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บทคัดยอ
ไดออกแบบและสรางระบบเตรียมฟลมบางคอปเปอรอินเดียม
แกลเลียมไดซีลิไนด Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) เพื่อเปนชั้นดูดกลืนแสง
สําหรับประดิษฐเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงที่มีโครงสราง
(Ni)Al/ZnO(Al)/CdS/CIGS/Mo/SLG ฟลมบาง CIGS ถูกเตรียมบน
แผนรองรับกระจก soda-lime ที่อุณหภูมิคงที่ประมาณ 500°C ได
ความหนาประมาณ 2 ไมครอน โดยเตรียมดวยวิธกี ารระเหยรวมกัน
จากแหลงระเหยธาตุทั้งสี่แหลงในกระบวนการ 2 ขั้นตอน (2-stage
process) ในการควบคุมกระบวนการปลูกฟลมไดใชเทคนิคการตรวจวัด
สัญญาณ ณ เวลาจริง (in situ monitoring) ไดแก อุณหภูมิแผนรองรับ
อุณหภูมิของแกรไฟตฮีทเตอร กําลังไฟฟาที่ระบบควบคุมอุณหภูมิจาย
ใหกับแกรไฟตฮีทเตอร และอุณหภูมิผิวหนาของฟลม CIGS เพื่อใช
ควบคุมกระบวนการและ ชี้จุดสิ้นสุด (end point detection, EPD) โปร
ไฟลอุณหภูมิที่ใชปลูกฟลม CIGS เริ่มตนจาก Cu-rich stage จะได
ฟลมที่มีสัดสวนอะตอมของ [Cu]/([In]+[Ga]) มากกวา 1 (y>1) แลวตอ
ดวย Cu-poor stage จนกระทั่งไดเนื้อฟลมทั้งหมดที่มีคา y<1 และหยุด
กระบวนการปลูกที่คา y≈0.9 ในการควบคุมกระบวนการนี้อาศัยการ
เปลี่ยนแปลงความรอนของแผนรองรับเนื่องจากคา emissivity ของ
ฟลม CIGS เปลี่ยนในระหวางการเปลี่ยนจาก Cu-rich ไปเปน Cu-poor
ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกําลังไฟฟาที่จายใหกับขดลวดฮีท
เตอรเชนเดียวกัน
จึงสามารถใชสัญญาณเหลานี้ในการควบคุม
กระบวนการปลูกฟลม CIGS ที่ใหสัดสวนอะตอมตามที่ตองการไดเมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการ จากผลการวิเคราะหดวย XRD และ SEM พบวา
ฟลมมีโครงสรางเปนแบบชาลโคไพไรทจัดเรียงระนาบ (112) ขนานกับ
ระนาบของแผนรองรับ มีเกรนเปนแทงใหญและผิวขรุขระ มีรอยแยกลึก
จากผิวบน
เมื่อประดิษฐเปนเซลลแสงอาทิตยและวัดลักษณะเฉพาะ
กระแส-ความตางศักย
รวมทั้งวัดประสิทธิภาพเชิงควอนตัมพบวามี
ประสิทธิภาพสูง ถึง 14% (ไมมีชั้นปองกันแสงสะทอนกลับ)
คําสําคัญ; Cu(In,Ga)Se2/ฟลมบาง/เซลลแสงอาทิตย/ประสิทธิภาพสูง
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Abstract
A thin film deposition system for the Cu(In,Ga)Se2 (CIGS)
absorber layers of high efficiency solar cells was designed and
constructed. The structure of the CIGS solar cells consists of five
different layers of materials, (Ni)Al/ZnO(Al)/CdS/CIGS/Mo/SLG,
where the SLG is the soda-lime-glass substrate. The CIGS
absorber layers of approximately 2 µm thick were co-evaporated
from four elemental sources onto the Mo/SLG substrates with
constant substrate temperature of about 500°C. The controllable
of the two-stage growth process using in situ monitoring signals
(substrate temperature, graphite heater temperature, heating
output power and temperature of the CIGS surface) was
employed for process control and end point detection (EPD). The
temperature profiles of the sources for CIGS films deposition was
started with the Cu-rich stage, where the atomic ratio of
[Cu]/([In]+[Ga]) was greater than 1 (y>1), then followed by the
Cu-poor stage until y<1 was reached, and the process was
finished at y≈0.9. In this setup, we use the change in the thermal
behavior of the substrate due to the variations in emissivity of
CIGS film during the transition of Cu-rich to Cu-poor in the
second stage corresponding to the change of power fed into the
substrate heater as the control signal. By observing the variation
of control signals, the desired final composition of the film can be
