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KATA PENGANTAR 
 

Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas 

telah menjadi sarana utama pembangkit energi selama 

berabad-abad. Namun, dengan adanya pemanasan 

global yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar 

fosil, ditambah dengan permintaan energi yang lebih 

besar karena peningkatan standar hidup, kita 

menghadapi ancaman kebutuhan energi yang tinggi. Ada 

perhatian dalam pengelolaan sumber energi terbarukan 

seperti yang berasal dari tenaga angin, pembangkit listrik 

tenaga air, atau konversi tanaman yang berkembang 

pesat menjadi etanol. Ini lebih tersedia secara universal 

dan mereka berpotensi dapat berkontribusi pada 

pemanasan global dengan mengurangi jejak karbon. 

Kemudian, ada jenis sumber energi yang didasarkan pada 

konversi fotovoltaik sinar matahari ke listrik oleh 

beberapa semikonduktor yang tersedia secara luas, yang 



 
 

bisa dibilang yang paling bersih, dan berpotensi sebagai 

alternatif yang paling dapat diandalkan. 

Konsep sel surya adalah reverse bias persimpangan 

p-n sederhana yang mengubah cahaya diserap ke dalam 

pasangan elektron-lubang dan kemudian menjadi 

tegangan DC kecil. Sel mungkin ditumpuk untuk mengisi 

baterai mobil 12V atau memberi jaringan listrik melalui 

inverter DC/AC. Untungnya, di antara semua 

semikonduktor yang cocok untuk tujuan ini, termasuk 

yang baru ditemukan semikonduktor organik, senyawa 

semikonduktor seperti CdTe, CuInGaSe2, dan GaAs, 

silikon adalah salah satu bahan yang paling melimpah di 

kerak bumi. 
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penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa 
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Bab 1 

Kronologis sejarah dan kemajuan ilmiah dalam 
pengembangan teknologi solar cell 
 

1.1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan sejarah kronologis dan 

kemajuan ilmiah dalam kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang berkaitan dengan teknologi sel 

surya dari tahun 1954 hingga sekarang. Ilmuwan telah 

mengidentifikasi potensi senyawa semikonduktor III-V, 

nanoteknologi dan bahan organik yang dapat digunakan 

dalam desain dan pengembangan sel surya, juga dikenal 

sebagai sel fotovoltaik (PV). Penting untuk menunjukkan 

bahwa sel PV tidak hanya ramah lingkungan, tetapi 

mereka menawarkan sumber energi listrik yang bersih, 

efisien, dan dapat diandalkan. Mengapa kebutuhan 

untuk teknologi solar sekarang begitu penting? 

Meningkatnya harga minyak, biaya energi yang tinggi, 

kondisi cuaca yang ekstrem, dan efek rumah kaca global 

telah memaksa perencana energi untuk mencari sumber 

alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan 
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bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas, dan untuk 

beralih ke bentuk energi bersih lain yang dibutuhkan 

untuk melindungi planet kita [1]. Perhatikan bahwa 

sejumlah besar emisi karbon dioksida dilepaskan ketika 

daya listrik yang dihasilkan dengan menggunakan batu 

bara, gas, dan kayu. Selain itu, batubara yang diekstrak 

dari tambang batu bara terpencil harus diangkut ke lokasi 

pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Ini 

melibatkan biaya transportasi yang sangat besar dan 

keterlambatan dalam pengiriman batubara di bawah 

kondisi iklim yang merugikan. 

Pembangkit listrik tenaga nuklir mahal dan 

membutuhkan waktu lama untuk membangun. Baru-

baru ini sebuah rencana untuk membangun dua pabrik 

berbahan bakar batu bara di Utah dijatuhkan, karena 

tingginya biaya dan keberatan terhadap pemanasan 

global. Sebuah studi baru-baru ini oleh industri berbasis 

proyek Electric Power Research Institute bahwa 

pembangkit listrik tenaga batubara akan menghabiskan 

biaya lebih besar dibandingkan dengan pembangkit 
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listrik tenaga nuklir atau pembangkit listrik tenaga gas 

alam pada tahun 2025. Ahli analisis industri lain 

menyatakan bahwa harga listrik meningkat dari 35 

persen menjadi 65 persen pada tahun 2015, jika Kongres 

AS mengeluarkan larangan efek rumah kaca atau polusi 

berbasis karbon. Pembangunan dan instalasi pembangkit 

listrik tenaga nuklir melibatkan investasi modal lebih dari 

$3.000.000.000 dan membutuhkan waktu minimal dua 

sampai tiga tahun. Selain itu, pembuangan dan 

penyimpanan limbah radioaktif menghadirkan masalah 

serius. Pembangkit listrik dapat juga menggunakan gas 

alam, tetapi gas alam bersifat volatil baik dalam pasokan 

maupun harga. 

Untuk alasan yang dikutip di atas, ilmuwan energi di 

seluruh spektrum politik telah meningkatkan minatnya 

dalam sumber energi alternatif seperti turbin angin, 

hydroturbines, dan sel surya. Hal ini sama pentingnya 

untuk menyebutkan bahwa teknologi fotovoltaik (PV) 

menawarkan metode yang langsung untuk mengubah 

energi matahari menjadi energi listrik tanpa emisi karbon 
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dioksida atau efek rumah kaca. Energi matahari 

didasarkan pada efek fotovoltaik, yang pertama kali 

diamati pada tahun 1839. Sebuah perangkat PV 

menggabungkan p-n junction dalam bahan 

semikonduktor di mana tegangan dikembangkan dari 

radiasi matahari. Tegangan yang dihasilkan di seluruh 

junction tergantung pada sifat p-bahan dan n-bahan dan 

konstanta difusi. Sebuah model teoritis satu dimensi dari 

sel PV ditampilkan dalam Gambar 1.1. Penyerapan sinar 

matahari terjadi pada medium semikonduktor. Silikon 

adalah bahan semikonduktor penyerap yang lemah, 

sehingga menghasilkan efisiensi koleksi terendah. Bahan 

semikonduktor yang digunakan dalam pengembangan 

sel PV harus menyerap sebagian besar spektrum surya 

terdekat ke permukaan untuk mencapai efisiensi koleksi 

tinggi. 

Sel surya pertama kali dikerahkan untuk 

menyediakan daya listrik untuk kendaraan ruang angkasa 

dan sistem komunikasi satelit pada akhir 1950-an, karena 

perangkat ini tidak memerlukan pemeliharaan selama 
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periode panjang (5 sampai 10 tahun) dan menawarkan 

keandalan maksimum tanpa kompromi dalam efisiensi 

konversi. Sel surya silikon digunakan untuk memasok 

tenaga listrik di satelit Vanguard dimasukkan ke orbit 

pada tahun 1958. Setelah itu, sel tersebut sering 

digunakan dalam satelit terrestrial. Namun, aplikasi 

ruang tetap menjadi pasar utama selama lebih dari dua 

dekade. Ilmuwan energi terkemuka yang diakui pada 

tahun 1973 menyatakan bahwa fotovoltaik adalah 

kandidat yang layak untuk pasokan energi nonfosil masa 

depan. Kegiatan penelitian pada sel PV menunjukkan 

bahwa biaya pengembangan dan biaya komponen sistem 

harus dikurangi dengan faktor 1000, jika teknologi sel 

surya yang akan dikerahkan untuk aplikasi komersial dan 

domestik. Saat ini harga untuk sistem listrik terhubung 

jaringan yang saat ini beroperasi di Amerika Serikat, 

Jepang, dan negara Eropa telah dikurangi dengan faktor 

100. 
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Gambar 1.1 Geometri satu dimensi untuk model teoritis 

sel PV. 

Sebuah survei pada tahun 2003 bahwa saham pasar 

teknologi baru yang digunakan dalam desain dan 

pengembangan sel surya mengungkapkan bahwa sekitar 

55 persen telah diperhitungkan oleh teknologi 

polycrystalline silikon, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.2 dimana 30 persen oleh kristal tunggal 

teknologi silikon, 5,6 persen dengan silikon amorf (a-Si) 

teknologi, 6 persen oleh a-Si-pada teknologi slice CZ, dan 
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3,5 persen dengan teknologi pita tipis. Penelitian ilmiah 

pada sel surya menggunakan film tipis kadmium Telluride 

(CdTe) menunjukkan bahwa perangkat tersebut 

memberikan biaya fabrikasi tinggi dan efisiensi rendah. 

Film tipis indium-Timah (InSb) oksida dianggap paling 

menarik dalam fabrikasi sel surya PV, tetapi mereka juga 

memberikan biaya tinggi, yang dapat secara signifikan 

dikurangi menggunakan Q-Switched, Solid-State laser 

yang beroperasi pada 1064 mikron. 

 

 

 

Gambar 1.2 Aplikasi sel surya sekarang 

memperhitungkan lebih dari 55 persen dari wafer silicon 

yang digunakan di seluruh dunia. 
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Permintaan akan energi selalu menjadi penggerak 

utama dalam pengembangan kemampuan industri. 

Penemuan mesin uap memicu revolusi industri dan 

evolusi konsekuen ekonomi energi berdasarkan kayu dan 

batubara. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi energi 

terus menerus difokuskan pada berbagai sumber energi, 

seperti nuklir, angin, air, minyak, dan gas. Energi nuklir 

sangat mahal dan menimbulkan bahaya radiasi dan 

masalah limbah nuklir. Sumber energi listrik 

menggunakan batu bara, kayu, gas, dan minyak 

menghasilkan sejumlah besar polusi atau emisi karbon 

dioksida, sehingga menimbulkan resiko kesehatan. 

Semua sumber daya energi listrik ini memerlukan 

investasi modal besar dan pemeliharaan terjadwal. 

Dalam kasus pembangkit listrik berbahan bakar 

batubara, investasi modal tinggi, biaya transportasi 

batubara, dan keterlambatan pengiriman di bawah 

kondisi iklim yang merugikan dapat menimbulkan 

masalah serius. Di sisi lain, sumber energi surya 

menyediakan bebas polusi, mandiri, handal, tenang, 
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jangka panjang, bebas perawatan, dan sepanjang tahun 

terus-menerus dan tak terbatas operasi dengan biaya 

moderat. Meskipun semua manfaat dari sel surya dan 

hampir 55 tahun setelah penemuan mereka, Sel surya PV 

yang menghasilkan hanya 0,04 persen dari dunia on-grid 

listrik karena tingginya biaya sel surya, yang berada di 

luar jangkauan konsumen umum. Berdasarkan tinjauan 

statistik tahun 2007 konsumsi energi dunia, 30 persen 

dari energi listrik yang dihasilkan dari batubara, 16 

persen dari gas alam, 15 persen dari generator air, 9 

persen dari minyak, 4 persen dari reaktor nuklir, dan 

hanya 1 persen dari sel surya. Di Amerika Serikat, energi 

matahari dari semua jenis memenuhi kurang dari 0,1 

persen dari permintaan listrik. Semua negara industri 

dan Barat seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Brasil, 

Italia, Spanyol, dan negara Eropa lainnya beralih ke 

pembangkit listrik dari sel surya, karena investasi modal 

tinggi, radiasi, dan emisi karbon dioksida yang terkait 

dengan pembangkit listrik berbahan dasar batubara, 

berbasis nuklir, berbasis gas, dan berbasis minyak. 
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1.2 Identifikasi parameter kritis dan aspek desain dari 

sel surya silikon 

Sel surya semikonduktor PV berbasis silikon telah 

digunakan untuk menunjukkan aplikasi yang paling 

praktis dan handal dari efek fotovoltaik. Sebuah junction 

semikonduktor sederhana dapat dihasilkan dari silikon 

kristal tunggal. Kontak resistansi rendah ditambahkan 

untuk menekan energi listrik yang dihasilkan ketika sel 

terkena sinar matahari. Sekitar tegangan DC 0,45 volt 

dihasilkan di setiap sel terlepas dari dimensi untuk 

arsitektur sel tertentu. Arus DC dan dengan demikian 

daya yang tersedia sangat tergantung pada area sel yang 

terkena sinar matahari dan kemampuan penyerapan 

wafer silikon, yang terletak di antara dua kontak, seperti 

diilustrasikan dalam Gambar 1.3.  

Penting untuk menyebutkan bahwa semakin tinggi 

kemampuan penyerapan bahan semikonduktor, semakin 

tinggi tegangan PV akan melintasi terminal sel. Dalam 

kasus bahan dengan kemampuan penyerapan lemah 
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seperti silikon, sebagian besar pembawa dihasilkan di 

dekat permukaan. Berdasarkan perhitungan awal, orang 

dapat mengharapkan daya output DC berkisar dari 

sekitar 250 mW dari sel 57 mm untuk sekitar 1000 mW 

atau 1 kW/m2 dari sel 100 mm di bawah kondisi standar. 

Kondisi standar didefinisikan oleh NASA sebagai 100 

mW/cm2 intensitas matahari (I) dengan suhu sel 28 0C di 

permukaan laut. Tegangan yang lebih tinggi 

dimungkinkan dengan menghubungkan sel dalam seri, 

sementara daya output yang lebih tinggi dimungkinkan 

dengan menghubungkan sel secara paralel. Sel surya 

dapat dipasang pada substrat poliester yang terisi kaca. 

Output sel bersih adalah produk intensitas matahari (I = 

100 mW/cm2) dan efisiensi konversi perangkat, yang 

biasanya sekarang sekitar 16 persen untuk sel silikon. 

Modul Surya mungkin berisi beberapa sel yang 

terhubung secara seri dan paralel menggunakan teknik 

interkoneksi dan enkapasi paling canggih. Desain modul 

harus menawarkan pendekatan biaya-efektif untuk 

memenuhi persyaratan daya keluaran surya tertentu 
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tanpa kompromi dalam kehandalan. Modul ini dapat 

dipasang pada panel surya dalam seri dan konfigurasi 

paralel untuk memenuhi kemampuan pembangkit daya 

tertentu. Sel surya harus dikemas dalam berbagai modul 

untuk mengoptimalkan kinerja listrik dari sistem tenaga 

surya yang paling cocok untuk aplikasi tertentu. Penting 

untuk menyebutkan bahwa sel surya dasar tersedia 

dengan diameter 57, 90, dan 100 mm. Selanjutnya, 

setengah sel, sel kuartal, atau konfigurasi lain dapat 

digunakan di mana aplikasi tertentu dijamin. Modul 

dapat menggunakan kemasan yang berbeda dan 

encapsulating bahan untuk mencapai ekonomi 

maksimum dan untuk memenuhi persyaratan lingkungan 

yang berbeda. Untuk banyak aplikasi, silikon digunakan 

untuk segel kedap udara dan untuk melindungi integritas 

sel di bawah kondisi operasi yang keras. Polikarbonat 

harus digunakan untuk memenuhi resistensi dampak 

tinggi dan perlindungan maksimum di bawah kondisi 

mekanik yang ekstrem. Semua modul harus dirancang 

atau dibangun dengan perawatan yang optimal. Aksesori 
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lain seperti regulator tegangan, Inverter, dan perangkat 

keras pemasangan diperlukan untuk menyelesaikan 

sistem pembangkit tenaga surya. 
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Gambar 1.3 Rincian arsitektur sel surya menunjukkan    

(a) diagram skematik dan (b) tampilan penampang sel. 
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Seperti disebutkan sebelumnya, sejumlah besar sel 

surya dan modul akan diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan daya output tertentu. Dasar panel 

memberikan integritas mekanis, sementara penutup 

kaca menawarkan perlindungan yang maksimal dari 

faktor lingkungan seperti debu, hujan, angin, 

kelembaban. Penutup ini harus menyediakan transmisi 

maksimum untuk radiasi matahari, tetapi dengan refleksi 

minimum dan kerugian penyerapan minimum. Panel 

komersial yang tersedia memiliki panjang 48 inci, lebar 

18 inci, dan kedalaman tidak melebihi 2 inci. Analisis 

komputasi diperlukan untuk mencapai desain panel yang 

paling efektif biaya yang terdiri dari modul surya, juga 

dikenal sebagai array surya, dan Inverter. Analisis harus 

menentukan sudut kemiringan yang tepat mampu 

mengoptimalkan baik lokasi dan kinerja sistem surya. 

