
În perioada 16-21 septembrie 2008 a avut
loc sub patronajul Ministerului Economiei,
Ministerului Muncii ºi Antreprenoriatului, Mi-
nisterul ªtiinþei, Educaþiei ºi Sportului ºi al Uni-
unii Inventatorilor din Croaþia, la Zagreb, “al
6-lea Târg Internaþional de inovaþii, noi idei,
produse ºi tehnologii– ARCA 2008”. La
aceastã manifestare, INCD-Microtehnologie
(IMT – Bucureºti) a prezentat invenþia cu 
titlul ““PPrroocceeddeeuu  ddee  ffaabbrriiccaaþþiiee  aa  cceelluulleelloorr  ssoo--
llaarree  ddee  îînnaallttaa  eeffiicciieennþþãã,,  ppee  ssiilliicciiuu  mmoonnoo--
ccrriissttaalliinn””, autori: Manea Elena, Podaru Ce-
cilia, Budianu Elena, Purica Munizer, Coraci
Antonie ºi Popescu Alina-Mihaela. Lucrarea a
primit mmeeddaalliiaa  ddee  aauurr..

II
MMTT  ––  BBuuccuurreeººttii desfãºoarã activitãþi
de CD ºi transfer tehnologic în dome-
niul micro- ºi nanotehnologiilor, dis-

punând de o infrastructurã experimentalã
adecvatã, completatã recent cu dotãri de
nivel mondial.

Aceste capacitãþi de cercetare ºi expe-
rimentare tehnologicã au permis imple-
mentarea unui produs de la faza de cerce-
tare precompetitivã pânã la realizarea de
prototip ºi serie zero. Este vorba de “celu-
lele solare de înaltã eficienþã” menþionate
mai sus. Prin transferul modelului demon-
strator cãtre un IMM (SITEX 45 S.A.) se va
asigura introducerea în fabricaþie a produ-
sului. 

Invenþia se referã la un procedeu de
fabricaþie a celulelor solare de înaltã efi-
cientã pe substrat de siliciu monocristalin.
Fabricaþia se bazeazã pe texturizarea
suprafeþei siliciului. 

Celulele fotovoltaice au marele avan-
taj de a asigura surse de energie alternativã
ieftinã pentru o arie largã de utilizatori.
Montarea acestor dispozitive în panouri

solare, asigurã obþinerea unor puteri rela-
tiv mari de energie solarã pe metru pãtrat
(60 – 110 W/m2). Este evidentã importanþa
dezvoltãrii unor tehnologii de realizare a
celulelor fotovoltaice cu eficienþã de con-
versie ridicatã ºi cu costuri de fabricaþie
mici. 

Tehnologia propusã în invenþia de mai
sus dezvoltã inovativ procese din cadrul
tehnologiilor MOS (Metal-Oxide-Semi-
conductor) ºi MEMS (Micro-Electro-Me-
chanical Systems). Astfel, tehnologia nouã
de realizare a celulelor solare realizatã în
IMT determinã creºterea eficienþei celulei
solare prin microprelucrarea suprafeþei de
incidenþã a luminii ºi conduce la creºterea
performanþelor acestor dispozitive. Prin
aceastã prelucrare a suprafeþei de incidenþã
se eliminã practic pierderile prin reflexie
ºi se asigurã o eficienþã mai mare în colec-
tarea purtãtorilor generaþi la diverse adân-
cimi în siliciu. O etapã importantã este tex-
turizarea suprafeþei frontale a celulei, ope-
raþie care implicã formarea prin corodare
anizotropicã pe suprafaþa plachetei de sili-
ciu a unor semisfere sau piramide inver-
sate care sã permitã o mai eficientã captare

a luminii în interiorul celulei în vederea
reducerii pierderilor de putere opticã prin
eliminarea reflexiilor la suprafaþã. 

Prin aceastã metodã s-a obþinut o
creºtere a sensibilitãþii spectrale cu 65% ºi
implicit o creºtere a puterii de ieºire a
celulei cu 35%. 

Procedeul de realizarea a acestor dis-
pozitive fotovoltaice performante permite,
conform invenþiei, obþinerea de celule so-
lare cu suprafaþa texturizatã ºi ciclu scurt
de fabricaþie. Proiectarea proceselor teh-
nologice ºi asocierea lor optimã într-un
flux tehnologic, conduce în final, pe lângã
creºterea eficienþei celulelor solare ºi la o
reducere semnificativã a costului de fabri-
caþie, cu 30%, a acestora. Randamentul de
funcþionare al celulei solare creste cu 35%
prin aplicarea acestui flux de fabricaþie op-
timizat, comparativ cu fluxurile clasice.  

Prototipul realizat în IMT reprezintã o
propunere atractivã pentru producãtorii
de celule solare. Domeniile de aplicabili-
tate ale acestora sunt telecomunicaþii, en-
ergie, mediu, agriculturã, medicinã.
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Tipuri de
suprafeþe 
texturate: 
fagure (sus) 
ºi piramidã (jos) 

Structura de 4 celule solare 
cu suprafaþã texturatã


