x10 n.cm a

7,64x10 a.cm, na faixa de 202-70% da concentração de Ziji

co.

Medidas de absorção Ótica revelaram uma variação

linear do índice de refração do filme com a concentração

de Zinco, para comprimentos de onda na faixa de 0,5-2,0jjm.

fv



Filmes de t C d
x

Z n i . x ) S c o m o,7 < x < 0,8 devem

dar um melhor casamento da rede cr i s ta l ina dos materiais

na heterojunçao (.CdZn)S-Cu2S.



ABSTRACT

Thin films of £Cd Zn, )S were deposited on the

substrates of soda-lime glass- and borosiiicate glass by

coevaporation of CdS and ZnS, using the technique of hot

wall. The temperatures for substrate (200°C) wall (350%),

CdS source (900° - 1000°C) and ZnS source (900° - 1200°C)

were found to be optimum for formation of the films with

deposition rates in the range of 0.5 pm.min .

The films obtained were with Wurtzite structure,

with the crystallographic planes oriented in (001) dire£

tion. A linear variation of the parameter C of hexago-

nal lattice with the concentration of Zn, in the range

of 20X to 60%, was observed. For lower and higher con-

centration outside this range there was a tendency of

saturation of CQ.

Measurements of Hall voltage and resistivity

demonstrated the mobility and carrier concentration in

the range of 10-40 cm2 v^sec"1 and 1.45 x 1019-3.83xlO20

_3
cm respectively whereas the resistivity of the films

2 "*
ranged from 2.11x10 fl.cm to 7.64x10** n.cm for the Zn

concentration variation from 20% to 70%.

Measurements of optical absorption revealed

linear variation of refractive index of the films with

v1



Zn concentration for the wavelength tn the range of Q.5

to 2.0 pm.

(Xd Zn, )S films with 0.7 < x < 0.8 should

give a better lattice watching for the heterojunction

of (CdxZn_.,_x)S-Cu2S.

vii
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xa de deposição de 0,5 ym.min

e temperatura do substrato de

200°C. 50

Figura 12 - Micrografia obtida através do MEV

da superfTcie de um filme de CdS,

ressaltando o aspecto colunar dos

grãos. 50

xii



Figura 13 - Micrografia obtida através do MEV

da superfície de um filme de ZnS

para temperatura do substrato a

210°C.

P9

54

Figura 14 - Mtcrografia obtida através do MEV

de uma superfície de (CdQ -Zn- ~)S

com a temperatura do substrato igual

a 212°C. 54

Figura 15 - Micrografia da mesma superfície da

Fig. 14, com inclinação de 36°. 55

Figura 16 - Micrografia obtida através do MEV

de uma superfície de (CdQ 7ZnQ 3)S

com temperatura do substrato igual

a 220°C. 55

Figura 17 - Gráfico do parâmetro de rede C ver

sus comDosição de Zinco. 56

Figura 18 - Gráfico do logarítmo da resistivi-

dade versus composição de Zinco. 60



LISTA DE ABREVIAÇÕES

A. ATOM. - Absorção atômica.

EVAP - Evaporação.

exp - Exponenciai.

ev - Eletron-volt.

hr - Energia

12. - Iluminação

ín - LogarTtmo natural

x1v



SIMBOLOGIA

A - Absorbancia.

A - Parâmetro de rede da rede hexagonal

B - Campo magnético.

C - Parâmetro de rede da rede hexagonal

D - Constante de difusão de elétrons,n

D * Constante de difusão de buracos.P

Ep - Energia do nível de Fermi.

EG - Energia da banda proibida.

£. - Energia de ionização.

FF - Fator de preenchimento.

I - Intensidade da luz incidente sobre o material,o

Ir - Intensidade da luz refletida pela superfície do
material.

It - Intensidade da luz transmitida através do mate-
rial.

J - Densidade de corrente.

JQ - Densidade de corrente reversa.

xv



- Densidade de corrente direta atravis da junção.

JR - Densidade máxima de corrente.

Densidade de corrente através do resistor em sé-
rie no circuito.

Densidade de corrente atravis do resistor em pa-
ralelo no circuito.

Kg - Constante de Boltzmann.

~ - Coeficiente de extinção do filme.

L - Comprimento de difusão de elétrons.

L - Comprimento de difusão de buracos

n - índice de refração do ar.

i, - índice de refração do filme.

n - Concentração de elétrons na região-p

n - índice de refração do substrato.

N - Densidade de estados na banda de condução.

H. - Concentração de impurezas.

p - Concentração de buracos na região-n.

xvi



- Carga do elétron.

- Eficiência quantitativa do material.

- Refietâncía.

- Coeficiente Uai 1.

- Taxa de geração de pares eletro-buraco.

Rs - Resistor em série no circuito.

R-H - Resistor em paralelo no circuito.

t - Espessura do filme.

t' - Coeficiente de transmissão.

T - Transmitancia.

T - - Transmissão através da interface ar-fílme.

Tac - Transmissão através da interface ar-substrato.

Tr - Transmissão obtida experimentalmente.

J. - Transmissão através do filme.

T._ - Transmissão através da interface filme-substrato.

- Transmissão através do substrato.

T_. - Transmissão através da interface substrato-ar.
SB

xvii



v - Velocidade de portadores,

vth - Velocidade térmica.

V - Voltagem.

V - Voltagem máxima.

V - Voltagem de circuito aberto.

a - Coeficiente de absorção.

c * Eficiência de uma célula solar.

n * Concentração de portadores.

X - Comprimento de onda.

o - Condutividade elétrica.

o - Seção de choque de elétrons,

T - Temperatura.

T R - Taxa de recombinação.

p - Mobilidade.

$o - Barreira de potencial.

Ax ' Diferença entre as afinidades eletrônicas

xviií



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é otimizar os parâmetros

de deposição; estudar a estrutura, propriedades elétri-

cas e propriedades óticas dos filmes de (Cd Zn. )S de-

positados a vácuo, utilizando-se a técnica de paredes quen-

tes.

1.2 - HISTÓRICO

As maiores n&vões industriais do mundo estão no pre

sente, devido a crise de energia não só quanto ao custo,

mas quanto a escassez e efeitos de poluição dos combustT

veis fósseis, empenhadas no desenvolvimento de fontes a^

ternativas de energia. Dentre muitas fontes, estão aque_

Ias que utilizam a energia solar direta ou indiretamente

como uma fonte alternativa viável.

Uma célula solar e um dispositivo simples que uti-

liza o efeito fotovoltaico para converter a radiação so-

lar diretamente para energia elétrica.



Atualmente as cilulas solares de silício monocris-

taHno se destacam pela alta eficiência de conversão

direta~18%(l). Entretanto, a longo prazo, células solares

de filmes finos devem se constituir uma das mais atraen-

tes alternativas para a produção de eletricidade em lar-

ga escala.

Antes de mencionar os materiais adequados para a

produção de células solares, torna-se conveniente discu-

tir o efeito fotovoltaico, em termos das propriedades fun

damentais dos materiais semicondutores para a produção

de dispositivos eficientes. Simplificadamente falando,

uma célula solar é uma junção p-n ou uma barreira Schottky

que pode liberar corrente elétrica para passar através de

uma carga externa, quando iluminada. Em alguns casos, a

barreira Schottky utiliza uma fina camada intermediária

de um isoiante.

Na ausência de luz, as características da corrente-

voltagem de uma célula solar são as de um diodo. A va-

riação da densidade de corrente (J) com a voltagem apli-

cada (V) é dada pela conhecida relação (2,3):

VB'

ONDE:

JQ * densidade de corrente reversa

q 3 carga eletrônica

T a temperatura absoluta



Kg = constante de Boltzmann

onde a densidade de corrente reversa pode ser escrita CO

MO:

Jo • « np - T - + q pn Tn p

onde D e L_ são as constantes de difusão e o comprimenton n

de difusão de elétrons e n é a concentração de elétrons

na região-p da junção, enquanto D e L são as constantes

de difusão e comprimento de difusão de buracos e pR é a

concentração de buracos na região-n da junção.