obtained. XRD and SEM results showed that these films were
typically (112) oriented chalcopyrite with large columnar grains
and rough surfaces with deep crevices. From I-V and QE
measurements, the CIGS thin film solar cells fabricated with this
process yielded efficiencies up to 14% (without AR).
Keyword; Cu(In,Ga)Se2/ Thin film/ Solar cell/ High efficiency
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1. บทนํา
สารประกอบชาลโคไพไรท
(chalcopyrite
compound)
Cu(In1-x
Gax)Se2
เปนสารกึ่งตัวนําที่สามารถปรับคาชองวาง
แถบพลังงานไดตั้งแต 1.04 eV (CuInSe2) จนถึง 1.68 eV (CuGaSe2)
ซึ่งมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเปนเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางที่มี
ประสิทธิภาพสูงได (มากกวา 20% ในงานวิจัยระดับหองปฏิบัติการ) [1]
เนื่องจากเปนสารกึ่งตัวนําที่มีโครงสรางแถบพลังงานเปนแบบตรง มี
ขนาดชองวางแถบพลังงานที่สอดคลองกับสเปกตรัมของแสงแดด
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นแสงใกลขอบการ
ดูดกลืนแสงมีคาสูงมาก ดังนั้นการใชฟลมบางของสารเหลานี้ดวยความ
หนาเพียง 2-3 ไมครอนก็เพียงพอทีจ่ ะดูดกลืนแสงในชวงสเปกตรัมของ
แสงแดดไดเกือบหมด
ทําใหสามารถนําไปประดิษฐเปนเซลล
แสงอาทิตยชนิดฟลมที่บางมากไดโดยไมสิ้นเปลืองสารกึ่งตัวนํา ดังนั้น
การวิจัยประดิษฐเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางที่มี CIGS เปนชั้น
ดูดกลืนแสงจึงเปนโอกาสดีที่จะสามารถพัฒนาความรูและเทคโนโลยีขึ้น
เองภายในประเทศ
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาชั้นฟลมบาง CIGS เปนชั้นที่มี
ความสําคัญที่สุดในโครงสรางเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้ โดยสัดสวนของ
จํานวนอะตอม [Cu]/([In]+[Ga]) และ [Ga]/([In]+[Ga]) มีบทบาทมากตอ
ประสิทธิภาพของเซลล คือ สัดสวนอะตอม [Ga]/([In]+[Ga]) จะ
กําหนดคาความกวางแถบพลังงาน และสัดสวนอะตอม [Cu]/([In]+[Ga])
จะกําหนดความสมบูรณของฟลมที่เหมาะสมกับการประดิษฐเซลล
แสงอาทิตย ดังนั้นการควบคุมใหไดฟลมที่มีองคประกอบตามตองการ
จึงนับเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ ในงานวิจัยนี้จึงไดพัฒนากระบวนการ
เตรียมฟลม CIGS รวมกับการใชสัญญาณ ณ เวลาจริง เพื่อควบคุม
ความหนาและองคประกอบของฟลมไดตามตองการ
2. โครงสรางเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CIGS
โครงสรางสิ่งประดิษฐเซลลแสงอาทิตย CIGS ที่ไดรับการพัฒนา
มาถึงขณะนี้เปนโครงสรางที่ประกอบดวยฟลมบางของสารชนิดตางๆ 5
ชนิด เคลือบซอนทับกันบนกระจก soda-lime ความหนา 2 มม. พื้นที่
5x6 ตร.ซม. ดังรูปที่ 1 ซึ่งประกอบดวยชั้นลางสุดเปนฟลมโลหะโม
ลิบดินัม (Mo) ทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาแบบโอหมมิกทางดานหลัง (back
electrode) ถัดขึ้นมาเปนชั้นที่สําคัญที่สุด คือชั้นดูดกลืนพลังงาน
แสงอาทิตย ซึ่งเปนฟลมบางของ Cu(In,Ga)Se2 เปนสารกึ่งตัวนําชนิด
พี (p-type) ในชั้นดูดกลืนแสงนี้โฟตอนจากแสงอาทิตยจะถูกดูดกลืน
พรอมกับมีพาหะนําไฟฟาเกิดขึ้น การแยกและผลักดันพาหะที่เกิดขึ้นใน
ชั้นนี้สามารถทําไดดวยการประดิษฐรอยตอ (junction) ในชั้นถัดขึ้นไป
เหนือชั้นดูดกลืนแสง สําหรับฟลมบางที่สรางรอยตอกับชั้นของ CIGS
ที่เหมาะสมนั้น เปนฟลมบางสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (n-type) คือชั้นฟลม
บางสารกึ่งตัวนําแคดเมียมซัลไฟด (CdS) และชั้นฟลมบางของสารกึ่ง
ตัวนําโปรงใสนําไฟฟาไดซิงคออกไซดเจือดวยอลูมิเนียม (aluminium
doped zinc oxide, ZnO(Al)) ทําใหเกิดรอยตอแบบเฮทเทอโร
(heterojunction) และยังทําหนาที่เปนชั้นหนาตาง (window layer) ที่
ยอมใหแสงทะลุผานไปยังชั้นดูดกลืนแสง สวนชั้นบนสุดจะเปนชั้นฟลม