Konfigurasi panel, lokasi, dan persyaratan instalasi akan 

dibahas secara lebih terperinci dalam bab terpisah. 
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1.3 Aplikasi sistem tenaga surya 

Karena sistem energi PV menyediakan bahan bakar 

bebas polusi, dan tidak terganggu sumber listrik, sistem 

energi surya cocok untuk banyak aplikasi, seperti lampu 

penghalang pendaratan untuk Bandara, air memompa 

untuk irigasi, sumber daya untuk rumah dan bangunan 

komersial, pemancar alarm perimeter, pagar perbatasan 

elektronik, alarm intrusi untuk keamanan, tanda-tanda 

jalan Raya, radio ransel portabel, terletak di jarak jauh, 

sistem surveilans elektronik tak berawak, Penyiaran TV 

pendidikan, rel kereta api, stasiun relay radio, sensor 

bantuan navigasi, sistem peringatan gempa berbasis laut, 

pemancar alarm darurat, satelit komunikasi, dan sistem 

pengintaian dan pengintai berbasis Antariksa.  

Saat ini sistem pembangkit listrik tenaga surya untuk 

rumah dan bangunan komersial mendapatkan perhatian 

tertinggi. Baru-baru ini, seorang pemilik gedung kantor 

San Jose David Kaneda [2] mengungkapkan keberadaan 

gedung perkantoran yang mengkonsumsi daya listrik nol, 

tidak menghasilkan emisi karbon dioksida atau efek 
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rumah kaca, dan tidak memerlukan bahan bakar fosil 

untuk pemanasan atau pendingin udara. San Jose 

pembangun dan perusahaan yang berbasis di Santa Clara 

telah direnovasi oleh listrik dan sistem pencahayaan 

menggabungkan teknologi sel surya terbaru. Dia telah 

memasang panel surya di atap bangunan bersama 

dengan skylight di antara panel untuk menerangi 

bangunan dengan sinar matahari alami. Baru-baru ini, 

pembangun Santa Clara memulai renovasi bangunan tua 

dengan panel surya, dengan tujuan menciptakan 

perumahan ramah lingkungan dan gedung perkantoran. 

Penting untuk disebutkan bahwa skylight terkadang 

dilengkapi dengan lampu fluoresen yang efisien. Tuan 

Kaneda telah terputus dengan pipa gas alam untuk 

memanaskan bangunan dan merekomendasikan skema 

pemanasan alternatif, yaitu, energi listrik surya, dengan 

menginstal panel fotolistrik cukup untuk memenuhi 

seluruh beban listrik 30 kW. Energi surya listrik 30 kW 

akan memenuhi semua pencahayaan, pemanasan, dan 

persyaratan pendinginan bangunan di siang hari. Area 
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kritis perlu diatasi untuk mengurangi penggunaan energi 

listrik: pencahayaan, pemanasan, pendinginan, dan 

beban aksesori seperti komputer, printer, oven 

microwave, lemari es, dan hal lainnya. 

Beberapa aspek arsitektur bangunan harus diberikan 

pertimbangan serius. Parameter konkret bangunan 

harus menyediakan ketentuan untuk instalasi jendela 

dan skylight diperlukan untuk mengurangi kebutuhan 

energi. Kaca khusus harus digunakan untuk jendela untuk 

memungkinkan cahaya terlihat melalui kaca tetapi 

memblokir cahaya inframerah dan ultraviolet untuk 

menjaga kantor tetap dingin. Sebuah overhang di sisi 

selatan akan menaungi jendela dari matahari langsung di 

sisi timur, sementara kaca elektrochromic dikendalikan 

oleh sensor akan menggelapkan jendela ketika matahari 

menyinari secara langsung dan akan membuatnya 

transparan. Plafon tinggi akan memberikan cahaya yang 

menyebar di kantor dan di area di mana skylight iluminasi 

terlalu kuat, berbagai diffusers dapat dikerahkan, jika 

diperlukan. Lampu fluoresen energi rendah harus 
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digunakan bersama dengan sirkuit switching dan dimmer 

berbiaya rendah untuk menghemat listrik. 

Perancang bangunan hemat energi 

merekomendasikan pemasangan Pompa Pemanas panas 

bumi untuk pendinginan dan memanaskan gedung. 

Pompa panas Geothermal mengambil keuntungan dari 

fakta bahwa pada beberapa kedalaman di bawah 

permukaan bumi, suhu tanah tetap konstan pada 10 0C 

atau 42 0F. Kedalaman ini bervariasi dari tempat ke 

tempat, tetapi di California Utara, kedalaman ini adalah 

sekitar 6 kaki di bawah permukaan tanah. Ketika air 

mengalir ke gedung melalui pipa air yang dipasang di 

bawah kedalaman ini, ia berjalan melalui penukar panas 

yang mengumpulkan panas dari tanah di musim dingin 

dan menarik panas keluar dari gedung di musim panas. 

Dengan cara ini, pompa panas Geothermal menyediakan 

pemanasan dan pendinginan di gedung dengan listrik 

minimum. Dengan demikian, pompa panas Geothermal 

dapat dioperasikan dengan energi listrik yang dihasilkan 

minimum surya tanpa efek rumah kaca. Energi listrik 
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dapat disimpan melalui beberapa metode menggunakan 

layar LCD, sensor cahaya dan gerak yang diperlukan 

untuk mematikan lampu ketika tidak diperlukan, 

komputer meja atas, dan peralatan efisien energi dan 

aksesoris kantor. 

Perusahaan atap adalah batas terbaru dalam teknik 

pembangkit energi surya [2] dan telah menerima 

perhatian terbesar dari raksasa industri seperti Google, 

bahan terapan, target, Kohl's, Wal-Marts, Tesco 

supermarket di Inggris, dan korporasi di Jerman, Spanyol, 

Australia, Israel, Jepang, dan Brasil. Di Amerika Serikat 

saja, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya telah 

meningkat dari 3 MW di 2003 sampai 185 MW di 2007, 

dan lebih dari 70 persen dari instalasi surya berada di 

California, karena negara ini menawarkan insentif pajak. 

Sebagai contoh, pembangkit tenaga surya melibatkan 

9222 polysilicon panel surya di kuasi-miring bidang 

horisontal menghadap ke Barat. Sistem tenaga surya 

mampu menghasilkan 9000 kWh listrik. Bahkan deretan 

atap carport memiliki lebih banyak panel surya untuk 
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menghasilkan tambahan jumlah listrik. Google 

mengklaim semua panel ini menghasilkan 1,9 MW listrik, 

cukup untuk memenuhi 30 persen dari permintaan listrik 

puncak bangunan atau kekuasaan 1000 rumah California. 

Instalasi tenaga surya adalah yang terbesar di Amerika 

Utara. 

Perusahaan atap dengan kemampuan pembangkit 

tenaga surya mendapatkan perhatian di seluruh dunia. 

Pabrik di Jerman, Spanyol, Jepang, dan Belanda terlibat 

dalam desain dan pengembangan sumber daya energi 

surya di atap. Pasar untuk pemasangan fotovoltaik atap 

meningkat sebesar 40 persen per tahun di Amerika 

Serikat saja. Instalasi atap Solar tumbuh 100 persen di 

Spanyol pada tahun 2006. Pasar energi surya Jerman 

relatif rata di 2006, tetapi Jerman akan menginstal PV 

menghasilkan sistem, menurut sebuah laporan oleh 

Asosiasi industri energi surya. California telah menjadi 

pertumbuhan tercepat kedua di pasar surya dunia, yang 

sedang didorong terutama oleh aktivitas di atap 

perusahaan instalasi surya. Pada 2006, sektor komersial 
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menyumbang 66 persen dari kapasitas yang baru 

dipasang di Amerika Serikat, naik dari 14 persen pada 

tahun 2001, menurut data yang dikeluarkan oleh 

Departemen Energi AS. 

Pada bulan Maret 2007, bahan Terapan Santa Clara, 

California mengumumkan rencana untuk menginstal 

sebuah sistem pembangkit tenaga surya 1,9 MW di atap 

dari Sunnyvale, California kompleks. Di Britania Raya, 

Tesco, jaringan supermarket yang berbasis di Inggris, 

bermaksud untuk memasang 2 MW instalasi energi surya 

di kompleks perkantoran. Wal-Mart, pengecer terbesar 

di dunia, bermaksud untuk mengungguli semua 

perusahaan ini dengan rencana Multipart untuk 

menginstal sistem tenaga surya dengan menghasilkan 

kapasitas melebihi 5,6 MW di atap 222 Toko di California 

dan Hawaii. Dua lainnya ritel diskon raksasa, target dan 

Kohl's, memiliki rencana masa depan segera untuk 

mengubah atap mereka menjadi kecil, independen 

sumber daya energi surya. 
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Perusahaan instalasi atap solar akan menyadari 

peningkatan yang signifikan dalam pembangkit listrik 

tenaga surya, jika perbaikan dalam efisiensi panel surya 

dan pengurangan biaya panel surya terwujud. Efisiensi 

panel surya saat ini sekitar 15 persen (maksimum) dan 

harga modul surya diperkirakan akan berkurang sekitar 5 

persen per tahun. Berdasarkan fakta ini para ahli energi 

industri memprediksi bahwa sistem energi surya tidak 

akan mampu bersaing dengan sumber daya listrik yang 

ditawarkan oleh perusahaan utilitas publik sampai tahun 

2015 setidaknya. Namun, dengan agresif federal dan 

negara pajak Rabat dan subsidi dan melewati hukum 

perlindungan lingkungan yang ketat, situasi dapat 

berubah. 

Persyaratan kinerja modul dan biaya panel surya 

memainkan peran kunci dalam membenarkan 

penyebaran instalasi energi matahari pada struktur 

perusahaan dan bangunan komersial. Kemampuan 

pembangkit listrik dan efisiensi konversi per modul surya 

akan menentukan biaya pemasangan panel surya. Dalam 
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kasus instalasi surya Google, masing-masing panel surya 

menghasilkan sekitar 210 W menggunakan sel silikon 

polycrystalline, dengan masing-masing modul memiliki 

efisiensi yang lebih baik yaitu 13 persen. Karena panel 

surya menghasilkan arus DC, setiap sistem memerlukan 

Inverter untuk mengubah arus DC ke AC untuk 

memenuhi persyaratan catu daya utilitas. Konverter 

tersebut memiliki efisiensi konversi lebih baik dari 96 

persen. Ahli energi memperkirakan bahwa biaya instalasi 

surya berkisar antara $3 dan $5 per watt di California, 

dan antara $6 dan $10 per watt di tempat lain di Amerika 

Serikat, setelah anjak dalam Rabat lokal dan federal dan 

insentif pajak untuk instalasi tata surya. Menurut 

California Utara Asosiasi energi matahari, biaya rata-rata 

menginstal tata surya besar adalah $8,50 per watt 

sebelum Rabat dan insentif pajak, yang dapat 

menurunkan biaya instalasi mendekati $2,80 per watt 

setelah berbagai insentif. Berdasarkan data biaya ini, 

sistem Solar Google kemungkinan besar akan mengambil 

sekitar $4.500.000 dari negara bagian California pada 
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total investasi lebih dari $13 jutaan. Pajak Federal 

menerobos melalui UU kebijakan energi 2005 akan 

menghasilkan tabungan lebih lanjut ke Google. 

Penting untuk menunjukkan bahwa kegiatan 

penelitian dan pengembangan yang agresif sejauh ini 

gagal untuk memangkas instalasi surya per watt. Google 

sangat ingin melakukan proyek instalasi tenaga surya ini, 

karena pemilik Google telah menginvestasikan banyak 

dalam sebuah perusahaan start-up yang disebut Nano 

Solar yang mengkhususkan diri dalam film tipis teknologi 

sel surya mampu menghasilkan sel surya dengan efisiensi 

konversi yang lebih tinggi dan biaya fabrikasi yang lebih 

rendah. Selain itu, pembatasan emisi karbon dan 

volatilitas harga listrik telah memaksa raksasa 

perusahaan untuk mempertimbangkan serius alternatif 

dan lebih murah sumber energi listrik. 

Laporan terbaru yang diterbitkan mengungkapkan 

bahwa instalasi tenaga surya mendapatkan insentif 

keuangan dan bantuan dari penyedia layanan surya, yang 

dapat mencapai jutaan dolar. Para penyedia surya 
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membujuk calon pelanggan bisnis untuk 

menandatangani perjanjian yang pada gilirannya berlaku 

mengubah penyedia mereka menjadi perusahaan utilitas 

miniatur. Kantor-pasokan perusahaan Staples adalah 

yang pertama untuk mengejar skema tersebut di 2004 

dengan Sun Edison, penyedia layanan listrik tenaga surya 

terkemuka di Maryland untuk sistem instalasi surya 280-

kW pada dua gudang di California. Ini instalasi surya 

tertentu mencakup lebih dari 10 persen dari beban listrik 

untuk kedua fasilitas. Sun Edison menginstal modul surya 

tanpa biaya pada gudang pelanggan dan mengambil 

tanggung jawab untuk pemeliharaan sistem. Dalam 

situasi ini, pelanggan menandatangani kontrak jangka 

panjang tidak melebihi 20 tahun, yang mengunci 

pelanggan untuk membeli kembali energi listrik yang 

dihasilkan oleh mereka panel pada tingkat bunga tetap. 

Tingkat ini lebih rendah dari harga eceran yang 

dibebankan oleh perusahaan utilitas. Konsultan energi 

independen mengungkapkan bahwa 40 persen dari 

instalasi surya komersial baru-baru ini telah pergi dengan 
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cara ini dan ini mungkin akan tumbuh lebih populer 

sebagai perusahaan tambahan beradaptasi instalasi 

energi surya. Skema ini akan ditemukan paling ekonomis 

untuk perusahaan yang mengalami beban listrik puncak 

selama jam kerja, biasanya 10:00 am sampai 5:00 pm. 

Karena harga listrik yang dibebankan oleh perusahaan 

utilitas biasanya ganda, Triple, atau bahkan Quadruple, 

skema penyedia layanan listrik tenaga surya akan paling 

efektif biaya dan pelanggan akan bebas dari fluktuasi 

harga listrik dan emisi karbon. Penting untuk 

menyebutkan bahwa Power Light perusahaan di Berkley, 

California, anak perusahaan SunPower, adalah salah satu 

produsen modul solar terbesar dan installer di Amerika 

Serikat. 

Perencana energi memprediksi bahwa pasokan 

bahan bakar fosil, gas alam, dan minyak mentah akan 

berkurang secara signifikan dalam 15 sampai 20 tahun ke 

depan, sedangkan permintaan listrik telah dua kali lipat 

setiap 10 tahun, yang akan menimbulkan bahaya 

kesehatan akibat emisi karbon. Karena sumber energi 
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terbesar ke bumi berasal dari matahari, yang 

menyumbang 5000 kali Total masukan energi dari semua 

sumber lain, hal ini paling logis dan diinginkan untuk 

menggunakan energi matahari sebanyak mungkin. 