Quando se faz incidir luz num diodo p-n de materiais

e geometria apropriada (4), o número de fõtons incidente

no diodo (IQ/hY) aumentará a densidade de portadores para

um valor acima dos seus valores de equilíbrio térmico,

de modo que:

n
p * np + An

pn

e An = Ap * -^H- a Q T R « Rfi T R (3)

onde:

IQ * Intensidade da radiação incidente (energia.tem

po . area"1)



a s coeficiente de absorção ótica (comprimento )

Q = eficiincia quãntica do material = NÇ de pares

produzidos

No de fotons
absorvidos

hy = energia do foton inicidente

T R = tempo de recombinação

R« = taxa de geração de pares elétrons - buracos

Então os portadores minoritários gerados na região

de depleção e dentro de aproximadamente um comprimento

de difusão são impulsionados para os seus respectivos la-

dos, dando origem a um dispositivo que se torna uma bate-

ria solar, com seu terminal positivo do lado-p e negativo

do lado-n. Então a dens>dade de corrente reversa, quando

a junção e iluminada, fica:

L
q(p

(4)

onde J. é a densidade de fotocorrente reversa que é dada

por:

JL • q 4 r cx Q (Ln • Lp)

+Ap)



Então a fotogeraçao de corrente numa célula solar

pode ser representada por um gerador de corrente ideal 6,

que da uma densidade de corrente J.. 0 diodo caracterís

tico da célula e representado por uma junção ideal que

dã una densidade de corrente direta, J., devido a volta-

gem direta V. no diodo. Portanto, sera possível passar

uma corrente, Jy, através de uma carga externa R., devi-

do a voltagem nos terminais do diodo.

Da lei de Kirchoff na junção tem-se:

- JT = Jd - JL (5)

onde o sinal negativo é dado a correntes reversas.

Se o valor do resistor de carga ê aumentado, a vol

tagem Vd no diodo aumentara ocorrendo um decréscimo na

magnitude de J. até um valor limite que é a voltagem de

circuito aberto, onde JT * 0. Então pode-se obter a vo2

tagem de circuito aberto VQC, colocando-se Jj = 0 na equa

ção (5), logo:

J

como i >> 1 temos:



KBT q --£- a Q (L + L )

0

Se a carga externa é curto-circuitada, não surgira

voltagem nos terminais do diodo e toda corrente gerada

pela luz, neste caso, corrente de curto-circuito J ,
s c

fluirá através do circuito externo. Então:

Portanto, pode-se ver na figura 1 a curva caracte-

rística da voltagem-corrente de um diodo na presença de

luz.

Em um dispositivo ideal a potência máxima de saída

deveria ser igual ao produto da corrente de curto-circuj^

to pela voltagem de circuito aberto. Entretanto, oevido

aos efeitos combinados da resistência em série (R<.) e em

paralelo (Rçu) que sempre existem na prática, limitam a

potência útil disponível no dispositivo. Nem todos os

portadores fotogerados chegam ate a junção devido aos

processos de recombinação, que funcionam como uma corren

te de fuga passando através de uma resistência em parale

Io no circuito equivalente. A resistência em serie ori-

gina-se, em grande parte, devido aos problemas de conta-

to.



1

J

Í

J

1

a.

J
Jsc

oc

Figura 1 - Curva característica de uma junção p-n: a) sem
iluminação; b) com iluminação.

0 circuito equivalente mais completo pode ser então

imaginado (figura 2), incluindo as resistências em série

e paralelo.

Então a corrente liquida que passa através da carga

externa RL é portanto:

JT = JL - Jd - JSH (8)



Figura 2 - Circuito equivalente de uma célula solar foto-

voltaica.

A aproximação das características das células sola-

res ã idealidade é definida por um termo conhecido como

Fator de Preenchimento (F.F), que é razão da potência mã

xima útil de saTda pela potência maxima de uma célula ideal.

Então:

• VFF m
V

(9)
oc

A eficiência de conversão fotovoltaica (e) é definj^

da como:

c •

Jm •



S C o ç

Jsc

Pode-se então ser visto dos cálculos realizados

por Hill (4) que:

= Jsc

J. qVm qVmL in } exp m (11.c)
uo B B

E importante notar das equações (ll.a,b,c), que tp_

dos os parâmetros de uma célula solar podem ser deduzi-

dos, conhecendo-se os parâmetros J e J. .

Então três requisitos tornam-se claros na análise

de uma célula solar ideal:

- A densidade de portadores minoritários n e p devem

ser tão pequenos quanto possTvel.
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- Os comprimentos de difusão dos portadores minoritários

L e L devem ser tão grandes quanto possível.

- A taxa de geração Rfi deve ser tão grande quanto possT-

vel.

Como foi dito anteriormente, as células solares de

silício monocristalino são as mais empregadas atualmente.

Entretanto, o silício monocristalino não é um material

ideal para a construção de células solares, devido ao al-

to custo para a produção das pastilhas (5). 0 maior eus

to das células de silício monocristalino, origina-se da pui

rificação do silício metalúrgico até o grau eletrônico (6).

As células solares de filmes finos surgem então co-

mo a alternativa mais viável, devido a fácil fabricação

de filmes em grandes áreas com o uso mínimo de material e

energia (7). Atualmente células de filmes finos têm efi-

ciência na faixa de 10%.

Muitos semicondutores têm sido combinados para for-

marem heterojunções, mas foi visto que ótimas junções pa-

ra células solares de filmes finos, são constituídos de um

material com energia da banda proibida de - 1,3 eV, que

funciona como absorvedor e outro material com energia da

banda proibida maior que 2,3 eV, que funciona como cole-

tor (4). 0 material coletor para heterojunção mais

zado atualmente tem sido o Sulfeto de Cãdmio (Cd$)

tem uma banda proibida de 2,42 eV; enquanto o material,
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absrovedor é o Sulfeto Cuproso (Cu^S) com 1,2 eV de banda

proibida.

De acordo com o presente modelo (CdS-Ci^S), a volta

gem de circuito aberto V obtida experimentalmente tem

sido de 0,5 V (8). Como foi visto anteriormente:

KRT J.
V - ° On L
voc q *"" ̂ T ~M O

onde J i a densidade de corrente reversa que é dado por:

= q Ncv exp

onde N = densidade de estados na banda de condução (cm" )

v = velocidade efetiva dos portadores (cm.s" )

<j>B = é a altura da barreira para os estados de recom

binação na interface (ev)

Entretanto

d>n - E6

onde AX é a diferença entre as afinidades eletrônicas dos

materiais tipo-n e tipo-p da junção.

Por outro lado, quando há diferença nos parâmetros

de rede nos materiais, surge uma densidade de estados na

Interface da junção dando origem a centros de recombina-
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ção, que deteriora VQC pois:

v = sr = vth °n Ni

onde

Sp = velocidade de recomhinação na interface
vth = ve1ocidade térmica dos elétrons

a = seção de choque dos elétrons

NT = densidade de estados na interface

Portanto, um aumento em V pode ser conseguido re

duzindo a diferença entre as afinidades eletrônicas e de£

casamento dos parâmetros de rede dos dois materiais cons

tituintes da heterojunçao. Da tabela 1 vê-se um desca-

samento dos parâmetros de rede da ordem de 4%, que resu^

ta numa densidade estados na interface entre os dois ma-
io _2

teriais da ordem de 5x10 cm .

TABELA 1 -

Energia da
da E6

Constante

Afinidade

Quadro com parâmetros

banda proibida

de rede a,. (A°)
0 * '

eletrônica (eV)

do CdS

CdS

2,42

4,137

4,5

, ZnS e Cu

ZnS

3,58

3,814

3,9-4,5

2s.
Cu

1,

3,

2S

20

960

4,3

Um melhor casamento pode ser obtido, substituindo-

se o CdS por uma liga (.CdxZn-j_x)S, que dã uma voltagem teó

rica de circuito aberto de 0,85 V.
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1.3 - ESTUDO TEÓRICO

1.3.1 - Efeito Hall

A determinação da concentração, mobilidade e o tipo

dos portadores de carga, podem ser obtidos através das me

didas de efeito Hall.

Quando um campo magnético é aplicado numa direção

normal ao fluxo de corrente elétrica, um campo elétrico na

direção perpendicular a ambas direções:do fluxo de corrente

e do campo magnético, é sentida.