บางโลหะอลูมิเนียมกับนิกเกิล (Ni)Al ทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาดานหนา
(front electrode)
Al(Ni)-grid 1.5µm
ZnO(Al) 0.5 µm
p-Absorber : Cu(In,Ga)Se2 2 µm

CdS 50 nm
Mo 0.4 µm

Substrate : Soda-lime glass 2 mm

รูปที่ 1 โครงสรางมาตรฐานของเซลลแสงอาทิตย CIGS
3. ระบบเตรียมฟลมบาง CIGS โดยวิธีการระเหยรวม
รูปที่ 2 แสดงระบบเตรียมฟลมบาง CIGS ภายในระบบสุญญากาศ
มีความดันในระดับ 10-6 มิลลิบาร ประกอบดวยแหลงระเหยธาตุที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิได 4 แหลงใชระเหยธาตุ Cu, In, Ga และ Se
และแกรไฟตฮีทเตอรที่ทําหนาที่เปนแหลงใหความรอนแกแผนรองรับ
แหลงระเหยธาตุทงั้ 4 แหลง รวมทั้งแกรไฟตฮีทเตอร สามารถควบคุม
อุณหภูมิแยกเปนอิสระจากกันดวยระบบควบคุมอุณหภูมิ (temperature
controller) เพื่อใหอุณหภูมิของแหลงระเหยที่อานไดจากเทอรโมคัปเปล
เปนไปตามโปรไฟลอุณหภูมิที่ตั้งไว แผนรองรับไดรับความรอนผาน
ทางแกรไฟตฮีทเตอร โดยมีเทอรโมคัปเปลแบบสัมผัสโดยตรง (in
contact)
ติดอยูกับแกรไฟตฮีทเตอรและดานหลังของแผนรองรับ
อุณหภูมิแกรไฟตฮีทเตอร (Tgh) จะถูกรักษาใหคงที่จากการปอน
กําลังไฟฟา (output power, OP) ของระบบควบคุมอุณหภูมิ รังสีความ
รอนที่แผจากผิวหนาของฟลม CIGS (Tpyro) จะถูกวัดดวยไพโรมิเตอร
ความละเอียดสูงทีม่ ีหัววัดเปนสาร InGaAs ตลอดชวงเวลาที่ปลูกฟลม
อุณหภูมิแผนรองรับ (Tsub), Tgh, OP, Tpyro จะถูกตรวจวัดพรอมๆกัน
และใชกําหนดจุดสิ้นสุดของกระบวนการ