Selanjutnya, negara dan kredit pajak federal dan insentif 

akan mempercepat penyebaran skema penyedia listrik 

tenaga surya yang tidak hanya biaya yang efektif, tetapi 

juga ramah lingkungan, handal, dan independen dari 

pembatasan asing dan penetapan harga. Didorong oleh 

Rabat ini dalam lima tahun terakhir, beberapa toko 

seperti target, Wal-Mart, dan Home Depot serius 

mempertimbangkan skema instalasi energi matahari 30-

kW atau lebih. California Solar inisiatif perusahaan kredit 

berdasarkan metrik kinerja yang dapat jumlah untuk 25 

persen dari biaya sistem listrik tenaga surya, termasuk 

biaya instalasi, panel surya, Inverter, dan mounting 

aksesoris. Ketika negara dan kredit pajak Federal 

diperhitungkan, bisnis dapat memulihkan lebih dari 50 

persen dari keseluruhan biaya sistem surya. Pada 2007, 

California menawarkan Rabat berdasarkan ukuran tata 
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surya dan bukan per-watt memperhitungkan rincian fisik 

dari penempatan panel surya, yang memungkinkan 

penggantian lebih murah. Kinerja sistem tenaga surya 

bergantung pada sudut kemiringan panel dan masa 

shading serta koordinat ketinggian dan azimuth yang 

biasa digunakan untuk menggambarkan posisi matahari 

yang jelas di langit. Rabat adalah bagian dari sistem 

berjenjang dirancang untuk mengurangi insentif dari 

masa ke masa dan di 2008 persyaratan efisiensi energi. 

Di Amerika Serikat hanya New Jersey telah menunjukkan 

minat besar dalam mengejar instalasi surya berdasarkan 

teknologi fotovoltaik dan memiliki tertinggi kedua 

dipasang kapasitas surya 18 MW di 2006. Sebagai 

perbandingan, Florida memiliki instalasi energi surya 

dengan kapasitas moderat 170 kW. Arizona, New York, 

Colorado, Texas, dan Massachusetts telah menunjukkan 

minat yang besar dalam sistem tenaga surya. 

Hal ini menarik untuk dicatat bahwa negara di mana 

panel surya telah bernada baik tidak selalu di tempat 

yang paling cerah di dunia. Ahli energi matahari 
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menunjukkan bahwa di 2005, tiga negara menyumbang 

90 persen dari 3075 MW diinstal kapasitas fotovoltaik, 

yang ditingkatkan menjadi 4500 MW pada Desember 

2007. Karena tingginya harga listrik, gas, dan minyak di 

seluruh dunia, sebagian besar negara di Eropa dan 

beberapa di Asia yang memberikan pertimbangan serius 

untuk program energi terbarukan seperti energi listrik 

surya. Terutama, Harga listrik lebih dari 20 sen per kWh 

atau lebih per unit, yang dua kali lebih tinggi daripada di 

Amerika Serikat. Putuskan antara sinar matahari dan 

Keluaran surya bahkan lebih jelas di luar Amerika Serikat, 

menurut data yang diterbitkan di 2006 oleh badan energi 

internasional. Mulai pertengahan 1990-an, Jepang dan 

Jerman mulai berinvestasi dalam program energi 

terbarukan. Akibatnya, hari ini berawan Jerman, industri 

energi terbarukan telah menjadi negara terbesar kedua 

sumber pekerjaan baru setelah sektor otomotif. Jerman 

mempekerjakan lebih dari 200.000 insinyur dan ilmuwan 

yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan 

pengembangan dengan fokus utama pada program 
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energi matahari. Kapasitas pemasangan fotovoltaik di 

seluruh dunia diringkas dalam Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Kapasitas instalasi photovoltaic surya di dunia  

 

Catatan: Data yang disajikan di sini menunjukkan 

pertumbuhan pesat kapasitas instalasi surya, terlepas 

dari wilayah geografis dan kondisi iklim. Selain itu, data 

menunjukkan bahwa tiga negara, Amerika Serikat, 

Jerman, dan Jepang menyumbang 90 persen dari 

kapasitas instalasi surya di seluruh dunia di 2005. 

Bagi perusahaan, pemasangan Solar tergantung 

pada faktor selain tarif dan Rabat. Di Amerika Serikat, 

aturan bervariasi dari negara ke negara mengenai 

bagaimana untuk melampirkan tanaman surya ke 
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jaringan listrik dan bagaimana untuk mengkompensasi 

produsen untuk listrik mereka ekspor ke grid. Ada aturan 

umum bahwa energi surya harus menghasilkan kurang 

dari 50 persen dari kebutuhan listrik minimum bangunan 

dan cara ini modul surya tidak pernah datang dekat 

untuk memproduksi lebih banyak listrik daripada 

konsumsi yang diperlukan untuk bangunan. Beberapa 

utilitas perusahaan telah enggan untuk membuka grid 

mereka untuk jumlah yang semakin besar dari listrik yang 

mereka tidak dapat mengelola karena kehandalan 

jaringan dan frekuensi atau gangguan tegangan. 

Beberapa perusahaan merencanakan Instalasi Solar 

untuk 100 MW, tapi respon yang lambat dari perusahaan 

utilitas memaksa mereka untuk menurunkan skala 

proyek, yang pada dasarnya membatasi pertumbuhan 

kapasitas instalasi surya. Biaya listrik per kilowatt jam 

dapat menghalangi perluasan Instalasi Solar. Ketika 

harga listrik di antara yang tertinggi di negeri ini, 

misalnya, 15 sen per kilowatt jam untuk sektor komersial, 

dibandingkan dengan biaya rata nasional, misalnya, 9 sen 
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per kilowatt jam, perusahaan tidak akan pergi untuk 

sumber energi surya karena tingginya biaya sistem 

instalasi surya. Selanjutnya, pengembang proyek tidak 

siap untuk berinvestasi dalam instalasi Solar sampai 

mereka yakin perusahaan utilitas akan setuju untuk 

menghubungkan mereka bebas repot atau tanpa re-

kondisi. Semua masalah ini harus dihadapi oleh 

pengembang proyek surya sebelum membuat keputusan 

yang kuat apakah akan maju atau tidak. Hanya beberapa 

negara di Amerika Serikat telah mengadopsi standar 

interkoneksi seragam untuk sumber tenaga surya 

terdistribusi. Sebagian besar perusahaan utilitas telah 

menetapkan persyaratan interkoneksi mereka sendiri, 

yang dapat bertentangan dengan yang didefinisikan oleh 

masing-masing negara. Selain itu, beberapa negara telah 

mengadopsi standar dan pedoman IEEE yang ditetapkan 

oleh energi pembaruan nasional yang didistribusikan 

dengan penekanan pada keandalan dan keselamatan. 

Kondisi lingkungan akan sangat membaik dengan 

penerimaan pemasangan fotovoltaik secara cepat. Hal ini 
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menarik untuk menyebutkan bahwa Oregon 

menetapkan kebijakan pada bulan Juni 2007 yang dapat 

jumlah untuk kredit pajak 50 persen untuk instalasi Solar 

dan manufaktur untuk mendorong penggunaan penuh 

energi matahari di seluruh negara bagian. Gerakan 

tersebut secara signifikan dapat menurunkan harga 

modul surya dan biaya instalasi. Ahli energi matahari 

memprediksi bahwa harga panel surya akan melihat 

pengurangan yang signifikan segera setelah kapasitas 

manufaktur baru datang online mulai 2008. 

Energi matahari adalah sumber terbesar energi yang 

tersedia untuk bumi, menyumbang 5000 kali Total input 

energi dari semua sumber lain, dan dapat diandalkan dan 

ramah lingkungan. Energi matahari adalah sumber 

didistribusikan secara luas, yang menyediakan 1 kW 

tenaga surya per meter persegi permukaan bumi terkena 

sinar matahari langsung di siang hari. Fotovoltaik surya 

array yang paling cocok untuk komunikasi, pengawasan, 

dan satelit pengintaian, di mana yang terus, dapat 
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diandalkan, dan sumber energi ramah lingkungan sangat 

penting. 

Aspek desain dan persyaratan untuk sel surya, array 

surya dan instalasi panel untuk satelit atau kendaraan 

ruang akan sangat berbeda dari yang digunakan di bumi 

berbasis sistem energi surya. Sel surya dan modul harus 

memiliki efisiensi konversi yang lebih tinggi, keandalan, 

dan integritas mekanis selama periode yang 

diperpanjang mulai dari 8 sampai 12 tahun dalam 

lingkungan radiasi ruang angkasa. Sel surya dengan n-p 

junction lebih disukai dibandingkan sel p-n junction 

karena resistensi radiasi ruang yang lebih tinggi. Single-

kristal sel surya secara luas dikerahkan dalam satelit 

komunikasi dan kendaraan ruang angkasa. Sebuah array 

surya terdiri dari sejumlah besar sel, yang diatur dalam 

paralel-dan string-seri untuk memberikan daya yang 

diinginkan dan tegangan. Blocking dioda digunakan 

untuk memisahkan senar untuk menghindari masalah 

keandalan. Sel surya terikat langsung ke substrat, yang 

terdiri dari dua lembar wajah epoxy-fiberglass terikat 
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pada inti aluminium sarang lebah. Bahan perekat yang 

tepat digunakan untuk modul sel surya ke substrat, yang 

akan dikenakan variasi suhu yang luas ketika akan 

menjadi gerhana. Suhu luas kunjungan dan persyaratan 

untuk hidup sel operasi panjang diperlukan spesifikasi 

desain yang ketat untuk kedua modul surya dan panel 

surya. Suhu array surya satelit berputar biasanya dalam 

kisaran 32 0F  sampai 68 0F kecuali ketika matahari vektor 

sejajar dengan sumbu berputar, seperti diilustrasikan 

pada Gambar 1.4. dalam hal ini suhu yang terus menyala 

panel surya mencapai sekitar 176 0F di orbit bumi. Suhu 

panel akan sedikit lebih tinggi pada ketinggian rendah 

karena bumi albedo (radiasi elektromagnetik).  

Konfigurasi modul surya dan desain array akan 

menuntut keandalan yang ketat dan kinerja 

berkelanjutan di bawah variasi suhu yang luas. 

Kecenderungan ke arah array matahari ringan dan orbit 

bumi yang lebih tinggi akan menghasilkan temperatur 

yang lebih luas kunjungan untuk periode gerhana. Ini 

kunjungan suhu yang luas, kebutuhan kehidupan operasi 
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panjang, dan kehandalan yang lebih tinggi akan 

menempatkan tuntutan besar pada desain dan 

keandalan intercell dan koneksi modul antar dalam array 

surya. Molibdenum dan Kovar paling cocok untuk 

interkoneksi antara sel surya individu dalam array, 

karena mereka memiliki koefisien ekspansi dekat dengan 

silikon. Bahan ini harus dipilih berkaitan dengan suhu 

Bersepeda. Dalam kasus berputar array, yang mengalami 

suhu yang lebih rendah ekstrem, perak atau tembaga 

interkoneksi dapat digunakan. Dalam array satelit 

terbaru, teknik pengelasan digunakan bukan solder 

untuk interkoneksi sel surya. 

Kerusakan ruang radiasi untuk sel surya dapat 

disebabkan oleh muatan-partikel lingkungan, termasuk 

radiasi terjebak dan Solar flare. Ruang radiasi dapat 

mempengaruhi transmitansi dari slide penutup surya, 

sel-ke-cover perekat dan panjang difusi dari pembawa 

minoritas dalam semikonduktor, yang dapat 

menurunkan kinerja sel surya. Sel sampul adalah sumber 

utama untuk perlindungan sel surya. Efek dari lingkungan 
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radiasi dapat paling serius pada kemampuan output 

tenaga surya sel. Lingkungan radiasi biasanya terdiri dari 

elektron dan proton dengan intensitas dan spektrum 

yang beragam secara luas sebagai fungsi ketinggian orbit, 

kemiringan satelit, dan aktivitas matahari. Efek gabungan 

dari faktor ini cenderung menurunkan sifat listrik dari sel 

surya, yang pada gilirannya akan mengurangi output 

daya sel. 
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Gambar 1.4 Skema satelit berputar menunjukkan 

lokasi antena dan array surya, serta karakteristik orbit. 

 

Efek temperatur luar angkasa dapat menurunkan 

kinerja sel surya dalam hal efisiensi, output daya, dan 

tegangan sel-sirkuit terbuka. Tegangan sel surya 

menurun dengan meningkatnya suhu, yang akan 

menyebabkan penurunan output daya yang tersedia dari 

sel-sel silikon kira-kira sebesar 0,5 persen per derajat 
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Celcius. Ini berarti array surya yang permukaan 

belakangnya dapat memancarkan ke ruang akan relatif 

lebih dingin dan, oleh karena itu, akan memiliki daya 

output yang lebih tinggi daripada array yang permukaan 

belakangnya diblokir oleh pesawat ruang angkasa atau 

peralatan lainnya. 

Array surya dapat dirancang untuk hampir semua 

tegangan pada tingkat daya yang diberikan. Namun, ada 

kekhawatiran mengenai keandalan dan kehilangan daya 

pada tegangan dan daya yang diberikan. Kompleksitas 

Power Conditioning dapat lega menggunakan desain 

array hibrida, yang menggunakan array dengan sirkuit 

terpisah untuk tegangan tinggi dan rendah. Hybrid array 

dapat mengurangi berat sistem pendingin daya sebanyak 

25 persen. 

Output daya dari array surya adalah optimum pada 

awal kehidupan, yang akan menurunkan perlahan-lahan 

selama tahun berikutnya tergantung pada tingkat 

keparahan kerusakan radiasi, frekuensi kunjungan suhu, 

kecenderungan orbit, dan ketinggian satelit. Komunikasi 
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berbasis satelit sistem surya memiliki peringkat daya 

berkisar dari 5 untuk 12 kW pada 1970-an, 100 kW untuk 

200 kW di 1980-an, dan 300 kW dan di tahun 1990-an 

dan seterusnya. Sistem tenaga surya dengan kapasitas 

daya yang lebih tinggi umumnya digunakan oleh satelit 

komunikasi multisaluran (suara dan transmisi data) dan 

satelit pengintaian untuk misi militer tertentu dan sangat 

kompleks dan berat. Satelit komunikasi spin-stabil dalam 

orbit khatulistiwa sinkron dan array surya mereka adalah 

silinder berputar, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

1.4.  

Karena persyaratan daya satelit meningkatkan tren 

akan mengarah ke array diperpanjang pada tiga sumbu 

pesawat ruang angkasa stabil, seperti diilustrasikan pada 

Gambar 1.5. Dalam array satelit masa depan, sel surya 

menggunakan film tipis GaAs atau kadmium sulfida akan 

dikerahkan, karena mereka akan menghasilkan efisiensi 

konversi yang tinggi, integritas struktural, dan 

meningkatkan resistensi radiasi ruang. 
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Satelit komunikasi microwave/Ultra High Frequency 

(UHF), Stasiun Repeater sentral di atas pegunungan, di 

padang pasir, dan pipa yang terletak di jarak jauh tidak 

mudah diakses. Penyebaran sistem energi surya akan 

memungkinkan kebebasan penuh untuk lokasi situs 

tersebut dan akan menghilangkan kebutuhan untuk 

transportasi bahan bakar terus menerus dan mekanik 

untuk situs terpencil ini, sehingga menghindari 

perjalanan pemeliharaan mahal dan kehadiran terus-

menerus dari personil operasi. Survei pasar terbaru 

menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya 

saat ini digunakan untuk peralatan komunikasi listrik, 

sensor pemantauan lingkungan, dan sistem kontrol di 

Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Fiji, Italia, Australia, 

New Guinea, Eropa, dan negara lainnya. 