Como se sabe (9,10) um elétron viajando num campo

magnético I com velocidade v sente uma força -|q|v x §(fo£

ça de Lorentz). Devido esta força, os elétrons são defl£

tidos na direção perpendicular ao plano de $ e v acumulaji

do-se sobre uma das faces do material, e um excesso de bu

racos se estabelece na face oposta, até que o campo elé-

trico transversal (campo Hall) oriundo desse movimento de

cargas, cancela a força devida ao campo magnético, reesta

beiecendo o fluxo de corrente. Portanto:

lq!?Hall - - |q| í x v (12)

A geometria padrão para o efeito Hall é mostrado se_

gundo a figura 3.
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Migração e deflexão
de elétrons

Figura 3 - Ilustração geométrica do Efeito Hall.

Se um campo elétrico for aplicado através das extre

midades de uma barra segundo a direção positiva de x (E ),

uma densidade de corrente elétrica j fluirá ao longo da

barra. Se um campo magnético for aplicado na direção po-

sitiva de z (B,), da equação (12) tem-se

Hall
- -S- H K

onde p é a mobilidade e o é a condutividade elétrica. De

finindo o coeficiente Hall, R... como
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ZJx

e utilizando a lei de Ohm onde a/\i = |q|n» ohtêm-se.:

onde n e a concentração de elétrons. Portanto, o sinal

do coeficiente Hall indica o sinal dos portadores de cajr

ga.

A convenção adotada é que quando R é negativo (co-

mo na equação 13), os portadores de carga são elétrons

e se RH é positivo, os portadores de carga são buracos.

Conexões elétricas devem ser realizadas ao mate-

rial, para obtenção das medidas de efeito Hall. Os con-

tatos õhmicos devem ter uma resistência tão baixa quando

possível, comparados com o tamanho da amostra, de modo a

não interferirem na uniformidade do fluxo de corrente.

Como vimos, na ausência do campo magnético a volta

gem Hall deve ser nula, se os pontos de contatos para a

medida estiverem perfeitamente alinhados.

Portanto, as amostras para medidas de efeito Hall

devem ter um desenho todo especial, com grandes áreas de

contatos elétricos para entrada de corrente a fim de que
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não interfiram nas caracterTsticas elétricas da amostra

e estreitos pontos para medidas de voltage» Hall. Um de-

senho apropriado para estas medidas i mostrado na figu-

ra 4.

17 n
J ZJ LTTJ

Figura 4 - Desenho apropriado para medidas de Efeito Hall.

1.3.2 - Absorção Ótica

A medida de absorção ótica constitui-se numa das mais

importantes experiências em semicondutores. Nesta expe-

riência, medidas de transmissão e reflexão da radiação,

servem para dar a fração da radiação absorvida e a absor-

ção é estudada como função do comprimento de onda A.

De grande interesse nestas experiências, com respej^

to as caracterTsticas óticas dos semicondutores, é a fai-
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xa de comprimentos de onda X» relacionada COM O Interva-

lo de energia relativo ao extremo superior da banda de

Valencia e o extremo inferior da banda de condução.

Quando \ entra na faixa desse intervalo, um abrupto

aumento da absorção ocorre a partir de um certo comprimen

to de onda, porque os fõtons incidentes possuem energia

suficiente para excitar elétrons da banda de Valencia pa

ra a banda de condução. Esta absorção e chamada de absor;

ção ótica fundamental, e sua posição possibilita a obten

ção da medida do intervalo de separação entre as duas bar»

das (de Valencia e de condução). 0 processo de absorção

fundamental envolve a excitação de elétrons da banda de v£

lência diretamente para a banda de condução devido a incj_

ciência de fõtons, conservando tanto a energia como o ve-

tor de onda do processo.

Quando o processo de absorção Ótica envolve somen-

te a absorção de fotons e as leis de conservação de ener

gia e do vetor de onda são observadas, a transição ele-

trônica é chamada direta.

A variação do coeficiente da absorção ótica, a, com

a energia do fôton Incidente E, para transições diretas

é da forma (11).

o « (hY - E 6 )
1 / 2 (14)
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onde E« í a energia de separação da banda de Valencia da

banda de condução.

Quando hã a necessidade da cooperação de um fonon

para que haja a conservação do vetor de onda da partícu-

la no processo de excitação, a transição i chamada indi-

reta, porque os extremos das bandas envolvidas não estão

para o mesmo vetor de momento. Neste caso a variação do

coeficiente de absorção i dado por (12).

a « (hy - E 6 )
2 (15)

A dependência do coeficiente de absorção com o com

primento de onda para transições diretas é muito difereji

te em relação as transições indiretas, a esta diferença

da dependência funcional permite a determinação da natu-

reza da transição através de medidas cuidadosas do pico

de absorção, bem como a obtenção de Eg.

No processo usual de absorção ótica fundamental,um

par elétron-buraco é formado pela excitação do elétron da

banda de Valencia para a banda de condução e, elétrons e

buracos são portadores livres para se moverem independe^

temente um do outro através do cristal, t algumas vezes

possível por incidência da radiação, com energia menor

que o intervalo entre as duas bandas, excitar um par el£

tron-buraco que permanece ligado um ao outro através da
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atração de Coulomb e então formar um estado estável loca

lizado. Este tipo de excitação é" chamado de EXCITON.

0 comportamento dos excitons depende da estrutura

das bandas eletrônicas do semicondutor» das impurezas e

defeitos estruturais (13). Os picos devido a excitons

são detetados somente a baixas temperaturas pois, a agi-

tação térmica, mesmo a temperatura ambiente, ê capaz de

destruir a interação elitron-buraco, mesmo com altas con

centrações de portadores, que servem de blindagem ã intje

ração elétron-buraco (14).

Torna-se também possível haver absorção de fõtons

com energias menores que o intervalo de separação das ban

das de Valencia e condução, devido a existência de esta-

dos eletrônicos dentro desta região. Estes estados de-

pendem das impurezas e dos defeitos estruturais contidos

nos semicondutores, sendo genericamente denominados ní-

veis de impurezas.

0 coeficiente de absorção está relacionado com os

nfveis de impurezas pela seguinte expressão (15).

a - í (hy - E, + E G )
1 / 2 (16)

1 + exp (Ei - EF)/KBT
 1 G

onde Ei é a energia de ionização da impureza, N, é a cem

centração de impurezas e E, o nTvel de Fermi.
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0 coeficiente de absorção ótica, a, é obtido a pajr

tir da refletância, R, ou da transmitancia, T, da luz in

cidente no material semicondutor que são definidos pelas

seguintes expressões:

R = - ^ (17)
o

I.
•p- (18)
o

sendo r a intensidade da luz incidente sobre o semicon-o

dutor, I a intensidade da luz refletida e K a intensi-

dade da luz transmitida. Outro parâmetro muito importa]!

te obtido através de dados experimentais i a absorbãn-

cia, A, definida por:

I
A = log —w—

que na verdade pode ser considerada como o inverso da

transmitancia, com uma melhor precisão em termos de esca

Ia grafica.

Como foi dito anteriormente, na região de absorção

fundamental a analise da transmitância de um semicondu-

tor permite obter a energia da banda proibida, Eg, é as

energias dos níveis de impurezas próximos aos extremos

da banda de Valencia ou de condução.
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As expressões para transmitância de filmes são ^

to complexas e vários autores (.16,17), têm-se dedicado a

desenvolvi-las minuciosamente e, para as diversas situa-

ções, simplificações podem ser realizadas.

A forma geral para a transmitância pode ser defin^

da como a razão da energia transmitida pela energia i

dente por unidades de area do feixe incidente. Logo:

T = -^- | f | 2 (20)
n2

onde n, i o Tndice de refração do meio onde a luz é trans

mitida, n« é o índice de refração do meio incidente e t1

é o coeficiente de transmissão.

Para incidência normal entre meios isotrõpicos, a

distinção entre os planos de polarização da luz desapare

cem e o coeficiente de transmissão toma a seguinte forma

(18):

2 n.