Recorder

Graphite heater
TCsub

TCgh

Temperature of graphite (Tgh)
Heating output power (OP)
Temperature of substrate (Tsub)

Substrate
(Mo/SLG)

Radiation

Temperature of CIGS film (Tpyro)

Cu(In,Ga)Se2 film

Shutter
Pyrometer
Cu
Ga

Se
In
Temp controllers & power supplies

High vacuum pump

Cu

In

Ga

Se

Gh

รูปที่ 2 ระบบเตรียมฟลมบาง CIGS [2]
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4. วิธีการทดลอง
4.1 การเตรียมฟลมบาง CIGS โดยกระบวนการ 2 ขั้นตอน
ฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 มีองคประกอบทางเคมีที่นิยามไดเปน
อัตราสวนอะตอม y = [Cu]/([In]+[Ga]) และอัตราสวนอะตอม x =
[Ga]/([In]+[Ga]) อัตราสวน x, y นี้จะเปนตัวกําหนดองคประกอบของ
ฟลมที่เตรียมได
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รูปที่ 4 เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CIGS ประกอบดวยเซลลยอย
พื้นที่ 0.5x1.0 ตร.ซม. ประมาณ 40 เซลล

70

Time (min)

รูปที่ 3 โปรไฟลอุณหภูมิของ Cu, In, Ga และอัตราสวน y
ที่ไดจากการคํานวณ (ycal)
รูปที่ 3 โปรไฟลอุณหภูมิของ Cu, In, Ga และอัตราสวน y สัมพันธ
กับเวลาที่ใชปลูกฟลม (t) ดังสมการ [3]
y(t )
(1)
ycal (t ) = 1 ⋅ t1 ; t ≥ t1
t
ในการเตรียมฟลม CIGS แบบกระบวนการ 2 ขั้นตอนนี้ อุณหภูมิ
ของแผนรองรับ และแหลงระเหยธาตุ Se คงที่ที่ 500°C และ 260°C
ตามลําดับ อุณหภูมิของแหลงระเหยธาตุอื่นๆจะถูกกําหนดเพื่อใหได
ฟลมที่มีความหนาประมาณ 3 ไมครอน ภายในระยะเวลาปลูกฟลม 65
นาที เราสามารถแบงชวงเวลาของการปลูกฟลมไดเปน 4 ชวง คือ ชวง
ที่ 1 เปนเวลากอนเปดชัทเตอร (t<0) ชวงที่ 2 เปนชวงเวลาที่ฟลมมี
องคประกอบเปน Cu-rich (y>1) หมายถึงอัตราการเคลือบฟลมบางของ
Cu มากกวา In รวมกับ Ga เพื่อใหฟลมบาง CIGS มีลักษณะของเกรน
เปนแทงใหญที่เรียกวา columnar grain ซึ่งทําใหฟลม CIGS ที่ไดมี
สมบัติทางไฟฟาที่ดี คือ พาหะขางนอยมีชวงชีวิตยาว และเคลื่อนที่ผาน
ชั้นตางๆของเซลลแสงอาทิตยไดสะดวก ชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา t1 ซึ่งเปน
เวลาที่หยุดระเหยธาตุ Cu ในชวงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคา y จาก Curich ไปสูจุด EPD ซึ่งเปนจุดที่ y≈0.9 และชวงที่ 4 จะเปนชวงของ Cupoor ที่มี y<0.9 และสัญญาณควบคุมทั้งหมดคงที่
4.2 การประดิษฐเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง CIGS
หลังจากที่เตรียมฟลม CIGS บนแผนรองรับกระจกที่เคลือบฟลม
Mo ดวยวิธีดีซีแมกนีตรอนสปตเตอริง จะเขาสูขั้นตอนการเคลือบฟลม
บาง CdS หนาประมาณ 50-80 นาโนเมตร โดยวิธีการเคลือบดวยอาง
สารเคมี (chemical bath deposition; CBD) แลวเคลือบทับดวยชั้นของ
สาขาพลังงานทดแทน