Pembangkit listrik tenaga surya secara luas 

digunakan untuk melayani lampu pendaratan Bandara, 

tanduk peringatan kabut, dan lonceng yang terletak di rig 

minyak tak berawak, pelampung pantai, dan instalasi laut 

lainnya di daerah seperti Boston Harbor, Teluk Meksiko, 



43 
 

Selandia Baru, dan lepas pantai daerah Skotlandia dan 

Venezuela. Perhatikan keandalan, kekasaran pembangkit 

listrik tenaga surya, dan perlindungan terhadap 

lingkungan korosif harus persyaratan desain utama 

untuk penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga 

surya. Ini sistem pembangkit tenaga surya akan 

memerlukan tidak atau sangat sedikit pemeliharaan, 

sehingga menghasilkan penghematan luar biasa atas 

baterai tradisional sistem bertenaga. 
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Gambar 1.5. Desain konfigurasi untuk satelit siaran TV 

yang terdiri dari (a) 12-kW array surya dan (b) array 5 

kW surya. 

 

Jaringan komunikasi rel kereta api, yang 

menyediakan hak-of-jalan kemampuan untuk kereta api, 

adalah aplikasi penting lainnya. Generator Solar sangat 
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penting untuk mengurangi bahaya pada penyeberangan 

kereta yang tidak terlindung dengan menyediakan energi 

listrik yang handal dan berkesinambungan untuk semua 

lampu, lonceng peringatan, dan gerbang yang diperlukan 

untuk melindungi penyeberangan ini sepanjang waktu. 

Berdasarkan survei 2006, ada sekitar 185.000 tidak 

dilindungi penyeberangan kereta api di Amerika Serikat 

saja. Sirkuit Track, sinyal semaphore, dan perangkat 

keselamatan rel kereta api yang menunjukkan 

keberadaan kereta pada bagian tertentu dari jalur dapat 

didukung oleh pembangkit listrik tenaga surya, yang 

dapat menggantikan sistem baterai dan sumber daya 

konvensional. Keandalan dan ekonomi pembangkit listrik 

tenaga surya memberikan manfaat utama atas sumber 

daya tradisional seperti generator diesel dan generator 

thermoelectric. Perusahaan kereta api di Amerika 

Serikat, Kanada, Meksiko, dan negara industri lainnya 

tergantung pada pembangkit energi matahari untuk daya 

sistem operasional kritis. 
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Saat ini sistem energi surya menyediakan program 

TV pendidikan untuk anak-anak sekolah di desa di Afrika 

dan negara-negara dunia ketiga lainnya. Sinyal TV 

tersedia baik dari sistem penyiaran perkotaan dan 

Repeater satelit. Sistem daya konvensional menerima 

jarak jauh seperti baterai dan generator mesin diesel 

terlalu mahal, tidak efektif biaya, dan memerlukan 

perawatan intermiten untuk memastikan pasokan listrik 

terus menerus. Sangat menarik untuk menyebutkan 

bahwa stasiun TV pendidikan beroperasi sepenuhnya di 

Niger, Pantai Gading, dan banyak negara Afrika lainnya. 

Konfigurasi sistem energi matahari untuk TV berbasis 

satelit array siaran dengan kapasitas pembangkit listrik 5-

dan 12-kW ditunjukkan pada Gambar 1.5. 

Optimalisasi sistem listrik tenaga surya dapat dicapai 

untuk aplikasi tertentu dengan memperhitungkan 

persyaratan muatan listrik maksimumnya, lokasi 

geografis, ruang yang tersedia untuk pemasangan panel 

surya, sinar matahari rata tersedia tanpa bayangan, dan 

kondisi lingkungan di sekitar instalasi sistem listrik tenaga 
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surya seperti cuaca, polusi, faktor bentang alam, dan 

reflektivitas permukaan. Sebuah program komputer 

yang dirancang khusus tersedia untuk mengatur, 

mengintegrasikan, dan menafsirkan parameter desain 

sistem surya kritis. Program komputer ini dapat 

memberikan yang paling handal dan hemat biaya 

konfigurasi sistem listrik surya yang melibatkan 

kombinasi paling mahal dari modul surya 

menggabungkan sel surya yang paling efisien, Inverter, 

dan baterai penyimpanan darurat untuk memastikan 

terus menerus, sepanjang tahun operasi untuk 

kebutuhan daya listrik tertentu dan instalasi hardware. 

Menggunakan program komputer, sistem listrik 

surya proyek insinyur mampu memilih ukuran array 

surya terkecil untuk beban terus menerus dan kemudian 

menghitung output daya listrik untuk setiap hari dalam 

setahun berdasarkan ketersediaan sinar matahari rata 

per tahun, dikenal sebagai insolation. Output daya 

kemudian dapat dibandingkan dengan permintaan 

beban per hari dan perbedaannya dikalikan dengan 
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jumlah hari ketika output array surya di bawah 

persyaratan beban desain. Dari data ini, seseorang dapat 

menentukan jumlah hari penyimpanan yang diperlukan 

untuk memastikan operasi terus-menerus beban listrik. 

Setelah perhitungan jumlah hari penyimpanan untuk 

ukuran array tertentu, komputer memilih ukuran array 

yang lebih erat lainnya dan mengulangi rutinitas 

komputer ini, sampai menentukan konfigurasi sistem 

listrik surya yang paling ekonomis. Program komputer 

menentukan tingkat pelepasan baterai normal, tingkat 

pelepasan baterai maksimum yang mungkin, efisiensi 

pengisian daya, dan baterai Self-discharge tahunan. 

Selain itu, parameter operasional seperti pajak, biaya 

investasi, dan masa pakai baterai yang diproyeksikan 

dapat diperhitungkan dalam setiap kali dijamin. 

Komputer juga menentukan sudut kemiringan untuk 

modul surya yang menghasilkan efisiensi koleksi tertinggi 

dan output listrik yang paling seragam sepanjang tahun. 

Sudut kemiringan dihitung untuk menghaluskan 

insolation versus waktu-of-The tahun kurva dan untuk 
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mencapai kontribusi maksimum untuk penentuan biaya 

paling sedikit dari ukuran array dan kebutuhan daya 

baterai darurat output. 

Beberapa contoh praktis sumber tenaga surya 

meliputi berikut ini. Sebuah lampu berkedip di Boston 

Harbor, Massachusetts, memiliki kebutuhan beban listrik 

harian dari 10 Ampere-jam pada 12 V. perhitungan awal 

menunjukkan bahwa sebuah array dari 28 modul surya 

dengan 3 100 Ampere-jam rating dari 12-V baterai akan 

cukup untuk memberikan daya listrik terus menerus di 

lokasi ini. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa 

beban yang sama di pelabuhan Marseilles, Perancis, akan 

memerlukan 28 modul surya dengan dua baterai, Tampa 

Harbor, Florida, akan memerlukan 21 modul surya 

dengan satu baterai, dan Fairbanks Harbor, Alaska akan 

membutuhkan 35 modul surya dengan enam baterai 

masing-masing dinilai pada 12 V. Hal ini cukup jelas dari 

tiga contoh bahwa persyaratan modul surya bervariasi 

dari satu wilayah geografis yang lain berdasarkan kondisi 

iklim dan ketersediaan sinar matahari terus menerus. 
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Sangat penting untuk menunjukkan bahwa 

optimalisasi sumber tenaga surya sangat tergantung 

pada umur panjang modular, efisiensi sel, biaya bahan, 

kerumitan fabrikasi untuk menggabungkan sel surya ke 

dalam modul, dan instalasi. Tidak diragukan lagi bahwa 

teknologi sel surya diuntungkan secara signifikan dari 

standar tinggi teknologi silikon yang dikembangkan 

awalnya untuk transistor oleh ilmuwan Bell Lab di 1954. 

Teknologi silikon mendominasi pasar selama lebih dari 

tiga dekade. Namun, kegiatan penelitian dan 

pengembangan pada bahan semikonduktor senyawa      

kelompok III-V antara 1980 dan 2000 telah 

mengidentifikasi sumber bahan alternatif untuk sel 

surya. Bahan semikonduktor majemuk termasuk galium 

arsenide (Gaas), indium-phosphide (INP), tembaga 

indium di-selenide (CIS), tembaga indiumgallium di-

selenide (CIGS), dan Telluride cadimium (CdTe). Sifat 

penting dari bahan sel surya akan dibahas secara lebih 

rinci di tempat lain. Bahan dengan kemampuan 
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penyerapan tinggi paling cocok untuk sel surya dan sifat 

kritis dari bahan tersebut akan diidentifikasi kemudian. 

 

1.4 Bahan fabrikasi untuk solar sel dan panel 

Studi singkat yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pada tahun 2006 pangsa pasar sel surya termasuk 55 

persen dari polycrystal, 30 persen dari silikon kristal 

tunggal, 6 persen dari silikon amorf (juga dikenal sebagai 

a-si), 5,8 persen dari a-si di Czochralski (cz) kristal 

tunggal, dan 3,5 persen dari pita-silikon. Telluride 

kadmium digunakan pertama untuk mengfabrikasi sel 

surya di 1960, tetapi penggunaannya dihentikan karena 

kemampuan penyerapan yang sangat rendah. Studi lebih 

lanjut menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan 

cahaya tinggi adalah persyaratan penting untuk bahan 

sel surya. Kemampuan penyerapan tinggi dimungkinkan 

dengan film tipis kelompok III-V bahan semikonduktor 

majemuk, seperti GaAs, InP, CIS, CIGS, dan CdTe. 

Penggunaan bahan CdTe untuk fabrikasi sel surya tidak 

dapat dibenarkan karena kemampuan penyerapan yang 
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buruk. Sel surya dibuat dengan film tipis CIS dan CIGS 

telah menunjukkan efisiensi konversi lebih baik dari 20 

persen di bawah kondisi laboratorium, yang akan 

dikurangi menjadi 18 persen atau lebih. Sel surya ini saat 

ini tersedia dalam jumlah kecil, tetapi pada biaya 

pengadaan yang lebih tinggi karena produksi terbatas. 

Studi lebih lanjut mengungkapkan bahwa multijunction 

sel surya dengan V-Groove konfigurasi dan 

menggunakan film tipis CIS dan CIGS dapat 

meningkatkan efisiensi konversi lebih baik dari 30 persen 

dalam waktu dekat. Kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang agresif pada sel surya 

terkonsentrasi atau sel PV dapat memperpanjang 

efisiensi mendekati 40 persen di bawah lingkungan yang 

dikendalikan laboratorium. Berdasarkan proyeksi 

efisiensi ini, sel surya multijunction yang dipasang di atap 

akan dapat menghasilkan listrik dalam puluhan rentang 

kilowatt dengan sistem catu daya yang terhubung 

dengan grid dengan biaya yang dapat diterima. Kegiatan 

penelitian dan pengembangan telah dikejar secara 
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agresif oleh dosen Universitas Stanford dan ilmuwan 

industri lainnya tentang sel surya yang dibuat dari bahan-

material organik yang ringan, fleksibel, dan tipis. Namun, 

data yang dapat diandalkan pada hasil manufaktur dan 

efisiensi tidak tersedia pada saat ini. 

Ada tiga jenis dasar sel surya yang secara luas 

digunakan dalam sistem pembangkit surya. Mereka 

termasuk sel silikon kristalin dengan efisiensi konversi 

berkisar dari 15 sampai 22 persen, sel Suria GaAs 

multijunction dengan efisiensi berkisar antara 26 sampai 

29 persen, dan berbagai jenis sel surya tipis dengan 

efisiensi konversi dalam kisaran 32 hingga 38 persen, 

kurang lebih. Catatan multi-berbasis Gaas sel surya yang 

dibuat menggunakan logam teknik pengendapan uap 

kimia organik pada wafer monokristal dengan efisiensi 

konversi teoritis maksimum mendekati 40 persen sekitar. 

Penting untuk menyebutkan bahwa ini multijunction sel 

yang sangat mahal untuk memproduksi dan, oleh karena 

itu, terbatas pada aplikasi di mana biaya tidak masalah 
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atau di mana daerah kecil yang terlibat, seperti satelit 

atau konsentrator solar. 

Sel surya kristal adalah yang paling banyak 

digunakan dalam banyak aplikasi dan terbuat dari baik 

mono-atau silikon wafer multicrystalline dengan efisiensi 

teoritis mulai dari 13 sampai 22 persen di bawah 

lingkungan laboratorium. Solar sel menggunakan film 

tipis silikon memiliki efisiensi konversi di kisaran 8 untuk 

17 persen dan memiliki biaya produksi yang lebih rendah. 

Perkiraan hubungan antara biaya relatif dan efisiensi 

ditunjukkan dalam Gambar 1.6 untuk film tipis, silikon 

dan galium sel surya arsenide. Proyeksi pertumbuhan 

untuk kapasitas fotovoltaik untuk film tipis dan Wafer 

silikon juga ditunjukkan pada Gambar 1.6. Biaya versus 

efisiensi sel adalah gambar yang terus berubah sebagai 

ilmuwan penelitian dan inovator berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi dan untuk menurunkan biaya 

produksi teknologi sel surya. 

Bahan silikon dalam bentuk apapun paling cocok 

untuk fabrikasi sel surya atau PV karena biaya minimum. 
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Kristal sel surya account untuk lebih dari 94 persen dari 

pasar fotovoltaik di seluruh dunia.  

 

Gambar 1.6. Teknologi sel surya menunjukkan (a) 

kapasitas instalasi untuk berbagai bahan dan (b) biaya sel 

dan efisiensi untuk berbagai bahan sel. (Data dari 

referensi 1.) 
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Sel surya dapat dibuat dari baik mono- atau wafer 

silikon multicrystalline, yang telah menunjukkan efisiensi 

konversi dalam rentang 14 untuk 22 persen. Pada 2006, 

sel surya melampaui industri semikonduktor dalam 

penggunaannya Wafer silikon, yang memperhitungkan 

beberapa 55 persen konsumsi di seluruh dunia, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 1.2, sementara hanya 45 

persen dari silikon digunakan untuk fabrikasi 

mikroelektronika dan perangkat solid-state. 

Permintaan yang signifikan untuk Wafer silikon 

untuk aplikasi lain telah menciptakan kekurangan dalam 

pasokan dan telah mendorong harga untuk silikon sel 

surya lebih tinggi. Kenaikan ini sel surya silikon telah 

memotivasi industri PV untuk melihat serius untuk 

sumber alternatif, seperti GaAs film tipis teknologi dan 

film tipis organik, yang menggunakan sangat sedikit atau 

tidak ada silikon.  

 

 

 



57 
 

 

Gambar 1.7. Sebuah film tipis panel surya/solar cell. (a) 

penampang dari sel tipis silikon amorf panel surya yang 

melibatkan P1, P2, dan P3 laser Scribe pola. (b) biaya 

peralatan manufaktur sebagai fungsi dari biaya substrat 

dan ukuran panel surya 

 

Thin-film solar sel umumnya terdiri dari beberapa 

lapisan bahan yang berbeda dilapisi dengan biaya rendah 

kaca atau logam substrat. Sebuah struktur sel surya khas 
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diilustrasikan dalam Gambar 1.7. Bahan penyerap yang 

paling umum digunakan termasuk silikon amorf (a-si), 

telluride kadmium (CdTe), dan tembaga indium galium 

di-selenide (CIGS). Oksida konduktif transparan seperti 

Seng oksida atau indium timah oksida dan logam seperti 

aluminium atau molibdenum digunakan untuk 

membentuk elektrode luar sel surya. Laser Solid-State 

seperti laser dioda-dipompa yang beroperasi pada 

panjang gelombang 1064 Nm digunakan untuk menulis 

interkoneksi dan pola isolasi pada berbagai tahap selama 

pembuatan panel surya. Rincian spesifik pada sel surya a-

si khas dapat dilihat melalui skematik penampang sel 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.7. 