Vn2

Para incidência norma! de um feixe de luz monocro-

mático num filme depositado sobre um substrato transpa-

rente, e supondo não haver reflexões múltiplas no inte-

rior do filme e do substrato, a transmitância é então da
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da por:

Tf = Taf ' Tfs * Tsa ' e xP t-«t) (21)

sendo t a espessura do filme. Os termos T-,Tg^,T_ e T

são as transmitincias do filme e as transmitâncias atra-

vés das interfaces ar/filme, filme/substrato e substrato/

ar, respectivamente.

Quando a luz incide normalmente ã superfície de um

meio absorvente, a forma da onda transmitida pode ser es-

crita substituindo- se o índice de refração real característi-

co de um meio transparente por um Tndice complexo.no coefi-

ciente de transmissão, t'. Logo:

i) Interface ar/filme

2n. 2 n
i s 0 0_

af . ,^

2 2
.. í n n- 4 nrt

l / < T

+ If1 \á a
1 l f l * K< T»f "o (Vnf)2 •

ii) Interface filme/substrato

2(nf + iKf) _ 2 (nf * iKf)

Cnf+iKf) + ns (nf+ns) + 1Kf
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t. ,?.
 ( f t f ' T - s 'f * 4> ,23)

fs' ' ( V » > ' ^
 fs" "f (V"»2tKí

iii) Interface sutxstrato/ar

2 n.
*;.

ns + no

"o 4 "c

TT- 7 - V (24)
S (MO

onde n e ng são os Tndices de refração do ar e substra-

to; n e K representam o 7n«lice de refração e o coeficien-

te de extinção do filme.

Interferências nas medidas causadas pelo substrato,

podem ser eliminadas medindo-se a transmitancia através

do substrato sem filme depositado, que i chamado de amos-

tra padrão. Esta transmitância possui duas interfaces:

ar/substrato e substrato/ar; Logo:

TS • Tas • Ts» <26>

onde Teaé a transmitância na interface substrato/ar defi-

nida na equação (24) e Tasé a transmitância na interface

ar/substrato. Então
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Entretanto, o dado experimental normalmente obtido

através de um espectrômetro de feixe duplo e a razão en-

tre as transmitancias do filme depositado sobre o substra

to,pela transmitância da amostra padrão. Portanto temos:

Tf Taf • Tfs • Tsa
Tas Tsa

T » —^i-^—f-5- exp (- at) (27)
Tas



CAPITULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DOS FILMES DE

Filmes finos de (CdxZn1_x)S têm sido depositados

quase que inteiramente por três técnicasrdecomposição

térmica a vácuo (.evaporação), pulverização catõdica

(Sputtering) e decomposição pírolitica (Spraying).

2.1.1 - Evaporação

Diversas técnicas envolvendo diversas configurações

de fontes têm sido utilizadas para formar filmes poli-

cristalinos de (Cd Zn, )S por decomposição térmica. 0

método utilizado que pode parecer mais simples, é a eva-

poração dos materiais em forma de pó, sendo feita a mis-

tura dos componentes (CdS e ZnS) com as concentrações d£

sejadas (19). Entretanto, tem sido verificado que para

esta configuração os filmes formados possuem um grande

gradiente na concentração, de difícil controle, pois o

enxofre que possui uma alta pressão de vapor tem uma ce£

ta preferência inicial de sublimação. Então o método de

fonte única não ê recomendável para a produção de filmes

uniformes, pois exibem um grande gradiente vertical na

composição de Zn.

25
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Outro método, satisfatório, para a produção de fil

mes, é pela coevaporação do CdS e ZnS (20) com as concen-

trações sendo variadas de acordo com as temperaturas das

barquinhas. São produzidos filmes com boa uniformidade

vertical mas comum gradiente lateral na concentração devido

ao posicionamento das barquinhas.

0 método de três fontes (21) dã uma boa uniformida-

de vertical pois os elementos constituintes (Cd, Zn e S»)

são evaporados em barquinhas separadas, onde a concentração

do filme e estabelecida pelas temperaturas das fontes. 0

método e de difícil controle e não tem boa reprodutibili-

dade.

A técnica mais recente utilizada para produzir fil-

mes altamente uniformes e a evaporação através de fontes

cilíndricas concêntricas (22). Neste arranjo, duas cavi-

dades cilíndricas são introduzidas num único cadinho de

grafite. As taxas de deposição de CdS e ZnS são determi-

nadas pelos parâmetros físicos da barquinha.Como se trata

de uma única fonte, ha um melhor controle da deposição e

grande reprodutibilidade.

2.1.2 - Pulverização Catódica

Os filmes de (Cd Zn, )S têm sido formado por pul-

verização catódica (23) com fontes de radio freqüência,

onde os alvos são discos de CdS prensados a quente, con-
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tendo uma certa quantidade de Zn que depende da concentra

ção desejada.

0 método de pulverização reativa com fontes de cor

rentes continuas pode ser utilizado com alvos mui ti-meta

li cos Cd e Zn, num ambiente reativo de H2S-Ar. Muitas ve

zes são utilizados campos magnéticos para modificarem as

condições do substrato, reduzindo desta forma a intera-

ção filme-substrato, mudando a taxa de deposição. Entre_

tanto, grande variações na razão Cd/Zn foram observadas.

As resistividades (> 10 fi.cm) obtidas dos filmes e-

ram muito altas para aplicações fotovoltaicas. Estas re

sisitividades podem ser reduzidas com o emprego da "co-sput

tering" de Tndio. Entretanto, e necessário um nível de
21 -3dopagem muito alto (-10 cm ) de Tndio, para que não

haja efeitos adversos na célula solar fotovoltaica prod^j

zida.

0 fator desfavorável para a utilização deste méto-

do, é que as condições de deposição devem ser ajustadas

a cada deposição, devido a grande sensitividade térmica

do substrato quanto a taxa de deposição, produzi n d o-sedes

ta forma filmes com superfícies irregulares.

2.1.3 - Decomposição PirolTtica

E uma das técnicas mais promissoras para produção
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de filmes de (Cdx Z n l x ) S em grandes areas, com baixo cus_

to, devido a aparelhagem simples que é" utilizada (24). Os

filmes podem ser formados pelo uso de uma soluçaode CdCU,

ZnCl2 e SC(NH 2) 2. A reação ocorre no substrato a uma tem

peratura na faixa de 250°C. Então temos a reação:

xCdCl2 + (1-x) Zn Cl2 + SCCNH2)2

+ 2NH4Cl
f + CO*

0 método torna-se inconveniente atualmente, pois a

técnica e realizada sob pressão atmosférica e os filmes

produzidos apresentara um grande número de defeitos, imprÓ

prios para a utilização fotovoltaica.
A.

2.2 - PROPRIEDADES DOS FILMES DE tCdZn,_¥)S

2.2.1 - Estrutura

Os filmes de CdS preparados pela técnica de evapora

ção a vácuo mostraram uma estrutura esfarelita, que pode

ser considerada como o resultado da interpenetraçao de duas

redes cúbicas de face centrada na direção da diagonal, afas_

tadas uma da outra de 1/4 da diagonal, para temperaturas dos

substratos menores que 150°C (19), enquanto que para tem-

peraturas maiores que 170°C apresentaram uma estrutura

Wurtizita, que é o resultado da interpenetraçao de duas
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redes hexagonais compactas» deslocadas uma em relação a

outra de uma distância de 3/8 do parâmetro de rede C, ao

longo do eixo-C da rede hexagonal (19,25,26). Foi verify

cado que os parâmetros de rede dependem basicamente da

temperatura do substrato. Os filmes de ZnS mostraram uma

estrutura esfarelita para todas as faixas de temperatura

do substrato (19).

Os filmes de (.Cd¥Zn, )S com altas concentrações de

ZnS(> 80%), exibiram uma estrutura esfarelita para tempe-

raturas do substrato na faixa de 150°C e Wurtizita na faĵ

xa superior a 170°C. Para concentrações menores de ZnS

(< 60%), exibiram uma estrutura Wurtizita para toda faixa

de temperatura do substrato (19), que está inteiramentede

acordo com as observações feitas por vários autores (4,

20,26), que verificaram também, tanto a variação dos pari,

metros de rede CAQ e C ) quanto a inclinação de CQ da di-

reção normal em relação ao substrato, com a taxa de depo-

sição dos filmes. (Tabela 2).