ฟลมบางสารประกอบ ZnO(Al) ความหนา 500 นาโนเมตร โดยวิธี
อาร-เอฟแมกนีตรอนสปตเตอริง สวนชั้นบนสุดจะเปนขั้วโลหะ (Ni)Al
หนาประมาณ 1.5 ไมครอน เคลือบโดยวิธีการระเหยในสุญญากาศ
เซลลแสงอาทิตยโครงสราง (Ni)Al/CdS/ZnO(Al)/CIGS/Mo/SLG
บนพื้นที่ 5x6 ตร.ซม. ที่ไดจากกระบวนการขางตนจะถูกแบงเปนเซลล
ยอยที่มีพื้นที่ 0.5x1.0 ตร.ซม. ดังนั้นบนแผนรองรับ 1 แผน จะ
ประกอบดวยเซลลแสงอาทิตยประมาณ 40 เซลล ดังแสดงในรูปที่ 4

เซลลแสงอาทิตย CIGS ที่ประดิษฐขึ้นจะถูกวัดและวิเคราะห
ประสิทธิภาพเชิงควอนตัม (quantum efficiency, QE) และวิเคราะห
พารามิเตอรของเซลลเพื่อหาประสิทธิภาพจากการวัดลักษณะเฉพาะ
กระแส-ความตางศักย (current-voltage measurement) รวมกับระบบ
แสงแดดจําลอง (solar simulator: YSS-80) ที่ใหสเปกตรัมของแสง
เทียบเทา A.M 1.5 ความเขมแสง 100 มิลลิวัตต/ตร.ซม. มีความ
สม่ําเสมอบนพื้นที่ 8x8 ตร.ซม. วัดที่อุณหภูมิ 25°C
5. ผลการทดลอง
ตาราง 1 เงื่อนไขการปลูกฟลม CIGS ดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน
เงื่อนไขของการปลูกฟลม CIGS
ความหนาฟลม
ประมาณ 2 ไมครอน
ระยะเวลา t1
30 นาที
ระยะเวลา t2
55 นาที
อัตราสวน y ที่ t2
0.9
อัตราสวน x
0.3 : CuIn0.7Ga0.3Se2
.