Film tipis berbasis silikon amorphous dapat dipasang 

pada jajaran Solar dengan biaya dan kompleksitas 

minimum. Langkah pertama dalam menciptakan sel tipis 

panel surya memerlukan pelapisan elektroda depan ke 

substrat kaca, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

1.5. Lapisan oksida indium (InSb) oxide biasanya lebih 

disukai, yang merupakan bahan konduktif transparan. 
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Kemudian pola elektroda P1 ditulis menggunakan Q-

Switched Solid-State Neodymium-doped vanadate yang 

beroperasi pada panjang gelombang fundamental 1064 

Nm dan menggunakan daya rata antara 12 dan 15 W. Hal 

ini diperlukan untuk memindai sinar laser cepat dan 

mengoperasikan laser pada tingkat repletion tinggi di 

100 kHz atau lebih. Lebar pulsa laser 15 sampai 30 ns 

diperlukan untuk memastikan bahwa daya puncak laser 

berada di atas ambang ablasi material. Kualitas sinar 

laser dan stabilitas denyut nadi diperlukan untuk juru 

tulis yang bersih dan proses yang andal dan dapat 

diulang. Ilmuwan penelitian sedang menyelidiki panjang 

gelombang lain dan tingkat pengulangan yang lebih 

tinggi untuk memenuhi persyaratan yang lebih cepat. 

Setelah indium pola timah oksida, panel surya atau 

array kembali ke mesin pengendapan uap kimia, di mana 

ia dilapisi dengan lapisan tipis semikonduktor silikon 

amorf. Hal ini kemudian menggunakan laser 532-nm 

Neodymium-doped vanadate dari belakang melalui 

substrat kaca. Sekali lagi tingkat pengulangan yang tinggi 
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dan lebar pulsa pendek 15 untuk 30 nm digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan yang cepat. Dalam hal ini, daya 

laser rata-rata kurang dari 1 W. Catatan laser daya yang 

lebih tinggi dengan daya rata-rata dari 4 untuk 6 W dapat 

digunakan untuk melakukan secara bersamaan, yang 

akan mengurangi biaya manufaktur secara signifikan 

untuk array surya atau panel surya dengan daerah 

permukaan yang besar. Dengan kata lain, menggunakan 

pendekatan ini, biaya manufaktur per satuan luas secara 

signifikan dikurangi sebagai ukuran panel meningkat. 

Keuntungan utama dari film tipis teknologi sel surya 

lebih kristal silikon teknologi sel surya adalah bahwa hal 

itu scalable dan cocok untuk otomatis pengolahan, yang 

sangat penting untuk pengurangan biaya yang signifikan 

dari panel surya besar. Besar panel surya yang paling 

cocok untuk bangunan komersial. Pengolahan 

perusahaan yang memproduksi in-line coating mesin 

untuk menampilkan panel datar telah mengenali 

kesempatan ini dan telah menyiapkan lini produksi untuk 

mengantisipasi pesanan besar. Operasi pabrik persis 
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sama seperti di pasar layar dan scaling di daerah substrat 

dapat dicapai dengan biaya peralatan minimum. Namun, 

kemudian skala manufaktur dilakukan pada tingkat yang 

berbeda karena ukuran besar panel surya. 

Penting untuk menyebutkan bahwa sistem laser 

sangat penting dalam sistem produksi in-line. Laser 

memainkan peran penting dalam membawa ke realitas 

teknologi yang telah menunjukkan janji besar dalam 

pengembangan skala massa panel surya atau array 

dengan biaya minimum dan kompleksitas. Solid-State 

laser yang beroperasi pada 1064 Nm dan menggunakan 

pulsa pendek pada tingkat pengulangan yang tinggi tidak 

hanya memotong biaya produksi array surya, tetapi juga 

mencerahkan masa depan industri surya. 

Inovator industri surya telah meramalkan masa 

depan yang cerah untuk pasar thin-film photovoltaic 

(TFPV). Para ilmuwan memprediksi pasar akan mencapai 

$7.200.000.000 pada tahun 2015 [2], dibandingkan 

dengan hanya lebih dari $1.000.000.000 hari ini, 

menurut laporan pasar baru dari NanoMarkets LC, 
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sebuah perusahaan industri surya di Glen Allen, Virginia. 

Perkiraan pasar TFPV yang kuat didorong oleh 

keuntungan yang melekat pada teknologi TFPV, seperti 

biaya produksi yang rendah, bobot ringan, dan 

kemampuan untuk memproduksi film ini pada substrat 

fleksibel dengan biaya rendah, yang akan menyebabkan 

kemampuan tenaga surya mengintegrasikan ke dalam 

dinding, atap, dan jendela dengan area permukaan yang 

besar. Sangat penting untuk menunjukkan bahwa sel 

TFPV memiliki kemampuan untuk beroperasi di bawah 

kondisi cahaya rendah dengan efisiensi konversi yang 

cukup baik, sedangkan sel surya menggunakan Wafer 

silikon yang tidak dapat beroperasi dalam kondisi seperti 

itu. Laporan teknis yang dihasilkan oleh NanoMarkets [2] 

mengungkapkan bahwa sebagian besar pemasok panel 

surya meningkatkan kapasitas produksi untuk 

mendukung meningkatnya permintaan untuk sel TFPV 

menggunakan Nanoteknologi.  
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Gambar 1.8. Kapasitas kumulatif Solar terpasang (MW) 

untuk berbagai negara. (Data dari referensi 6.) 

Perusahaan seperti First Solar, Fuji Electric, Nano-

Solar, Uni-Solar, Terra-Solar, dan Sanyo adalah bangunan 

dengan kapasitas lebih dari 100 MW untuk memenuhi 

kebutuhan daya listrik. Dipasang kapasitas tenaga surya 

(MW) sebagai 2005 untuk Amerika Serikat, Jepang, 

Jerman, dan Spanyol ditunjukkan pada Gambar 1.8. 

Pasar TFPV terlihat sangat menjanjikan, karena 

harga energi di seluruh dunia meningkat sangat pesat, 

harga sel fotovoltaik jatuh pada tingkat yang cepat dan 
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polusi mengancam kehidupan manusia di seluruh dunia. 

Di bawah kondisi ini, pasar PV akan menjadi pasar energi 

besar dan pada akhirnya dapat memperhitungkan lebih 

dari 20 persen dari kebutuhan energi pasar AS. 

Pertumbuhan pasar TFPV di seluruh dunia dari 2007 ke 

2015 dapat diperkirakan tumbuh sebesar 20 persen atau 

lebih dari peringkat tenaga surya terpasang yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.8. Karena biaya sel TFPV 

kurang dari PV atau solar sel konvensional, TFPV berbasis 

teknologi sel akan paling mungkin untuk lepas landas 

pada jalur perakitan. Hanya lima tahun yang lalu, 

permintaan TFPV hanya 5 persen dari seluruh pasar PV. 

Namun, sekarang tampaknya bahwa permintaan TFPV 

diharapkan untuk memperhitungkan 35 persen dari 

pasar fotovoltaik oleh 2015. Biaya manufaktur untuk sel 

PV konvensional jauh lebih tinggi daripada sel TFPV 

karena mesin cetak sederhana dan proses material. 

Diharapkan bahwa pencetakan TFPV memiliki potensi 

untuk menurunkan biaya modal setidaknya sebesar 75 
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persen, mengurangi limbah, meningkatkan kontrol 

kualitas, dan meningkatkan throughput. 

Fakta bahwa TFPV sangat fleksibel dan jauh lebih 

ringan daripada sel surya konvensional membuatnya 

lebih mudah diterapkan pada permukaan melengkung 

dan nonplanar, sehingga membuat instalasi panel surya 

pada atap dan dinding dengan biaya dan kompleksitas 

minimum. Dimana banyak panel berbasis TFPV perlu 

diinstal, atap tidak akan memerlukan penguatan, 

sehingga menyadari penurunan yang signifikan dalam 

biaya instalasi dan meningkatkan integritas struktural 

atap. Selain itu, TFPV berbasis Panel sama-sama cocok 

untuk instalasi permukaan jendela, yang membuat 

teknologi TFPV biaya lebih efektif serta praktis untuk 

bangunan komersial terlepas dari ukuran. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan terbaru 

pada bahan menunjukkan bahwa teknologi berbasis PV 

menggunakan bahan organik menawarkan harapan 

untuk masa depan sel surya, karena mereka lebih ramah 

ekologis dari teknologi PV konvensional. Saat ini, efisiensi 
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sel PV tidak mengesankan, namun meningkat lebih 

cepat. Arsitektur baru sel PV organik menjanjikan kinerja 

listrik bisa mendekati atau bahkan mungkin melebihi 

mereka dari mitra anorganik mereka dalam 5 sampai 10 

tahun. Survei pasar terbaru memprediksi bahwa dengan 

2015 pengiriman sel PV organik bisa mencapai lebih 

besar dari 500 MW. Permintaan yang signifikan untuk 

bahan enkapasi, konduktor transparan dan tinta silikon 

dapat diharapkan, ketika permintaan untuk sel TFPV 

organik dan sel TFPV organik/hibrida mengambil dalam 

waktu dekat. 

Pengguna sel TFPV termasuk perusahaan utilitas 

besar, bangunan komersial dan industri, satelit, instalasi 

militer jarak jauh, dan sistem tenaga darurat untuk 

menyediakan listrik di bawah kondisi lingkungan yang 

keras. Beberapa perusahaan di Amerika Serikat, Eropa, 

dan Jepang bersiap-siap untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga surya dengan menggunakan TFPV dasar dan 

teknologi hibrida. Perusahaan tersebut termasuk Antec 

Solar, Dow Corning, global Photonic Energy, Shell Solar, 
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Terra Solar, Uni-Solar, Wurtz Solar, Mitsubishi, 

International Solar Electric Technologies, pertama Solar, 

Solar Cells, dan sejumlah perusahaan lain yang terlibat 

dalam pembuatan sel surya dan solar panel. 

 

1.5 Teknologi solar terkonsentrasi 

Teknik terkonsentrasi alternatif sedang dieksploitasi 

untuk memberikan energi matahari pada biaya minimum 

dan kompleksitas dengan meningkatkan efisiensi 

konversi melebihi 30 persen atau lebih. Teknologi 

terkonsentrasi diperlukan, karena efisiensi konversi 

teoritis untuk satu junction sel surya silikon dibatasi 

hingga 16 persen, untuk 28 persen normal sel surya 

arsenide galium, 26 persen untuk dibalikkan sel surya 

arsenide, untuk 19 persen untuk tembaga indium 

selenida (CIS), 16 persen untuk film tipis kadmium 

Telluride (CdTe) sel surya, 26 persen untuk V-Groove 

silikon multijunction sel surya , dan 45 persen untuk sel 

surya berbasis nanoteknologi. Ketika efisiensi koleksi 

internal, faktor pengisian, kehilangan optik, kehilangan 
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kontak, rekombinasi kerugian, dan kehilangan refleksi 

diperhitungkan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 

1.9, efisiensi teoritis ini akan dikurangi dengan minimal 3 

sampai 5 persen tergantung pada faktor konsentrasi 

matahari, suhu junction sel, dan kondisi iklim. Tapi 

efisiensi sel surya bersih mungkin tidak cukup untuk 

menghasilkan daya listrik untuk memenuhi persyaratan 

beban listrik tertentu. Catatan sumber energi surya 

mungkin tidak dapat memberikan daya listrik pada 

puncak permintaan kali pada malam hari. Teknologi 

surya concentrated photovoltaic (CPV) menyediakan 

potensi biaya dan operasi bebas racun [3]. Singkatnya, 

faktor konsentrasi matahari tinggi, baik efisiensi sel surya 

dan output daya meningkat. Umur panjang sel di bawah 

konsentrasi tinggi adalah masalah perhatian serius. Luas 

data tes laboratorium pada umur panjang sel harus 

dikumpulkan sebagai fungsi faktor konsentrasi matahari. 

Umur panjang sel adalah masalah yang paling penting 

bagi seluruh industri surya dan menawarkan kedua 

potensi yang paling risiko dan bencana dalam 
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menangkap kekuatan matahari untuk pembangkit listrik 

tanpa emisi karbon dan polutan berbahaya lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 1.9 (a) pertumbuhan pasar untuk sel TFPV. (b) 

dampak dari berbagai kerugian pada efisiensi sel 
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Teknologi CPV mewujudkan banyak disiplin ilmu yang 

berbeda seperti fisika optik, ilmu material, teknik, dan 

manufaktur. Di bagian depan optik, sebuah perusahaan 

SolFocus di Sunnyvale, California, telah membuat 

kemajuan yang signifikan dalam pengambilan teoritis 

non Imaging dan batas desain optik lainnya untuk negara 

manufaktur yang ekonomis. Hal ini membutuhkan 

investasi yang signifikan dalam bisnis kaca yang akan 

membayar dividen sebagai salah satu menyadari 

manfaat kinerja biaya yang luar biasa dari pendekatan 

ini. Kualitas optik dan presisi sambil mempertahankan 

biaya minimum di bawah volume tinggi telah cukup 

menantang. 

Ilmu material untuk lapisan antireflektif spektrum 

luas dan kisi Difraksi sangat penting. Sel surya 

multijunction mengeksploitasi seluruh spektrum 

matahari tetapi lapisan antireflektif untuk rentang ini 

hanya datang ke hasil. Manajemen termal adalah area 

lain yang memerlukan perbaikan. Kita dapat mengambil 
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keuntungan dari proses fabrikasi semikonduktor 

mutakhir untuk mengoptimalkan kinerja sel surya dan 

keandalan dengan biaya minimum. Satu harus menarik 

inovasi teknis dari industri dirgantara, otomotif, 

elektronik, dan semikonduktor untuk meningkatkan 

teknologi CPV yang paling cocok untuk sumber energi 

surya. 

SolFocus mendirikan beberapa lokasi instalasi di 

2007 untuk menunjukkan kelayakan konsep teknologi 

CPV. Meskipun situs ini menghasilkan listrik untuk grid 

utilitas, tujuan utama instalasi situs adalah untuk 

memberikan data kinerja dan informasi uji keandalan 

pada sel CPV. Situs ini akan mendapatkan keuntungan 

dalam menentukan untuk mendorong biaya dari 

keseimbangan item sistem termasuk instalasi, yang 

merupakan bagian besar dari total pembangkit listrik 

tenaga surya menggunakan teknologi CPV. 

Satu pabrik surya yang terletak di Sunnyvale tidak 

hanya membantu dengan tahap produksi awal, tetapi 

juga menyempurnakan CPV perakitan dan prosedur tes. 
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SolFocus saat ini berfokus pada instalasi sistem CPV di 

negeri asing. Perusahaan ini bergerak tooling ke India 

untuk produksi sistem Solar CPV. Selain itu, SolFocus 

memasang pembangkit listrik CPV 200 kW di Spanyol 

pada bulan September 2007 dan pabrik 300-kW di sana 

pada awal 2008 [3]. SolFocus baru-baru ini mengakuisisi 

perusahaan Sun-Tracker berbasis Spanyol untuk 

memproduksi pelacak skala massa dengan biaya 

minimum, yang akan lebih mempercepat instalasi 

pembangkit listrik tenaga surya berbasis CPV di seluruh 

dunia dengan harga terjangkau. 