Portanto, a estrutura cristalográfica dos filmes de

(Cd Zn, )S depositados a vácuo, dependem das condições
A I ̂ A

da deposição, particularmente, da temperatura do substra-

to, da composição e da taxa de deposição dos filmes.

2.2.2 - Propriedades Elétricas

Muitos autores têm demonstrado que a resistividade
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TABELA 2 - Estrutura dos filmes de (Cd Zn, )S para as

diversas concentrações e temperaturas do substrato

TEMPERATURA M A T E R I A L
DO

SUBSTRATO
CdS ZnS (tdZn)S

Zn > 80%

< 150 S S S

Zn > 80%

> 170 w S w

Zn < 80%

150<T<250 - w

S = esfalerita

w = wurtizita
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dos filmes, para una dada temperatura do substrato, esti

relacionada com a espessura do filne e a taxa de evapora

ção (20,21,22,24). No caso de ffines con espessuras ade

quadas para células fotovoltaicas (10-40 pm)ê necessário

una resistividade entre 1-200 ft.cm.

Medidas de efeito Hall tira denonstrado que a cojn

centração de protadores está na faixa de 10 -10 cm
2 -1 -1e a mobilidade entre 1-20 cm . v . s .

2.2.3 - Propriedades Otica:-

Como foi visto anteriormente, a energia do fõton

incidente (hy) tem que ser maior que a energia da banda

proibida (EG) para que haja produção de um par elétron-

buraco.

Burton e co-autores (22) verificaram que a energia

da banda proibida para filmes de (Cd Zn, )S varia com a

composição da seguinte forma:

EQ(x) = [2,42 + 0,49 (1-x) + 0,43 (1-x)2] eV.

£ importante notar que nesta equação colocando-se

x=0, não obtem-se o valor Eg(.ZnS) = 3,58 eV da tabela 1.

Entretanto, outros autores (24,27) confirmam esta depeji

dência funcional. Romeo e co-autores (21) acharam que a

banda proibida varia linearmente com a concentração do
filme.



CAPITULO H I

MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

3.1 - DEPOSIÇÃO

3.1.1 - Material

Filmes de (.Cd Zn-j )S foram depositados em substra

tos de vidro comum, alumina e vidro de borossilicato,

atravis da técnica de paredes quentes, segundo o aparato

mostrado na figura 5, na sua versão final.

0 conjunto de evaporação constituiu-se de um tubo

cilíndrico de pirex de 8 cm de diâmetro que serviu de pj»

rede quente, onde foi aquecido através de um aquecedor

de fita de Kanthal enrolada sobre uma mica.

Foram utilizadas duas fontes de vapor (para o CdS

e ZnS) de Molibdenio tipo barquinha da Baizers, código

490112, com uma tampa de multi-orifTcios. 0 material e^a

porante constituiu-se de tabletes de CdS e ZnS daBaizers

com purezas de 99,999% e 99,9%, respectivamente.

0 material foi depositado nos substratos que foram

colocados a uma altura de 9,0 cm do topo das barquinhas,

sustentados por uma mascara de cobre presa entre duas cha

32
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SISTEMA DE EVAPORAÇÃO

T\

U • *

AQUECEDOR 00 SUBSTRATO

- TERMOPAR

SUBSTRATO

— SHUTTER

— — AQUECEDOR DA PAREDE

PAREDE DE PtREX

I in
• ••

ELETRODO
li

FONTE DE EVAPORAÇÃO

PLACA DE CERÂMICA

-BASE DE AÇO INOX.

Figura 5 - Desenho do aparato experimental utilizado pa-

ra as deposições.



34

pas de aço-inoxídavel. Os substratos foram aquecidos

por um aquecedor de fita Kanttial em mica, que foi sus-

tentado por uma estrutura de aço-inoxidavel.

Todo o conjunto foi apoiado em uma base de aço-

inoxidavel de 21,0 cm de diâmetro, onde foi colocada uma

placa de cerâmica de 1,0 cm de espessura para evitar o

aquecimento excessivo do aço, pelo calor das barquinhas.

Para a obtenção de vácuo no sistema de deposição,

foram utilizadas bombas mecânica, difusão e iônica (Fi-

gura 6).

As bombas mecânica e de difusão foram utilizadas

para obtenção de pri-vãcuo para a bomba iÕnica que atiji

gia a pressão - 10~ torr antes da deposição. A bomba

de difusão possui um "trap" frio através de um refrige-

rador elétrico, que condensa o vapor do óleo da bomba

de difusão evitando seu retorno ao sistema.

Um cilindro de aço-inoxidãvel foi colocado entre

as paredes do sistema e o aparato de deposição com a

finalidade de proteger o visor de vidro (do evaporador)

e as paredes do sistema da radiação emitida pelos aque-

cedores e palas fontes de vapor, refletindo-a e desta

forma, poupando energia.
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1 . BOMBA MECÂNICA

2 . BOMBA DE DIFUSÃO

3 . BOMBA IÓNICA

4.ARMADILHA FRIA

5.CAMPANULA

6 . VÁLVULAS

Figura 6 - Desenho esquemattco do sistema de homb.eamento

utilizado para as deposições.
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Como as b-arquínhas das fontes de deposição de CdS

e ZnS foram colocadas uma ao lado da outra e, como a

corrente que passava através delas era muito « U a , hou-

ve a necessidade de se fazer uma blindagem magnltica en

tre as barquinhas para que não houvesse indução de cor-

rente de uma em relação a outra. Esta blindagem consti^

turu-se de uma caixa retangular de ferrite aberta na pa£

te superior para a passagem do vapor, envolvendo a bar-

quinha de ZnS, evitando desta forma uma corrente induzj^

da pela outra barquinha (.CdS), que perturbaria o contro

le de reaiimentaçao (feed back) da fonte de deposição

do equipamento de altc vácuo.

3.1.2 - Metodologia

Os substratos utilizados para as deposições dos

filmes foram cuidadosamente limpos, para garantir uma

superfície livre de impurezas.

A limpeza dos substratos constituiu-se das seguin

tes etapas:

- agitação ultrasônica em éter de petróleo por 15 min.

- esfregar as superfícies com éter de petróleo.

- agitação ultrasônica em acetona por 15 min.
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- esfregar as superficies com acetona.

- polímento nas superficies com uma solução de "Substra-

te - Cleaner N9 1 - Balzers".

- limpeza das superfícies com uma solução de "Substrate-

Cleaner N9 2 - Balzers".

- agitação ultrasonica com tricloroetileno por 10 min.

Todas as etapas anteriores são utilizadas para desen-

gordurar as superficies do substrato.

- lavagem com jato de ãgua destilada.

- agitação ultrasonica em álcool isopropilico por 15min.

- lavagem com jato de ãgua destilada.

- imersão em solução de ãgua oxigenada (25%) e água des-

tilada (75%) aquecida ate o ponto de ebulição por lOmin.

- imersão em ãgua destilada fervente por 10 min.

- imersão em ãgua deionizada fervente por 10 min.

secagem em estufa a 80°C.
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Todos os substratos foram encaixados no suporte de

aço-inoxidável e um par termelétrico sobre os substratos

foi utilizado para o controle da temperatura dos mesmos.

Quando a pressão no interior do sistema atingia um vácuo
-5menor que 10 torr, os substratos eram aquecidos ate

atingirem uma temperatura (> 350°C) bem acima da tempera

tura de deposição.

0 mesmo procedimento era realizado no tubo de pi-

rex que serviu de parede quente, onde a temperatura(400-

450°C) era medida através de um outro par termelétrico.

As barquinhas de evaporação eram carregadas com

CdS e ZnS, em quantidades acima das necessárias para es-

pessuras desejadas. Estas barquinhas foram aquecidas len-

tamente até atingirem uma temperatura de aproximadamente

500°C.