temp.
Cu Cu
= 1049oC

In =In,Ga
760oC
SubstrateSubstrate
≈ 500oC

Ga = 658oC
Se = Se
260oC

1st
Y>1

2nd
Y=0

time

t1
t2
รูปที่ 5 โปรไฟลอุณหภูมิของแหลงระเหยธาตุ Cu, In, Ga, Se
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รูปที่ 6 สัญญาณตรวจวัด ณ เวลาจริงของโปรไฟลอุณหภูมิในรูปที่ 5
ที่เวลา t<0 สัญญาณทั้งหมดที่ตรวจวัดไดเขาสูสภาวะคงตัวกอน
การเตรียมฟลม เมื่อเริ่มตนเตรียมฟลมที่เวลา t=0 สัญญาณ Tpyro, Tsub
และOP มีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับสัญญาณ Tgh ที่ถูกควบคุมใหคงที่
โดยสัญญาณ Tpyro มีการแกวงขึ้นลงเนื่องจากความหนาฟลมที่เพิ่มขึ้น
ในชวงตน เมื่อเวลาผานไปฟลม Cu-rich มีความหนาเพิ่มขึ้นและเขาสู
สภาวะคงตัว ทั้ง Tpyro และ Tsub เริ่มปรับลดเขาสูระดับคงตัว โดยใน
ขณะเดียวกัน OP จะปรับระดับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยปริมาณความรอนที่
แผออกไป
ที่เวลา t1 (ฟลมยังมีคา y=1.6) เมื่อปดแหลงระเหยธาตุ Cu (โดย
ยังคงเตรียมฟลมตอไป) อุณหภูมิผิวหนาของฟลมจะลดลงทันที (Tpyro
ที่ลดลงเปนผลกระทบจากการปดแหลงระเหยธาตุ Cu) ทําให OP
สูงขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิแผนรองรับใหคงที่ เมื่อฟลมที่เตรียมมีคา y
ลดลงกอนถึงจุดที่ y≈1.1 สัญญาณทั้งหมดจะเริ่มเขาสูสภาวะคงตัวอีก
ครั้ง จนกระทั่งเมื่อฟลมผานจุดที่ y=1 และเริ่มเขาสู Cu-poor (ฟลม
Cu-rich จะมีคา emissivity ในยานอินฟราเรดสูงกวาฟลม Cu-poor)
ฟลมจะแผรังสีความรอนไดนอย อุณหภูมิแผนรองรับจะสูงขึ้น (Tpyro
สูงขึ้น) และ OP จะลดลงเพื่อรักษาอุณหภูมิใหคงที่ สัญญาณตรวจวัด
ณ เวลาจริงทั้งหมดแสดงจุดสิ้นสุด EPD ที่จุดเดียวกัน ยกเวน OP ที่มี
ความชาของสัญญาณเล็กนอยเนื่องจากแกรไฟตฮีทเตอรมีมวลมาก
สําหรับฟลม CIGS ที่เตรียมได ณ จุดสิ้นสุดนี้ถูกวิเคราะหหา
สัดสวนของธาตุองคประกอบโดยเฉลีย่ ดวยวิธีสเปกตรัมโฟตอนรังสี
เอ็กซ (energy dispersive X-ray spectrometer: EDS) พบวาฟลมที่จุด
EPD นี้มีคา y≈0.9 ซึ่งเปนคาที่เหมาะสมกับการนําไปประดิษฐเปน
เซลลแสงอาทิตย
และผลการตรวจสอบโครงสรางผลึกดวยวิธีการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (X-ray diffraction) (รูปที่ 7) แสดงวาเปนฟลมที่
มีความเปนผลึกคอนขางสูงและมีเฟสเดียว คือมีโครงสรางแบบชาลโค
ไพไรท เฟสอัลฟา (α-phase) ยอดแหลม (112) มีลักษณะเดนและ
ความเขมสูง ลักษณะนี้เปนการเรียงตัวของโครงผลึกแบบที่มีระนาบ
(112) ขนานกับระนาบของแผนรองรับ ((112) preferred orientation) มี
แนวโนมที่จะสามารถนําไปประดิษฐเปนเซลลแสงอาทิตยที่มี
ประสิทธิภาพสูงได
สาขาพลังงานทดแทน
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และแผนรองรับ
สัญญาณตรวจวัด ณ เวลาจริงของโปรไฟลอุณหภูมิ (รูปที่ 5)
แสดงไดดังรูปที่ 6
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รูปที่ 7 แพทเทิรนการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซของฟลมบาง CIGS
ผลการตรวจสอบลักษณะผิวหนาและภาคตัดขวางของโครงผลึก
ของฟลมบาง CIGS โดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบนสแกน (รูปที่
8) พบวามีผิวหนาขรุขระ มีโครงผลึกเปนแทงเกรน (columnar grain)
ขนาดใหญกอตัวแนนตอเนื่องจากผิวฟลม Mo บนแผนรองรับกระจก
โดยปราศจากชองวางที่ตอนลางของฟลม แตปรากฏรอยแยกลึกจากผิว
บนตามขอบของแทงเกรน