Kolaborasi dengan perusahaan asing akan 

membawa keberhasilan kewirausahaan di area teknologi 

CPV. Moser Baer fotovoltaik (MBPV) adalah mitra yang 

unik, karena MBPV adalah investor yang handal, mitra 

manufaktur yang berpengalaman, dan eksklusif 

distributor untuk SAARC (South Asia Association of 

Regional Corporation) wilayah yang terdiri dari delapan 

negara yang berpusat di seluruh India. MBPV dicukur 

biaya signifikan dalam mengendalikan ketebalan perak 
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berbantur pada disk untuk dalam satu mikron. Selain itu, 

MBPV memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk 

memenuhi keandalan dan standar kualitas yang 

menuntut dengan biaya tenaga kerja minimum. 

Selain itu, SolFocus telah berkolaborasi dengan 

lembaga penelitian nasional dan internasional seperti 

University of California di Merced, laboratorium energi 

pembaharuan nasional, Palo Alto Research Center, 

United Technologies Research Center, Ben Gurion 

University, dan Madrid Polytechnic University. 

Perusahaan bermaksud untuk memasukkan perjanjian 

lebih lanjut dengan mitra riset nasional dan internasional 

lainnya dan perusahaan energi besar yang secara aktif 

terlibat dalam teknologi CPV. Tujuan utama SolFocus 

adalah untuk terus mengejar misi memberikan listrik 

tenaga surya dengan biaya-paritas atau kurang dari 

energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yang 

merupakan penyumbang terbesar emisi karbon. 

Teknik CPV yang dibahas sebelumnya melibatkan 

elemen konsentrat individu untuk setiap sel surya yang 
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terpasang pada panel, yang akan menghasilkan biaya 

fabrikasi dan Pemasangan panel yang lebih tinggi. Teknik 

Konsentrator optik melibatkan konfigurasi desain panel 

surya yang unik yang memperbesar sinar matahari dan 

desain panel telah dioptimalkan oleh Pusat Nasional 

Israel untuk energi matahari. Para ilmuwan penelitian 

Israel mengklaim bahwa skema pembangunan tenaga 

surya baru akan secara signifikan mengurangi biaya tinggi 

pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel 

surya. Setiap panel surya memiliki reflektor sederhana, 

rendah biaya yang terdiri dari beberapa cermin optik 

untuk mengintensifkan sinar matahari seribu kali. Cahaya 

yang diintensifkan begitu kuat sehingga dapat membakar 

seseorang. Teknik Konsentrator baru ini menghilangkan 

kebutuhan untuk lebih area sel surya. Sebuah Penerima 

sinar matahari berdiameter 10-cm dapat 

mengintensifkan cahaya dan menghasilkan energi listrik 

yang setara dengan tingkat energi yang dihasilkan dalam 

receiver konvensional dengan diameter 10 m. para 

ilmuwan memprediksi bahwa produksi skala massal 
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panel tersebut akan mengurangi sumber tenaga surya. 

Teknik ini tidak hanya akan meringankan ketergantungan 

pada bahan bakar fosil, tetapi juga akan membantu 

dalam penurunan yang signifikan dalam emisi karbon. 

Konsentrator canggih yang tersedia untuk berkonsentrasi 

energi matahari 50 untuk 100 kali, tetapi mereka paling cocok 

untuk pelanggan komersial. Namun, Konsentrator tersebut 

terlalu mahal dan karenanya, tidak dianjurkan untuk 

pelanggan domestik. Sebuah pelacakan dua sumbu Solar array 

dengan 1 kW rating daya dan menggunakan lensa Fresnel 

kompak telah terkonsentrasi energi matahari 60 kali. Lensa ini 

memiliki efisiensi optik yang lebih baik dari 85 persen dan alur 

mereka berbalik ke dalam untuk mencegah kotoran 

terakumulasi pada array. Ukuran dan efisiensi dari lensa 

Fresnel tergantung pada peringkat daya output panel surya. 

Konsentrator dianggap sebagai "panas" strategi 

pengurangan harga oleh ahli energi surya dan sedang 

dikembangkan dalam jumlah besar untuk aplikasi listrik 

tenaga surya komersial. Catatan Konsentrator surya 

dapat mengumpulkan dan fokus lebih dari energi 

matahari jatuh pada sel surya menggunakan parabola 
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kompak, lensa Fresnel, dan lensa optik dengan 

konfigurasi eksotis lainnya. Tes yang dilakukan pada 

Konsentrator ini dapat meningkatkan efisiensi setara sel 

surya silikon standar hampir sebesar 15 persen dan sel 

surya arsenide galium oleh 20 persen. Konsentrator 

biaya rendah yang paling efektif di daerah di mana sinar 

matahari yang paling intens tetapi setidaknya menyebar. 

Baik pelacakan dan non-pelacakan menunjukkan 

perbaikan sel surya. Namun, pelacakan Konsentrator 

menunjukkan kinerja matahari yang lebih tinggi di atas 

non-pelacakan yang, tetapi lebih mahal dan kompleks. 

Nontracking Solar Konsentrator yang relatif murah, 

tetapi mereka secara efektif mengalikan luas permukaan 

sel surya sebanyak 20 kali atau 20 matahari. 

Konsentrator nontracking umumnya menggunakan 

elemen berbentuk parabola untuk mengumpulkan foton 

tambahan dan membentuk mereka ke dalam sebuah 

balok optik yang mirip dengan senter. Sebuah array dari 

konsentrator dan jumlah yang sama sel surya dipasang 

pada rak ringan. Rak ini memiringkan array untuk sudut 
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terbaik untuk garis lintang situs tertentu dan perakitan 

rak dapat disesuaikan secara manual sesuai musim. 

Kesejajaran optik yang melibatkan matahari, lensa, dan 

sel surya menjadi penting di luar rasio konsentrasi 20 

matahari atau lebih dan untuk sebuah array Fixed-frame 

karena rotasi bumi. Dalam keadaan ini pelacakan optimal 

matahari terbatas. Rasio Konsentrator sedikit lebih tinggi 

lebih baik dari 20 yang mungkin dengan sistem 

konsentrator nontracking yang terdiri dari strip 

kepadatan tinggi dari sel surya dan reflektor parabola, 

yang dapat menghasilkan 100 puncak watt. 

Rasio konsentrasi lebih tinggi dari 60 kali hanya 

dimungkinkan dengan dua sumbu, satu bagian 

Konsentrator pelacakan menggunakan lensa Fresnel, 

yang dapat menghasilkan 1000 W kekuatan puncak [5]. 

Sebuah dua-sumbu, tiga bagian Konsentrator pelacakan 

dapat menghasilkan kekuatan puncak 300 W 

menggunakan bertenaga surya mikroprosesor dan 

Stepping Motors untuk mengikuti matahari. Jenis ini 

Konsentrator pelacakan dapat biaya 15 sen per puncak 
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watt dalam jumlah volume. Catatan kecepatan pelacakan 

harus cukup lambat untuk Stepping Motors untuk 

memindahkan bingkai Konsentrator pelacakan 

kompatibel dengan matahari gerak, sementara perakitan 

Konsentrator berada di bawah kontrol mikroprosesor. 

Perhatikan kedua mikroprosesor dan Stepping Motors 

mengkonsumsi hanya sebagian kecil dari tenaga surya 

yang dikumpulkan. Konsentrator pelacakan 

mikroprosesor dikontrol seperti telah menunjukkan rasio 

konsentrasi yang lebih baik dari 300 matahari. Namun, 

Konsentrator tersebut membutuhkan pelacakan yang 

sangat akurat dan memperbarui posisinya 30 kali per 

menit [5]. 

 

1.6 Perkiraan biaya untuk modul solar, panel, dan 

sistem 

Ini adalah sangat penting untuk memahami 

perkiraan biaya dan proyeksi untuk modul surya dan 

panel yang diperlukan untuk pembangunan sistem 

tenaga surya. Perkiraan biaya untuk instalasi domestik 
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surya akan berbeda dari yang untuk gedung perkantoran 

komersial atau toko diskon. Penting untuk disebutkan 

bahwa desain yang efisien dan instalasi berbiaya rendah 

dari sistem energi surya atau sumber daya fotovoltaik 

sangat penting sebelum dapat bersaing dengan 

pembangkit listrik fosil-bahan bakar [4]. Menurut para 

ilmuwan surya, jika matahari menyediakan radiasi 

matahari 5 jam per hari dan beroperasi selama 365 hari, 

grid-terhubung energi surya akan menelan biaya sekitar 

12 sen per unit atau per kWh, yang sedikit lebih tinggi 

dari 9 sen per unit biasanya dibebankan oleh perusahaan 

utilitas yang terlibat dalam operasi pembangkit listrik 

berbahan bakar fosil. Tarif listrik perusahaan utilitas 

sedikit lebih rendah untuk pelanggan komersial 

dibandingkan dengan pelanggan domestik. Biaya modul 

Solar tergantung pada bahan semikonduktor, metode 

menghubungkan sel surya secara paralel dan konfigurasi 

seri, enkapasi sel selesai, integrasi sel ke dalam modul, 

pengujian dari setiap modul sebelum instalasi pada 
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panel, kemampuan output modul daya, dan konfigurasi 

konsentrator untuk setiap modul. 

Sel surya dibuat dengan proses yang sama termasuk 

proses difusi yang menghasilkan transistor atau sirkuit 

terpadu. Sel yang palsu pada wafer bulat, yang dibuat 

oleh tumbuh silindris ingot dari kemurnian tinggi, kristal 

tunggal silikon. Wafer dapat dibuat dalam berbagai 

diameter mulai biasanya dari 3 sampai 5. Sebuah Ohmic, 

saat ini-mengumpulkan grid disimpan di atas wajah 

wafer, yang menjadi salah satu terminal sel surya output 

dan terminal lainnya dibentuk oleh deposisi logam di 

bagian belakang sel. Polaritas tegangan output 

ditentukan oleh arah p-n junction dan arus yang mengalir 

ke arah depan. 

 

Sel surya ini disusun secara paralel dan konfigurasi 

seri menggunakan modul yang tersedia secara komersial 

dari berbagai sumber. Modul Surya tersedia dengan 

berbagai peringkat daya puncak mulai dari 50 W, 25 W, 

dan 10 W. Modul tersebut dapat diinstal pada array 
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panel surya dimensi yang sesuai. Array surya dilindungi 

oleh hilangnya rendah dan ringan transparan meliputi 

dengan kerugian minimum. Array surya ini tersedia 

dengan 1-, 10-, 25-, atau 100-kW kemampuan tenaga 

surya. Studi yang dilakukan pada berbagai bahan oleh 

penulis mengungkapkan bahwa efisiensi konversi teoritis 

maksimum adalah 21 persen untuk sel silikon dan 28 

persen untuk sel surya galium arsenide, tidak termasuk 

kerugian karena pengotor, logam-topeng bayangan, 

suhu, dan I2R istilah. Dalam kasus silikon sel surya, 

respon spektral yang tak tertandingi mengurangi foton 

tersedia untuk 44 persen, kerugian band-Gap lebih 

mengurangi mereka untuk 29 persen, faktor pengisian 

mengurangi lebih lanjut untuk 27 persen, dan akhirnya 

efek refleksi dan bayangan membawa ke efisiensi teoritis 

maksimum 21 persen untuk silikon sel surya, seperti 

diilustrasikan pada Gambar 1.9. Sel surya yang terbuat 

dari film tipis silikon dan bahan arsenida galium semakin 

populer, karena efisiensi konversi yang lebih tinggi dan 

biaya produksi yang lebih rendah. Ahli energi matahari 
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memprediksi pertumbuhan pasar di seluruh dunia dari 

sel tersebut diharapkan akan melebihi $1.800.000.000 di 

2008, $3.500.000.000 di 2010, $5.100.000.000 di 2012, 

$6.500.000.000 di 2014, dan $8.100.000.000 di 2016. 

Efisiensi konversi untuk array surya yang tersedia 

secara komersial bervariasi antara 12 dan 16 persen. 

Dengan asumsi efisiensi array terendah sebesar 12 

persen, array mengubah cahaya matahari pada laju 120 

W/m2 area array menjadi daya listrik yang dapat 

digunakan. Dengan asumsi efisiensi array 16 persen, 

array mengubah kejadian cahaya matahari pada laju 160 

W/m2 menjadi daya listrik yang dapat digunakan. Jadi 

semakin tinggi efisiensi Solar array yang lebih tinggi akan 

menjadi tingkat konversi daya dari matahari ke energi 

listrik. Dengan kata lain, array surya dengan tingkat 

konversi yang lebih tinggi akan ditemukan biaya yang 

paling efektif bagi konsumen dalam mengubah energi 

matahari menjadi energi listrik. 
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1.7 Degradasi kinerja sel surya dan mekanisme 

kegagalan dalam modul surya 

Lokasi geografis dan kondisi iklim memiliki efek 

mendalam pada output daya dari sel surya dan modul. 

Tingkat daya puncak yang dihasilkan hanya selama 

kondisi ideal di bawah matahari musim panas dan langit 

cerah. Selain itu, watt puncak hanya terjadi pada siang 

hari. Selama awan menutupi, kegelapan malam dan 

sudut akut insiden matahari dalam kondisi musim dingin, 

kekuatan puncak rata pemotongan jumlah tahunan daya 

yang dapat digunakan hingga 25 persen dari puncak di 

daerah Phoenix dan turun ke 16 persen dari puncak di 

daerah Boston. Suhu mengambil tol pada kinerja array 

surya. Tegangan desain dari Solar array 15 V akan turun 

ke 13 V jika temperatur siang hari mencapai 43 °C. 

Penurunan ini jumlah tegangan untuk pengurangan 

sekitar 14 persen karena hanya untuk suhu. 

Sel surya yang saling berhubungan dan diplot dapat 

diharapkan untuk menghasilkan efisiensi konversi yang 

lebih tinggi. Pada kenyataannya, baik NASA atau JPL (The 
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jet propulsi laboratorium) telah mampu menemukan 

degradasi kinerja terukur atau kegagalan Solar Cell, 

bahkan setelah beberapa tahun operasi di ruang 

angkasa. Namun, kembali di bumi, beberapa masalah 

keandalan memang terjadi, seperti masalah dengan 

encapsulating dan bahan pot dalam modul sel surya. 

Modul Surya harus dirancang untuk tahan cuaca, 

sehingga mereka dapat menahan suhu siang dan malam 

Bersepeda. Kehadiran kelembaban pada permukaan sel 

surya menurunkan kinerja sel secara signifikan karena 

kerugian oleh penyerapan dan pembiasan. Kelembaban 

deposisi pada permukaan sel juga mempromosikan 

pertumbuhan zat organik, yang secara efektif memblokir 

sinar matahari yang berharga. Sinar ultraviolet matahari 

menggelapkan bahan encapsulating, yang mengarah ke 

pengurangan lebih lanjut dalam kinerja sel. 

Permukaan modul yang lengket mengumpulkan 

kotoran. Untuk menghindari masalah ini, produsen 

modul harus menutupi wajah modul dengan bahan 

plastik bening atau kaca marah untuk menjaga 
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permukaan modul bersih setiap saat. Modul permukaan 

harus sedemikian rupa sehingga harus tetap bersih 

sebanyak mungkin di bawah kondisi hujan dan bersalju 

moderat. Interkoneksi sel dalam modul surya dapat 

menjadi sumber mekanisme kegagalan. Untuk 

menghindari masalah ini, pengurangan interkoneksi 

harus dilakukan dengan biaya dan kompleksitas 

minimum. 