Todo o sisten.a: barquinhas, parede e substratos;

era mantido aquecido durante 5 horas para que o sistema

fosse desgaseifiçado totalmente. Após a recuperação do

vácuo (10" torr), a temperatura da parede e dos substra

tos eram colocados a 350°C e 150°C, respectivamente pa-

ra dar Inicio a deposição. A composição da liga era de-

terminada pela temperatura da barquinha de ZnS, pois a

temperatura da barquinha de CdS era a mesma para todas

as deposições. A pressão do sistema era da ordem de 10"

Torr, quando da realização das deposições.
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Os resíduos de CdS e ZnS de cada deposição nao

eram reutilizados, para que a próxima deposição não fos-

se deficiente em Enxofre, que é" um material que tem uma

alta pressão de vapor.

A taxa de deposição e a espessura dos filmes eram

estimadas apôs cada deposição, considerando a massa dep<>

sitada sobre cada substrato e o tempo de evaporação. 0

valor da densidade do material depositado foi estimado,

levando-se em conta a proporcionalidade de cada material

evaporado.

3.2 - ESTRUTURA E MORFOLOGIA

A estrutura de todos os filmes foi estudada pela

técnica de difração de raio-X, utilizando um equipamento

Philips PW 1140, onde o intervalo de ângulos utilizados

para analise foi suficientemente extenso, para permitir

a deteção de todos os planos de difração possível.

A morfologia dos filmes depositados foi observada

através de um microscópio eletrônico de varredura JEOL-

U3.

3.3 - COMPOSIÇÃO

A composição dos filmes foi obtida por espectrofo-

tometria de absorção atômica utilizando o equipamento
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Jarrell ASH modelo 280 Atmsorb e pela técnica de fluores^

cência de raios-X, com uma aparelhagem Philips PW 1540/

10, onde o feixe primário foi incidido tanto pelo lado

do filme quanto do substrato, para eliminar os traços dos

elementos constituintes do substrato.

3.4 - MEDIDAS ELÉTRICAS

3.4.1 - Material

A figura 7 mostra as dimensões do dispositivo uti-

lizado para as medidas elétricas. (A relação entre os

comprimentos dos contatos foram feitos de tal maneira a

não haver corrente entre os contatos elétricos e dissipa

ção de calor na medida da tensão Hall). Os filmes de

(Cd Zn, )S foram depositados sobre contatos elétricos

de Cromo-Prata depositados a vácuo nas regiões hachuria-

das, delimitadas por uma máscara mecânica.

w
a

20
\

tW/i

7 —

W/<

W/i

a

WA

Figura 7 -^Dispositivo de filme fino preparado para as
medidas elétricas. As hachuras mostram as regiões de cqn
tato elétrico.
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Os fios condutores foram conectados aos dispositivo

através de um contato de cola prata.

Uma fonte de corrente continua constante HP 6181B,

um muitimetro digital Fluke 8860A e resistências padrões

com precisão de Q.05% foram empregados em todas as medi-

das elétricas.

Um eletroima acoplado a uma fonte de corrente, am-

bos do "Atomic Laboratories Inc.", que foi utilizado para

estabilizar o campo magnético de baixa intensidade, para

evitar os problemas de magneto-resistincia, foi emprega-

do nas medidas de efeito Hall.

3.4.2 - Resistividade

0 dispositivo da figura 7 foi utilizado para a me-

dida da resistência elétrica do filme. A intensidade da

corrente ao longo do dispositivo entre os contatos a e a'

foi obtida, medindo-se a tensão no resistor padrão cone£

tado em serie no circuito, idealizado para as medidas

elétricas. Foram medidas várias tensões entre os conta-

tos b-c e b'-c', possibilitando desta forma o cálculo da

resistividade do filme.

3.4.3 - Efeito Hall

0 dispositivo da figura 3 também foi empregado pa-

ra as medidas de efeito Hall, determinando-se a tensão

entre os contatos b-b1 e c-c'. 0 alinhamento entre os

referidos contatos foi verificado, medindo-se a tensão

entre ambos, sem campo magnético. No caso de não alinha
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mento, uma tensão surgia entre estes contatos» e a tensão

real Hall foi obtida achando-se a diferença entre as ten-

sões, com e sem campo magnético entre estes contatos (b-b1

e c-c 1).

Várias medidas da tensão Hall foram realizadas para

várias correntes e vários campos magnéticos; e a média

foi calculada para o coeficiente Hall e a mobilidade dos

portadores. Procurou-se, desta forma, dar maior confiabj^

1 idade aos resultados.

3.5 - ABSORÇÃO FUNDAMENTAL

A absorção fundamental foi estudada com espectrõme-

tro de feixe duplo Cary 17-D da Varian. A fonte luminosa

era uma lâmpada de tungstênio com um prisma monocromador.

Um dos feixes de luz passava através do filme depositado

sobre o substrato, e o outro através do substrato sem de-

posição (substrato referência), para eliminar possTveis

efeitos comuns aos dois substratos. Foi registrado o va-

lor da absorbância em função do comprimento de onda da

luz incidente num papel gráfico.

Como foi visto no parágrafo 1.3.2, o Tndice de re-

fração do filme ê utilizado no calculo do coeficiente de

absorção. Como se trata de uma liga com várias composi-

ções e poucos trabalhos de pesquisa existem atualmente

com este material, valores tabelados do Tndice de refra-
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ção ainda não estão disponíveis.

0 calculo do Tndice de refração foi realizado uti-

lizando os picos de máximos e mínimos nas interferincias

construtivas e destrutivas.

A transmissão da luz através das interfaces no ca-

so de pequena absorção (n >> K), pode ser obtida através

da seguinte equação (28,29,30):

2
16 n. nn n a

T =

g o + 2 C1 C2 a cos (4 w n *• ) (28)

onde C, = (n + n0)C"e + "

C2 = Cn - no)(ns - n)

Pode ser visto da equação (.28) que o máximo e

mo da transmissão ocorre para:

4 ir n t /on*r = m ir (29)

onde m é um número par para um máximo e Tmpar para um nrf

nimo. Para dois máximos ou mínimos consecutivos temos

que:
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4 ir n-j t

l

4 it n , t

para grandes comprimentos de onda (\ - 2 um), o Tndicede

refração tende a um valor constante, então podemos dizer

que n1 = n^, logo:

2 X
ml =

 A -

como a espessura do filme e previamente conhecida atra-

vés do método de pesagem, torna-se possTvel da equação

(29) obter os valores do Tndice de refração.



CAPITULO IV

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

4.1 - COMPOSIÇÃO

As composições dos filmes depositados, foram dete£

minadas através da técnica de absorção atômica e foi ve-

rificado qual o relacionamento existente entre as quanti^

dades de material evaporado da barquinha e o material de>

positado no substrato.

Para deposições realizadas com temperaturas do subs

trato menores que 210 C, foi verificado que a razão de

Zn/Cd do material evaporado permanecia quase constante;

ocorrendo pequenas variações em relação a quantidade de

material depositado, obtido por medida de absorção atõmi^

ca.

Para temperaturas do substrato maiores que 210°C,

foi verificado uma tendência da inversão da quantidade

de CdS evaporado em relação a quantidade depositada, en-

quanto a quantidade de ZnS mantinha a mesma relação. E£

te fato e perfeitamente normal visto que o coeficiente de

adesão do Cd é muito menor que a unidade para essa faixa

de temperatura, como pode ser visto na figura 8 (31).

45
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Foi tentado obter-se a composição do filme deposi-

tado através da técnica de fluorescencta de raios-X, nas

o resultado foi apenas qualitativo no presente trabalho.

Para se obter resultados quantitativos através dessa tec

nica, hã a necessidade de se obter amostras padrões con

teores dos materiais previamente conhecidos, para que se

possa levantar uma curva de calibração da intensidade do

pico de fluorescencia com a quantidade de material. Ou-

tro fato importante, é que por essa técnica, as amostras

analisadas e padrões devem ter a espressura aproximada-

mente iguais.

oo

CdS

180 200 280 T, 9C
TEMPERATURA DO SUBSTRATO

Figura 8 - Gráfico do coeficiente de adesão versus temp£

ratura do substrato para Cd e CdS.