รูปที่ 8 ภาพภาคตัดขวางของฟลมบาง CIGS
ฟลม CIGS ที่มีสัดสวน x=0.3 ที่เตรียมไดเมื่อประดิษฐเปนเซลล
แสงอาทิตยและวัดลักษณะเฉพาะกระแส-ความตางศักยของเซลลยอย
16 เซลล พบวามีการกระจายของคาพารามิเตอร (แรงดันไฟฟาวงจร
เปด: Voc, ความหนาแนนกระแสลัดวงจร: Jsc, ฟลแฟคเตอร: FF,
ประสิทธิภาพ: Eff) ของ 16 เซลลยอยใกลเคียงกัน (รูปที่ 9) และมีคา
ประสิทธิภาพของเซลลสูงถึง 14.2% (รูปที่ 10)
ตารางที่ 2 แสดงผลเชิงสถิติของคาพารามิเตอรจากเซลลยอย โดย
เซลลแสงอาทิตยเหลานี้มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 13.7% คาเบี่ยงเบน 0.3%
บนพื้นที่ 3x5 ตร.ซม. แสดงวาฟลม CIGS โดยรวมมีคุณภาพสูง และมี
ความสม่ําเสมออยูในระดับหนึ่งตามขนาดของระบบที่เล็กเกินไป
ตารางที่ 2 ผลเชิงสถิติของคาพารามิเตอรจากจํานวน 16 เซลลยอย
(แสดงการกระจายในรูปที่ 9)
Voc
Jsc
FF
Eff
2
(mV)
(mA/cm )
(%)
(%)
คาสูงสุด
628
33.1
70.2
14.2
คาต่ําสุด
608
31.5
67.2
13.1
คาเฉลีย่
617
32.4
68.5
13.7
คาเบี่ยงเบน
5.7
0.5
1.0
0.3
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6. สรุป
จากการเตรียมฟลมบาง CIGS โดยวิธีระเหยรวมกันจากแหลง
ระเหยธาตุ 4 แหลงในกระบวนการ 2 ขั้นตอนที่ใชสัญญาณตรวจวัด ณ
เวลาจริง Tpyro, Tsub, OP ควบคุมกระบวนการและชี้จุดสิ้นสุดที่ได
พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ ทําใหสามารถเตรียมฟลมบาง CuIn1-xGaxSe2 ที่
มีความหนา อัตราสวนอะตอม [Cu]/([In]+[Ga]) และ [Ga]/([In]+[Ga])
ตามตองการได โดยฟลมบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นมีอัตราสวนอะตอม
[Cu]/([In]+[Ga])≈0.9 และสามารถนําไปประดิษฐเปนเซลลแสงอาทิตย
ตามโครงสราง (Ni)Al/ZnO(Al)/CdS/Cu(In,Ga)Se2/Mo/SLG ที่มี
ประสิทธิภาพสูงถึง 14.2% (แรงดันไฟฟาวงจรเปด 0.62 โวลท ความ
หนาแนนกระแสลัดวงจร 32.7 มิลลิแอมป/ตร.ซม. ฟลแฟคเตอร 70%
ไมมีชั้นปองกันแสงสะทอนกลับ)
จากการพัฒนาระบบเตรียมฟลมและเทคนิคตางๆ ตลอดจนความ
เขาใจถึงกลไกการเกิดฟลม CIGS ที่มีสมบัติเหมาะทําเปนเซลล
แสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง ทําใหงานวิจัยนี้เปนจุดเริ่มตนที่มีศักยภาพ
สูงและสามารถขยายขนาดไปสูขั้นตอนการผลิตในเชิงพาณิชยตอไปได

650
V oc (mV)

640
630
620
610
600
590

2

Jsc (mA/cm )

35
34
33
32
31
30
72

FF.(%)

70
68
66
64

Efficiency (%)

62
15
14
13

1 st row

2nd row

12
0

Cell number

17

รูปที่ 9 การกระจายพารามิเตอรของเซลลแสงอาทิตย 16 เซลลยอย
ผลการวัดประสิทธิภาพเชิงควอนตัมของเซลลยอยที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (รูปที่ 10) แสดงถึงชั้นฟลม CIGS มีการตอบสนอง
ทางแสงที่ดีในชวงความยาวคลื่น 500-1000 nm โดยสามารถจาย
กระแส ไฟฟาออกสูวงจรไฟฟาภายนอกไดมากตามปริมาณของพาหะที่
เกิดขึ้นจากการรับแสง ซึ่งสอดคลองกับคาพารามิเตอรที่ไดจากการวัด
ลักษณะเฉพาะกระแส-ความตางศักยของเซลลที่แสดงไวและอยูในระดับ
เดียวกันกับเซลลแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูงชนิดอื่น
Q.E.
1.0
0.9
0.8

J (mA/cm2)
40
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YSS-80: AM 1.5, 100 mW/cm2, 25°C
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Jsc = 32.7 mA/cm2
FF = 70.0 %
Area = 0.475 cm2

0

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Voltage (V)

0.0
400

500

600

700

800

900

1000 1100 1200

Wavelength (nm)

รูปที่ 10 ผลการวัดประสิทธิภาพเชิงควอนตัม และลักษณะเฉพาะ
กระแส-ความตางศักยของเซลลยอยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สาขาพลังงานทดแทน
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