Solar array menawarkan energi matahari sementara 

matahari bersinar, tetapi tidak pada malam hari. Oleh 

karena itu, tepat listrik dan fasilitas penyimpanan yang 

diperlukan untuk setiap komersial listrik surya sistem 

energi hanya untuk mempertahankan operasi terus 

menerus pada malam hari. Jenis baterai penyimpanan 

harus digunakan sebagai buffer daya. Selain itu, pemilik 

sistem tenaga surya komersial harus menjaga jumlah 

yang wajar dari suku cadang untuk sistem mereka sendiri 

seperti modul sel surya, shunt regulator, menghalangi 

dioda untuk mencegah korslet keluar baterai di malam 

hari, kritis mounting hardware, dan kabel listrik untuk 
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menghindari darurat menutup dari sistem pembangkit 

surya. 

Beberapa perusahaan yang terlibat dalam desain, 

pengembangan, dan manufaktur sel surya, modul surya, 

dan panel surya. Siapapun dapat menghubungi 

perusahaan ini untuk informasi spesifik tentang masalah 

energi surya terkait. Perusahaan tersebut meliputi 

SolFocus, Sun Edison, Nano Solar, Sun Power, Sun Light, 

pertama Solar, Uni-Polar, Wurtz-Solar, dan Mitsubishi. 

Informasi teknis yang relevan pada sel surya, modul, dan 

panel tersedia di situs web mereka untuk memenuhi 

kekurangan darurat komponen penting. 

Hal ini sangat sulit untuk memberikan perkiraan 

biaya yang tepat untuk pembangkit listrik fotovoltaik. 

Biaya pembangkit listrik tenaga surya melibatkan biaya 

modul surya yang terdiri dari beberapa sel surya, 

Konsentrator surya, Inverter, konfigurasi desain panel, 

instalasi panel, dan lain-lain perangkat keras mekanik. 

Laporan baru-baru ini diterbitkan pada sumber tenaga 

surya menunjukkan bahwa penggunaan komersial 
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kekuatan PV di Amerika Serikat telah meningkat dari 100 

ke 500 kW di 1970 untuk 100 MW di 2005. Harga untuk 

perumahan listrik tenaga surya diharapkan turun dari 

$90 per puncak watt di 1970 untuk $15 per watt di 1980 

untuk $1,5 per watt di 1990 untuk sekitar 25 sen per watt 

di 2005. Ahli energi percaya bahwa biaya listrik surya 

akan datang ke 12 sen per watt pada tahun 2015. 

Perkiraan biaya ini adalah kontingen pada penyebaran 

volume tinggi dari biaya rendah, efisiensi tinggi, silikon-

tipis-film panel surya dan film tipis galak arsenida sel 

surya dengan arsitektur desain yang unik. Baik berat dan 

pengurangan biaya mungkin menggunakan biaya rendah 

silikon pita dan lembaran. Selanjutnya, proses 

manufaktur sel surya yang lebih efisien diperlukan untuk 

mencapai dua keberatan ini. Efisiensi sel surya yang lebih 

tinggi dapat diharapkan dari bahan eksotis seperti silikon 

polycrystal atau bahan berbasis nanoteknologi dengan 

koefisien penyerapan yang tinggi dan V-Groove 

multijunction (VGMJ) arsitektur sel. Namun, daya 

keluaran surya yang lebih tinggi dapat dicapai melalui 
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penggunaan konsentrator optik, yang dapat 

meningkatkan daya dengan faktor 10 atau 100 

tergantung pada intensitas peningkatan sinar matahari, 

tetapi dengan mengorbankan biaya yang lebih tinggi. 

Komputer berkecepatan tinggi dapat memainkan 

peran kunci dalam konfigurasi desain dan optimasi 

sistem daya PV berdasarkan faktor beban, kondisi cuaca, 

parameter geometris, faktor konsentrasi matahari, dan 

ketersediaan bahan sel surya dengan kemampuan 

penyerapan cahaya tinggi. Konfigurasi sistem dikenal 

sebagai "sizing," yang biasanya mencakup analisis 

komputer dari situs instalasi lintang, bujur, berarti suhu, 

dan insolation tahunan, yang mengacu pada jumlah 

waktu situs ini di bawah sinar matahari atau "in-Sol". Unit 

pengukuran untuk insolation sama dengan 1,62 

mWh/cm2. Dipersenjatai dengan deskripsi persyaratan 

beban daya dan keadaan di sekitar situs surya, komputer 

dapat menentukan sistem pembangkit tenaga surya yang 

paling efisien dan komponen terkait seperti jumlah 

modul surya dan koneksi seri-paralel mereka, pos 



89 
 

kompas array dan sudut kemiringan, jumlah baterai yang 

diperlukan dan koneksi mereka, dan kinerja sistem 

diproyeksikan secara bulanan. Komputer dapat 

mendorong biaya pengadaan untuk piring datar-array 

surya serendah proses dan bahan akan memungkinkan. 

Namun, Konsentrator yang dijelaskan di bawah ini dapat 

mencapai secara optik proses dan bahan apa yang tidak 

dapat dilakukan untuk pemasangan sel surya yang besar. 

Beberapa negara telah merangkul berbagai sumber 

energi non-fosil dengan penekanan utama pada 

teknologi solar, karena efek rumah kaca dan tingginya 

biaya energi listrik yang dihasilkan dengan menggunakan 

bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batu bara, dan 

sumber nuklir. Pembangkit tenaga matahari telah di gigi 

tinggi sejak 2000. Sejak 2005, Amerika Serikat telah 

menghasilkan lebih dari 500 MW, Jepang telah 

menghasilkan lebih dari 1550 MW dan Spanyol telah 

menghasilkan lebih dari 65 MW tenaga surya. Daya 

keluaran surya AS mewakili kurang dari 0,1 persen dari 

keseluruhan konsumsi energi [6]. Penerimaan cepat oleh 
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negara utama terhambat karena biaya yang lebih tinggi 

dan efisiensi miskin sel surya dan modul. Singkatnya, 

efisien memanfaatkan foton, efisiensi sel surya, dan 

ekonomi konversi ke energi listrik tetap tantangan 

teknologi. Menurut ahli energi matahari, sekitar 90 

persen dari sistem pembangkit listrik tenaga fotovoltaik 

sekarang, dan kemungkinan besar ke masa mendatang, 

akan terus menggunakan silikon untuk fabrikasi sel surya. 

Bahan ini memiliki banyak kekurangan. Beberapa 

teknologi lainnya seperti film tipis, plastik, Konsentrator 

multifungsi, dan bahkan titik kuantum berbasis 

nanoteknologi memiliki kekuatan dan kelemahan 

mereka sendiri. Berbagai isu yang berkaitan dengan 

biaya dan efisiensi sel surya dan modul surya 

menggunakan bahan organik dan nanoteknologi berbasis 

seperti titik kuantum, nanokabel, nanocrystals, dan 

nanotube karbon (cnts) dibahas nanti. Konsep desain sel 

surya menggunakan CNTs diilustrasikan dalam Gambar 

1.10. 
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Sumber daya pembangkit listrik tradisional berbasis 

fosil yang lebih murah dibandingkan dengan sumber 

daya fotovoltaik pembangkit dan dengan demikian relatif 

beberapa negara telah memeluk teknologi tenaga surya. 

Namun, harga bahan bakar yang tinggi, ketidakstabilan 

politik yang sering terjadi di beberapa daerah penghasil 

minyak, dan masalah kesehatan dari emisi karbon telah 

memaksa beberapa negara untuk mencari alternatif, 

sumber energi yang aman, andal, dan ramah lingkungan. 

Solar teknologi menawarkan seperti sumber energi 

alternatif, dan ini perlahan-lahan jatuh tempo teknologi 

yang siap untuk mekar di tahun yang akan datang 

menjadi PV sumber daya listrik yang signifikan. 
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Gambar 1.10 Konfigurasi desain sel fotovoltaik 

menggunakan array nanotube karbon yang mampu 

menyerap foton masuk dari sinar matahari. (Data dari 

referensi 6.) 

 

Penting untuk menunjukkan bahwa untuk 

mencapai efisiensi maksimum sel surya harus mampu 

memanen energi matahari melalui fotosintesis dengan 

memeras energi surya dari setiap photon. Spektroskopi 

penyerapan transien dapat digunakan untuk mengukur 

pergerakan protein yang sangat cepat di pusat reaksi dan 

kemudian mencocokkan gerakan ini dengan bagaimana 
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elektron ditransfer di tengah sel. Protein dalam pusat 

reaksi dapat memandu elektron dengan benar dalam 

medium semikonduktor. Berdasarkan teori fotosintesis 

ini, desain sel surya yang lebih efisien dapat dicapai untuk 

meningkatkan kinerja sel PV organik dengan 

memasukkan pelarut polimer, yang memungkinkan sel 

untuk melakukan di bawah perubahan kondisi matahari. 

Berdasarkan fakta ini, para ilmuwan sedang melakukan 

penelitian agresif dan kegiatan pembangunan di film tipis 

sel surya organik. 

Kebanyakan teknologi PV beroperasi di bawah 

prinsip umum yang sama. Sebagai contoh, setiap panel 

surya/solar cell terdiri dari dua bahan semikonduktor 

(tipe-p dan tipe-n), menciptakan lapisan positif dan 

negatif. Ketika sebuah foton dari sinar matahari 

menyerang sel dengan energi yang tepat, elektron yang 

mengetuk bebas dan gerakan mereka dari satu lapisan 

yang lain menghasilkan listrik. Teknologi material yang 

ada mengeksploitasi fenomena ini dengan berbagai 

tingkat keberhasilan atau efisiensi. 
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Kinerja silikon sel PV telah meningkatkan pada 

tingkat yang lebih cepat. Sepuluh tahun yang lalu, 

efisiensi terbaik adalah 16 persen, yang sekarang dekat 

dengan 21 persen. Ini berarti bahwa sekitar seperlima 

dari sinar matahari memukul sel PV diubah menjadi 

listrik. Sel PV menggunakan film tipis galium arsenide 

telah menunjukkan efisiensi teoritis maksimum dekat 

dengan 28 persen dan sel PV menggunakan film tipis 

galium arsenide dengan konfigurasi multijunction telah 

menunjukkan efisiensi lebih baik dari 30 persen. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan 

yang melibatkan Konsentrator multijunction telah 

menunjukkan efisiensi konversi lebih baik dari 40 persen 

[6], tetapi terlalu mahal untuk digunakan secara luas. Sel 

PV menggunakan bahan nanoteknologi yang tepat 

menjanjikan efisiensi teoritis yang melebihi 45 persen, 

namun implementasi nanoteknologi memerlukan 

penelitian, pengembangan, dan pengujian yang 

signifikan untuk menunjukkan efektivitas biaya. Karena 

biaya sel surya tetap kendala utama, penerimaan 
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instalasi tenaga surya di Amerika Serikat terlalu lambat 

seperti yang ditunjukkan oleh data yang ditunjukkan 

pada Gambar 1.6. 

Berdasarkan data 2005, biaya listrik menggunakan 

sumber energi PV bervariasi dari 23 untuk 25 sen per 

kilowatt jam atau per unit untuk pelanggan perumahan. 

Untuk pelanggan komersial, biaya unit adalah antara 16 

dan 22 sen. Menurut program inisiatif Solar America, 

yang diciptakan pada 2006 oleh US Department of 

Energy untuk mempromosikan penggunaan energi 

matahari, harga unit akan dipotong oleh lebih dari 50 

persen. Tapi biaya per unit untuk kedua pelanggan masih 

terlalu tinggi. Jika pemasok daya PV dapat menawarkan 

listrik untuk pelanggan perumahan antara 8 dan 10 sen 

per kilowatt jam dan untuk pelanggan komersial antara 6 

dan 8 sen per kilowatt jam, maka akan ada penerimaan 

luas teknologi energi surya. Jika hal ini terjadi, maka 

orang dapat mengharapkan penurunan yang signifikan 

dalam efek rumah kaca dan ketergantungan pada bahan 

bakar fosil. Listrik saat ini biaya dari 6 untuk 17 sen per 
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kilowatt jam untuk pelanggan perumahan dan sekitar 5 

untuk 15 sen per kilowatt jam untuk pelanggan komersial 

[6]. Pengurangan biaya sistem PV hanya mungkin melalui 

peningkatan efisiensi sel surya dan penyebaran bahan 

yang mampu memberikan kemampuan penyerapan yang 

lebih tinggi, meningkatkan keandalan, dan tingkat daya 

output maksimum dengan biaya minimum dan 

kompleksitas 

Studi awal yang dilakukan oleh penulis pada bahan 

sel surya menunjukkan bahwa sel-sel yang menggunakan 

film tipis plastik menawarkan biaya terendah (beberapa 

sen per kilowatt jam), yang akan paling menarik bagi 

lebih banyak pelanggan yang biaya sensitif. Selain itu, sel 

plastik jauh lebih ringan, sangat fleksibel, dan kompatibel 

dengan integrasi estetika ke dalam rumah dan bahkan 

mobil. Meskipun semua manfaat ini dari sel surya plastik, 

sel ini tidak efektif biaya karena efisiensi konversi ultra-

rendah mendekati 6 persen, dibandingkan dengan 20 

persen untuk sel-film silikon tipis, 28 persen untuk film 

tipis arsenida galium sel, dan dekat dengan 40 persen 
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untuk Konsentrator multijunction. Efisiensi ultra-rendah 

sel plastik adalah karena fakta bahwa band penyerapan 

dalam media plastik sangat sempit, hanya 

memungkinkan sebagian kecil dari cahaya yang masuk 

pada permukaan sel. Jika skema konversi frekuensi dapat 

diintegrasikan ke dalam sistem fotovoltaik mereka, 

sebagian besar sinar matahari yang masuk dapat diserap, 

menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam 

efisiensi sel. Dengan kata lain, ilmuwan berpikir bahwa 

teknik Anil termal dapat digunakan untuk membuat 

jaringan halus dalam cahaya-menyerap media plastik. 

Jika efisiensi untuk sel surya plastik dapat ditingkatkan 

lebih baik dari 16 persen, maka sel surya plastik memiliki 

potensi besar untuk menjadi layak komersial untuk 

sistem instalasi fotovoltaik skala massa. Beberapa 

ilmuwan penelitian berpikir bahwa polimer organik 

tertentu dengan kesenjangan band kecil dapat menyerap 

lebih banyak foton, mengarah ke efisiensi konversi yang 

lebih tinggi. Ilmuwan material merasa bahwa saat ini 

tidak ada materi seperti itu yang dapat secara bersamaan 
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memenuhi tiga parameter kritis, yaitu, kesenjangan 

band, kemampuan penyerapan tinggi, dan biaya ultra-

rendah. Universitas Stanford penelitian ilmuwan sedang 

bekerja pada desain dan pengembangan ultra-rendah 

biaya bahan organik berbasis sel surya. 