47

4.2 - HORFOLOGIA E ESTRUTURA

4.2.1 - Sulfeto de Cidmio

Inicialmente foram levantados as condições ideais

para as deposições de CdS pois, segundo o material bi-

bliográfico existente, esse material entra em maior quajrt

tidade na formação da liga (Cd Zn, )S.
A I *™ A

Primeiramente as deposições foram realizadas va-

riando-se a temperatura do substrato de 150°C a 250°C, e

a taxa de deposição de 0,10 iim.min a 4,80 ym.min .Foi

observada uma variação continua na coloração dos filmes

depositados, sendo que deposições realizadas com baixas

temperaturas dos substratos (150°C), os filmes deposita-

dos apresentaram uma coloração cinza escuro, variando es

ta coloração até um amarelo claro para altas temperatu-

ras do substrato (250°C). Esta mudança na coloração do

filme deve-se ao fato da maior presença de Cádmio para

baixas temperaturas do substrato, devido ao coeficiente

de adesão deste material como foi visto na figura 8 do

parágrafo anterior.

Através de observações realizadas no MEV, foi ĵ

ficado que filmes com baixas temperaturas do substrato

apresentaram superfícies rugosas, sem definição de grãos

(figura 9). Filmes com altas temperaturas do substrato

apresentaram superfícies esburacadas com grande erosão
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Figura 9 - Figura obtida através do MEV da superfície do
filme de CdS para temperatura do substrato de 150°C.

m
Figura 10 - Figura obtida através do MEV da superfície do
filme de CdS para temperatura do substrato de 250°C.



49

térmica, devido a reevaporação de material (figura 10).

Faixa ideal encontrada para temperaturas dos subs-

tratos, com relação a superfTcie, foi de 200°C a 22O°C

onde os filmes apresentaram uma coloração marron claro;

com grãos colunares perpendiculares a superfTcie do sub£

trato, com diâmetro da seção reta de 1-4 pm (figuras 11

e 12). Esta configuração de grãos em dispositivos foto-

voltaicos aumenta a mobilidade dos portadores e diminui

a recombinação destes portadores no caminho ate o conta-

to traseiro.

Para manter uma homogeneidade na variação da temp£

ratura desde a barquinha até o substrato, a temperatura

da parede foi variada entre 350°C a 400°C. A temperatu-

ra da barquinha foi variada entre 900°C e 1100°C para se

obter a taxa de deposição na faixa de interesse (0,17

ym.min - 0,33 pm.min" ).

Foi verificado para grandes taxas de evaporação, a

presença de partículas do material no filme depositado.

Para contornar este problema, foi colocado ura filtro de

grafite com porosidade da ordem de 100-200 v>m e uma cama

da de lã de quartzo dentro da barquinha, garantindo-se

desta forma, somente a saTda do vapor da barquinha para

os substratos.

Problemas quanto a taxa de evaporação do material

ocorreram durante a fase de otimização dos parâmetros de

deposição do CdS. Deposições realizadas com a mesma

temperatura da barquinha, davam taxas de evaporação com-
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J f

Figura 11 - Micrografia de um filme de CdS obtida atra-
vés do MEV sob condições ideais de deposição, com taxa
de deposição de 0,5 ym.min
de 200°C.

-1 e temperatura do substrato

Figura 12 - Micrografia obtida através do MEV da superfT
cie de um filme de CdS, ressaltando o aspecto colunar dos
grãos.
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pletamente diferentes. Foi observado que em algumas evji

porações, mesmo quando aumentava-se a temperatura da ba£

quinha, a quantidade de material evaporado era menor. E£

te problema foi sanado fazendo-se um "flash" na barqui-

nha antes de cada deposição, ou seja, aumentava-se a tem

peratura da barquinha excessivamente para que todo mate-

rial que por ventura estivesse incorporado a sua superf?

cie fosse evaporado, fazendo-se desta forma uma completa

limpeza na fonte de evaporação.

Estudos de difração de raios-X mostraram que os

filmes depositados possuíam uma estrutura hexagonal Uur-

tizita e foi presenciado somente os picos de difração

00.2 e 00.4, que revela um filme com textura e um crescj^

mento orientado segundo a direção (001). Alguns filmes

exibiram picos de difração 10.1 e 11.0 de pouca intensi-

dade.

4.2.2 - Sulfeto de Zinco

Com os dados obtidos na otimização dos parâmetros

de deposição de CdS, ou seja, 210°C e 350°C para as tem-

peraturas do substrato e parede, respectivamerte, foi djj

do intcio as deposições de ZnS alterando-se somente a ta

xa de evaporação dos filmes. Foi observada a mesma inte

ração do material evaporante com a barquinha, e passou-

se a fazer também "flash" na barquinha de ZnS antes de

cada deposição.
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Foram depositados filmes com taxas de deposição na

faixa de 0,02 ym.min" a 0,17 ym.min . Os filmes apre-

sentaram uma transparência para espessuras pequenas(-0,5

um) e uma coloração branca para filmes mais espessos(~ 5

ym). Por observações realizadas no MEV, foi verificado

que todos os filmes depositados apresentaram o mesmo as-

pecto superficial e tamanhos de grão da ordem de 1 ym

(figura 13).

Análises de difração de raios-X mostraram que o ina

terial depositado possuía uma estrutura hexagonal Wurti-

zita, com picos 00.2 e 00.4 de forte intensidade e 10.1

de menor intensidade.

4.2.3 - Filmes de (CdZn, )S

Após a otimização dos parâmetros de deposição do

CdS e ZnS, passou-se as deposições de (CdxZn^_x)S.

Nas primeiras evaporações realizadas foi notada uma

heterogeneidade no aspecto do filme depositado, devido ao

fato das duas deposições não começarem e terminarem no

mesmo instante. Para resolver este problema, foi colocai

do um anteparo ("Shutter") entre as fontes de evaporação

e os substratos no inTcio da evaporação, por 5 minutos,

para haver uma homogeneidade na mistura dos materiais, e

sõ então após este tempo foi permitida a passagem do va-



53

por para os substratos. 0 mesmo procedimento foi execu-

tado no final da evaporação.

Através de observações realizadas no MEV, observo^

se uma tendência do filme com grandes quantidades de Zn

(> 702), tomar o aspecto dos filmes de ZnS quanto a su-

perfTcie e tamanho de grão.

Para concentrações menores (< 70%) de Zn, todos os

filmes apresentaram o mesmo aspecto dos filmes de CdS

tanto na cor, como na superfície e formas dos grãos (fi-

guras 14,15 e 16).

Análises de difração de raios-X mostraram, na mai£

ria das amostras, os picos 00.2 e 00.4 de grande intense

dade e poucas amostras apresentaram, também, os picos

10.1 e 11.0 de menor intensidade.

0 relacionamento dos parâmetros de rede dos mate-

riais com a composição pode ser visto na figura 17. Pa-

ra pequenas concentrações de Zn (< 10%), o parâmetro C

da rede hexago.ial assumiu um valor constante, próximo a

constante de rede do CdS (6,713 8).

Os resultados obtidos no presente trabjlho, estão

inteiramente de acordo com os obtidos por Burton (21) em

suas experiências.
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sr**.-

10pm

'"igura 13 - Micrografia obtida através do MEV da superfT_
cie de um filme de ZnS para temperatura do substrato a
210°C.

Figura 14 - Micrografia obtida através do MEV de uma su-
perfície de (CdQ 8 ZnQ 2 ) s com a temperatura do substra-
to igual a 212°C.
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Figura 15 - Micrografia da mesma superfície da Fig.
cominci inação de 36°.

13,

í
Figura 16 - Micrografia obtida através do MEV de uma su-
perfície de (CdQ 7 ZnQ 3)S com temperatura do substrato
igual a 220°C.
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Figura 17 - Gráfico do parâmetro de rede CQ versus compo

sição de Zinco.
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Não houve interesse na pesquisa da liga com compo-

sições maiores que 70% de Zn, porque os dados de resist^

vidade elétrica obtidos (parágrafo posterior?, revelaram

que filmes com esta composição não são interessantes para

utilização em dispositivos fotovoltaicos.

A tabela 3 mostra o relacionamento entre os parâme

tros de deposição, composição e estrutura, para as divejr

sas deposições.

4.3 - MEDIDAS ELÉTRICAS

A resistividade de todos os filmes foi determinada

a temperatura ambiente e sem iluminação.

A resistência de todos os1 filmes foi medida somen-

te pela diferença de potencial entre os pontos a-a1 (fi-

gura 7) e a corrente passando através do filme. A resi£

tência de contato de todas as amostras para as medidas

foi menor que o,03Q.

Medidas preliminares de Efeito Hall forneceram uma

densidade de elétrons de l,45xlO19 - 3,83xlO20 cm"3 e
2 -1 -1

uma mobilidade destes portadores de 10-40 cm . V ,s .

A resistividade dos filmes variou de 5,61x10 - 2,43x

x 10 n.cm.



TABELA 3 - Parâmetros de deposição e resultados experimentais

DEPOSIÇÃO TEMPERATURA DO MATERIAL
NUMERO SUBSTRATO ( ° C ) EVAPORADO(g)

PERCENTUAL ATÔMICO PERCENTUAL ATÔMICO
EVAPORADO(EVAP.) DEPOSITADO(A.ATOM.)

CONST.DE REDE ESPESSURA
(um)

84 226 CdS=2,6113
ZnS=l,3379

Cd =
Zn =

46,89
53, V,

51,44
48,56 6,46 18,61

85 218 CdS=3,0962
ZnS=l,0373

Cd =
Zn =

63,36
36,64

28,57
71,43 6,28 4,63

226 CdS=l,5006
ZnS=0,5517

Cd =
Zn =

61,47
38,53

30,37
69,63 6,36 2,09

87 198 CdS=3,3663
ZnS=0,0852

Cd
Zn

95,85
4,15

97,21
2,79 6,68 5,12

89 215 CdS=3,4525
ZnS=0,8586

Cd =
Zn =

70,09
29,91

83,49
16,51 6,72 1.12

91 200 CdS=2,0018
ZnS=0,5589

Cd
Zn

67,68
32,32

41,55
58,45 6,48 5,55

93 202 CdS=2,7286
ZnS=0,1047

Cd
Zn

93,80
6,20

90,82
9,18 6,72 8,2

94 225 CdS=2,4412
ZnS=0,2636

Cd
Zn

84,44
15,56

72,03
27,97 6,68 5,31

99 180 CdS=3,4362
ZnS=0,2602

Cd =
Zn =

88,44
11,56

94,53
5,47 6,72 20,5

100 210 CdS=2,8369
ZnS=0,2227

Cd = 88,11
Zn = 11,89

90,89
9,11 6,72 1 4 . 7

09
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Foi notado um grande aumento na resistividade dos

filmes com o aumento do teor de Zn na amostra. Esse fa-

to foi importante, pois limitou a concentração de Zn nos

filmes para utilização de dispositivos fotovoltaicos.

Portanto» filmes com composições maiores que 70% de Zn»

não foram pesquisados.

Foi notado um aumento progressivo na resistividade

do filme com a concentração de Zn (figura 18), mas devi-

do as variações da temperatura do substrato de uma depo-

sição em relação a outra, a mobilidade dos portadores fo

ram muito afetadas e por isso as resistividades dos fil-

mes não tiveram um comportamento regular.

4.4 - ABSORÇÃO FUNDAMENTAL

Como foi dito no parágrafo 3.5, houve a necessida-

de de se calcular o Tndice de refração do filme deposita

do. Est° cálculo sÕ foi possível ser realizado em amos-

tras com espessuras finas (- 2 pm), pois para filmes mais

espessos não houve picos de interferência. Foi veri-

ficado nas amostras mais finas que o Tndice de refração

do filme era diretamente proporcional a concentração de

Zn em relação aos Tndices de refração do ZnS e CdS encoji

trados na literatura (30). Este fato foi comprovado pe-

lo cálculo da espessura do filme, que se tornou constan-

te para os vários valores do comprimento de onda onde

ocorriam picos de interferência, na faixa de comprimento
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10 20 30 40 50 60 70 60 90 100

CONCENTRAÇÃO DE ZINCO (% ATÔMICO)

Figura 18 - Gráfico do logarUmo da resistividade versus

composição de Zinco.



61

de onda da luz incidente na amostra (0,5 - 2,0 vm). De_s

ta forma, torna-se possível determinar a espessura do

filme analisado (tabela 4), conhecendo-se a concentração

do filme e o espectro de transmissão de luz na região

dos picos de interferência. Este relacionamento, foi le_

vado em consideração para o cálculo do índice de refra-

ção nas amostras restantes.

Como o presente trabalho serve de base para pesquj^

sa na construção de células solares, inicialmente os fij_

mes depositados foram muito espessos, 15-25 ym, e a ab-

sorção para essa faixa de espessura cresce muito rapida-

mente, com o comprimento de onda. Entretanto, o "plater"

acoplado ao equipamento utilizado não possui sensibilida

de suficiente para registrar absorções intensas na região

de comprimentos de onda da banda proibida do ZnS(0,35ym)

para filmes muito espessos (> 5 ym).

4.5 - CASAMENTO DA REDE CRISTALINA (Cd Zn)S - Cu2S

Como os filmes depositados apresentaram um cresci-

mento preferencial (picos 00.2 e 00.4), somente foi po£

sTvel obter o valor de Co da rede hexagonal. Foi obser-

vado uma variação linear do parâmetro de rede com a com-

posição, na faixa de interesse, e espera-se que o mesmo

comportamento ocorra para o parâmetro de rede a .

Para uma deposição em partícula, apareceu o pico

10.5 que possibilitou a obtenção de a e foi realizado

um teste para a verificação da proporcionalidade deste



TABELA 4 - Calculo do índ ice de re f ração e espessura do f i l m e , através da composição

COMPRIMENTO ORDEM TNDICE DE REFRAÇAO ÍNDICE DE REFRAÇÃO ESP.DO FILME (ym) COMPOSIÇÃO DO FIL_
nc ratnht m\ W TARFI ann ( c d S) OBTIDO PELA
ut unwiymj p i c o iMBtLfluu ^ ^ COMPOSIÇÃO - CALCULADA - ME POR A . ATOM.

1,903

1,480

1,209

1,024

0,850

2,00

1,035

0,756

0,637

0,536

10

13

16

19

23

5

10

14

17

21

2,304
2,254

2,320
2,260

2,342
2,267

2,364
2,274

2,400
2,290

2,269

2,278

2,290

2,301

2,323

2,10

2,11

2,11

2,11

2,10

Cd = 3 0 , 3 7 %

Zn = 6 9 , 6 3 %

2,300
2,254
2,364
2,273

2,425
2,304

2,482
2,341

2,568
2,386

2,292

2,349

2,405

2,459

2,538

1 ,09

1,10

1,10

1,10

1.11

Cd = 83,49 %

Zn = 1 6 , 5 1 %

ro
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valor com a composição.

aQ = 4,370 fl para CCd^gy Z n o 0 3
) S

Q = 4,370 fl para CCd^gy Zno,03

aQ = 4,617 % para CdS

verificou-se que a razão entre os dois valores é de 0,95,

que concorda com a hipótese formulada anteriormente.

Portanto, espera-se que haja um bom casamento da

rede cristalina em composições na 20-30% de Zn.



CAPITULO V

CONCLUSÕES

Deposições de CdS e ZnS utilizando barquinhas de Mo

libdinio como fontes de vapor, não são práticas.

2 - Temperaturas de 200°C, 350°C, 900-1000°C e 900 -

1200°C para os substratos, paredes, fonte de CdS e

fonte de ZnS, respectivamente, foram as mais adequji

das para a formação de filmes de (Cd Zn, )S com

taxas de deposição na faixa de 0,5 ym.min" .

3 - 0 parâmetro de C da rede hexagonal, varia linear-

mente com a composição na faixa de 20% - 60% de Zn,

tendendo a saturar nas composições menores e maiores

que essa faixa.

4 - As resistividades dos filmes variam de 2,11x10 fl.cm
3

a 7,64 x 10 fi.cm, quando a concentração de Zn va-

riou de 20% a 70%.

5 - Filmes de (Cd Zn, )S com 0,7 < x < 0,8 devem dar
A I A

um melhor casamento da rede cristalina dos materiais

na heterojunção (Cd Zn)S - Cu2S.
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