Para ilmuwan telah bekerja selama lima tahun 

terakhir pada sel surya menggunakan bahan 

semikonduktor senyawa ternary seperti Copper-indium-

selenide (CIS), coppergallium-selenide (CGS), dan paduan 

multinasional mereka tembaga-indium-Gallium-selenide 

(CIGS). Mereka menemukan bahwa sel surya yang 

terbuat dari kristal tunggal CIS sangat menjanjikan, tetapi 

kompleksitas materi muncul bermasalah sejauh 

membuat film tipis yang bersangkutan. Efisiensi 

laboratorium terbaik untuk sel CIS hampir 19 persen. Sel 

surya dibuat dengan menggunakan film tipis kadmium 

Telluride (CdTe) tidak menunjukkan efisiensi konversi 

lebih baik dari 16 persen. Ilmuwan nanoteknologi 

mengungkapkan bahwa sel surya yang terbuat dari 

bahan berbasis nanoteknologi seperti nanotube karbon 
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(cnts), titik kuantum, dan nanopartikel dapat 

memberikan efisiensi konversi teoritis lebih baik dari 45 

persen, tetapi mereka menderita biaya fabrikasi tinggi 

dan proses yang kompleks. Beberapa teknik pengolahan 

dalam merancang sel surya menggunakan bahan 

semikonduktor senyawa ternary, bahan organik polimer, 

dan bahan berbasis nanoteknologi relatif sangat mahal, 

tetapi tidak ada data yang bermakna pada keandalan dan 

seumur hidup yang tersedia. Penting untuk 

menyebutkan bahwa tidak ada sel surya di atas, kecuali 

sel berbasis silikon, dapat memenuhi masa pakai 

minimum 20 sampai 25 tahun. Potensi bahan untuk 

aplikasi sel surya dan sifat kritis mereka akan diringkas 

nanti dalam bab terpisah. 

 

1.8 Ringkasan 

Sejarah perkembangan sel fotovoltaik silikon 

diringkas, menyoroti penelitian terbaru dan kegiatan 

pengembangan mengungkapkan data kinerja pada 

berbagai sel surya. Elemen penting dari sel surya silikon 
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termasuk p-dan n-lapisan bahan diidentifikasi. Alasan 

untuk membenarkan penerimaan energi matahari untuk 

pelanggan domestik dan komersial diringkas. Aspek 

desain kritis dan parameter untuk sel surya silikon 

terungkap. Potensi aplikasi teknologi fotovoltaik (PV) 

seperti sensor bantuan navigasi, stasiun radio relay, 

Jaringan Komunikasi kereta api, sumber energi surya 

untuk keperluan rumah tangga, program TV pendidikan, 

dan kendaraan ruang secara singkat dibahas. Kapasitas 

pemasangan PV di seluruh dunia diidentifikasi. Solar sel, 

solar modul, dan Solar array persyaratan untuk komersial 

dan perusahaan bangunan diringkas, dengan penekanan 

pada biaya, kinerja, dan kehandalan. Dampak Rabat 

negara dan federal dan insentif pada sistem energi surya 

dibahas dengan sangat rinci. Persyaratan material dan 

sifat kritisnya untuk silikon, galium arsenide, 

semikonduktor senyawa ternary, dan sel surya berbasis 

nanoteknologi secara singkat dibahas dengan penekanan 

pada efisiensi konversi dan keandalan. Para ilmuwan 

memprediksi bahwa sel surya menggunakan film tipis 
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dengan kemampuan penyerapan tinggi menawarkan 

efisiensi konversi tertinggi. Bahan ilmuwan memprediksi 

bahwa efisiensi konversi dapat diharapkan setinggi 45 

persen untuk multijunction, tiga-dimensi nanoteknologi 

berbasis sel surya menggunakan bahan tertentu. Catatan 

bahan berbasis nanoteknologi termasuk nanokabel, 

nanodots, nanotube carbon dan Quantum dots atau 

nanocrystals. Plastik dan bahan polimer organik untuk sel 

surya dibahas sebentar dengan penekanan pada efisiensi 

konversi. Biaya produksi untuk plastik dan polimer 

berbasis organik sel surya terendah, tetapi efisiensi 

konversi mereka bervariasi antara 4 dan 6 persen. 

Ilmuwan material bekerja sangat keras untuk 

meningkatkan efisiensi konversi mereka. Persyaratan 

fabrikasi untuk modul surya dan array surya diringkas. 

Teknologi Konsentrator untuk sel surya dibahas dengan 

sangat rinci, karena menawarkan efisiensi konversi yang 

lebih tinggi dan tingkat output daya listrik untuk ukuran 

array surya yang diberikan. Perangkat Konsentrator 

surya berbiaya rendah dijelaskan dengan penekanan 
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pada faktor konsentrasi dan efisiensi konversi sebagai 

fungsi dari ukuran reflektor. Perkiraan biaya kasar untuk 

sel surya, panel surya, dan sistem pembangkit listrik 

tenaga surya untuk pelanggan domestik dan komersial 

disediakan. Kegagalan mekanisme untuk sel surya dan 

Solar array diidentifikasi. Sumber untuk degradasi kinerja 

sel surya dibahas. Teknik untuk mengurangi biaya sel 

surya dan untuk meningkatkan efisiensi konversi secara 

singkat dibahas. 
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Bab 2 

 

Ekspresi Desain dan Parameter Kinerja Kritis untuk Sel 

Surya  

 

2.1 Pendahuluan 

Bab ini akan memperoleh persamaan desain dan 

mengidentifikasi parameter kinerja penting untuk sel 

surya menggunakan silikon dan bahan arsenida galium. 

Bahan silikon dipilih untuk fabrikasi sel surya karena 

kematangan silikon dan biaya fabrikasi yang lebih 

rendah. Silicon datang dalam berbagai bentuk, seperti 

Poli-silikon, kristal tunggal silikon, silikon amorf, kristal 

silikon, silikon Super-kristal, dan pita-silikon. Silikon 

kristalin dapat dibuat baik dari silikon monocrystalline 

atau wafer multicrystalline Wafers. Hal ini penting untuk 

menyebutkan bahwa lebih dari 94 persen dari sel surya 

yang terbuat dari silikon kristalin semikonduktor. 

Efisiensi konversi teoritis maksimum adalah 16 persen 

untuk sel surya berbasis silikon dan 28 persen untuk sel 
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surya yang berbasis arsenide galium. Saat ini dua bahan 

mendominasi pasar sel fotovoltaik, untuk alasan yang 

dikutip di atas. Terlepas dari bahan yang digunakan, 

respon spektral dari sel surya ini tergantung pada 

kedalaman p-n junction, Koefisien penyerapan bahan 

fabrikasi, area junction sel terkena sinar matahari, dan 

panjang gelombang cahaya insiden surya. Sebuah panel 

surya/solar cell adalah perangkat semikonduktor yang 

menggunakan pertemuan p-n untuk mengubah energi 

matahari langsung menjadi listrik. Besarnya tegangan 

sirkuit terbuka dan arus sirkuit pendek sangat tergantung 

pada kemampuan penyerapan bahan yang digunakan 

dalam fabrikasi sel surya. Permukaan aktif dari sel yang 

sedang digunakan terdiri dari lapisan tipis silikon tipe-p 

di atas tubuh bahan tipe-n. 

Sel surya dibuat dengan kedalaman junction yang 

bervariasi dari 0,6 sampai 5,0 μm dan dapat memiliki 

permukaan yang halus atau kasar. Kurva respon yang ada 

menunjukkan bahwa untuk meningkatkan respon 

panjang gelombang pendek pada panjang gelombang 
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kurang dari 0,75 μm, junction dibuat lebih dekat ke 

permukaan, sementara untuk meningkatkan respon 

panjang gelombang panjang pada panjang gelombang 

yang lebih besar dari 0,75 μm junction dibuat jauh di 

bawah permukaan. 

 

Gambar 2.1 Geometri satu dimensi untuk model 

teoritis sel PV. 

Efek dari permukaan kasar adalah untuk mengurangi 

saat hidup dekat, permukaan sehingga respon 

mengurangi panjang terhadap gelombang dari sinar 
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matahari. Model teoritis dari sel yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 junction digunakan untuk menggambarkan 

mekanisme yang terlibat dalam menentukan bentuk 

kurva respon. 

 

2.2. Respon spektral struktur sel surya 

Respon spektral [1] sel surya didefinisikan sebagai 

arus sirkuit pendek sebagai fungsi dari panjang 

gelombang cahaya insiden. Respons ini sangat 

tergantung pada kedalaman p-n junction dan kondisi 

permukaan. Silikon sel surya untuk laboratorium 

penyelidikan terdiri dari irisan silikon dengan ketebalan 

berkisar dari 15 untuk 25 mil (1 mil = 1/1000 inci) dan 

dengan resistivitas 0,5 ohm-cm. Ketidakteraturan 

permukaan harus dihilangkan untuk kinerja perangkat 

yang dapat diterima. Fabrikasi perangkat dapat 

diselesaikan dengan mendepositokan bahan p-dan n-

type pada irisan silikon.  
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Tabel 2.1 Sifat listrik khas Silicon Solar Cell sebagai 

fungsi difusi waktu dan kedalaman Junction 

 

Catatan: parameter di atas diperoleh dalam kondisi sinar 

matahari singkat dan dinormalkan menjadi intensitas 

cahaya 1 kW/m2. 

 

Kontak ke n-bahan dapat dibuat dengan penguapkan 

emas ke dalam irisan dan kontak ke bahan tipe-p dapat 

dibuat dengan mengevaporasi sebuah titik aluminium ke 

dalam irisan. Karena aluminium itu sendiri adalah jenis 

acceptor-kenakusan di silikon, p-n junction tidak hancur 

tetapi hanya bergerak lebih dalam irisan silikon di sekitar 
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titik. Prosedur fabrikasi sangat berbeda untuk membuat 

sel surya komersial dengan kedalaman junction khas 2 

μm untuk memenuhi biaya dan spesifikasi hasil. 

Kerusakan permukaan harus dijaga seminimal mungkin 

selama finishing permukaan dan permukaannya tidak 

boleh menunjukkan pantulan. Perhatikan permukaan 

harus sebersih mungkin. Karakteristik listrik sel akan 

menentukan respons spektral ketika terkena sinar 

matahari dengan panjang gelombang yang berbeda. 

Karakteristik listrik yang khas dari sel surya sebagai fungsi 

waktu difusi, kedalaman junction, tegangan sirkuit 

terbuka, dan arus sirkuit pendek diringkas dalam Tabel 

2.1. 

 

2.2.1  Dampak parameter respons spectral pada kinerja 

sel 

Respons spektral kritis [1] parameter, termasuk 

konstanta difusi atau koefisien, panjang gelombang dari 

cahaya insiden, dan panjang difusi di daerah p dan n 

memiliki efek signifikan pada keandalan dan kinerja sel 
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surya. Sebuah panjang difusi 10-μm di daerah p 

menawarkan seumur hidup sekitar 0,1 μsec dalam n-

bahan, yang dianggap sebagai perkiraan yang wajar. Tapi 

untuk semua kedalaman junction, nilai LN harus dibuat 

lebih besar untuk junction yang lebih dalam dan lebih 

kecil untuk respons spektral kritis [1] parameter, 

termasuk konstan difusi atau koefisien, panjang 

gelombang cahaya insiden, dan panjang difusi di daerah 

p dan n memiliki efek signifikan pada keandalan dan 

kinerja sel surya. 

Sebuah panjang difusi 10-μm di daerah p 

menawarkan seumur hidup sekitar 0,1 μsec dalam n-

bahan, yang dianggap sebagai perkiraan yang wajar. Tapi 

untuk semua kedalaman sambungan, nilai LN harus 

dibuat lebih besar untuk junction yang lebih dalam dan 

lebih kecil untuk kerusakan permukaan atau kontaminasi 

adalah untuk mengurangi respons panjang gelombang 

pendek, tanpa efek pada respon energi yang masuk pada 

panjang gelombang yang lebih lama. Ini berarti bahwa 

penting untuk mencirikan mekanisme utama dalam 
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menentukan bentuk kurva respon sebagai fungsi dari 

gelombang cahaya insiden. 

 

2.3  Model teoretis sel surya silikon 

Model teoritis sederhana yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 dapat memprediksi respons spektral. 

Lapisan-p dapat diwakili oleh satu Lifeline. Pecahan dari 

foton insiden yang dipantulkan dari permukaan terlepas 

dari panjang gelombang sinar matahari inci. Gambar 2.1 

menunjukkan geometri model dan koordinat 

diasumsikan. Untuk foton insiden dengan energi yang 

melebihi kesenjangan energi terlarang, kepadatan foton 

[1] dalam silikon dapat dinyatakan sebagai 

N = [N0 exp (α x)]                                          (2.1) 

 

dimana N0 adalah kerapatan permukaan per in.2, N adalah 

kepadatan foton per in.2, dan α adalah koefisien 

penyerapan. Sangat penting untuk menyebutkan bahwa 

kepadatan foton sebanding dengan panjang gelombang 

cahaya insiden pada permukaan sel, karena energi dari 

foton individu sebanding dengan frekuensi optik. 
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Perhatikan bahwa pasangan lubang-elektron 

diciptakan menurut negatif dari perubahan tingkat 

kepadatan foton dan dengan demikian, kepadatan 

volume pasangan lubang-elektron diciptakan dapat ditulis 

sebagai 

N dx = [N0 × exp (–α x) dx]                                  (2.2) 

dimana parameter x bervariasi dari 0 ke D dan D adalah 

konstan difusi. Jumlah carriers (Nc) yang melintasi p-n 

junction [1] dapat diberikan sebagai 

Nc = (N0 α/α – 1/Ln) [exp(–D/Ln) – exp(–D α)] + [(N0 α/α + 1/Lp) exp 

(D α)]          (2.3) 

di mana Ln adalah panjang difusi di wilayah n, LP adalah 

panjang difusi di daerah p, dan α adalah koefisien 

penyerapan, yang merupakan fungsi dari panjang 

gelombang dan bervariasi dari bahan sambungan (junction) 

ke bahan. 

Penting untuk disebutkan bahwa jumlah pembawa 

minoritas (elektron) yang mencapai junction perangkat 

adalah karena pembentukan pasangan lubang-elektron di 

wilayah p, di mana parameter x bervariasi dari 0 ke D dan L 

= Ln seperti diilustrasikan pada Gambar 2.1. Demikian pula, 
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jumlah pembawa minoritas (lubang) yang mencapai 

junction adalah karena pembentukan pasangan lubang-

elektron di daerah n, di mana parameter x bervariasi dari 0 

hingga tak terbatas dan panjang difusi L sama dengan LP. 

Konsentrasi pembawa intrinsik (Ni) di p-n junction 

tergantung pada energi kesenjangan band (Eg) dari 

bahan dan produk yang (kT/q) dari konstan Boltzmann 

dan suhu (T ). Menggunakan suhu ruangan kT/q produk dari 

0.0258, konsentrasi pembawa intrinsik 6.5 × 10–10 

untuk sel silikon dan 1.38 × 10–12 untuk sel GaAs. 

 

2.3.1 Arus sirkuit pendek 

Kinerja sel surya sangat tergantung pada arus sirkuit 

pendek (biaya unit) di junction perangkat dan fungsi 

panjang gelombang (λ), Koefisien penyerapan (α), 

konstan difusi (D) dan panjang difusi (L) di daerah p dan 

n. Ekspresi untuk arus korsleting [1] dapat ditulis sebagai 

Jsc  = (λ/1 – 1/α Ln) [exp(–D/Ln) – exp(–Dα) + (λ/1 + 1/α Lp)exp(–

Dα)] (2.4) 
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Dengan asumsi nilai 0,1 untuk koefisien 

penyerapan, 2 μm untuk parameter D, 0,5 μm untuk 

parameter Ln, dan 10 μm untuk parameter LP, dan 

memasukkan parameter ini ke dalam Persamaan (2.4), 

dihitung nilai arus hubung pendek sebagai fungsi dari 

panjang gelombang (α) telah diperoleh, yang diringkas 

dalam Tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2 Nilai Perhitungan Arus sirkuit pendek sebagai 

fungsi panjang gelombang 

 

Panjang gelombang (λ), µm      Arus sirkuit pendek (mA) 
 

0.5                                         10.4 
 

0.6                                         12.3 
 

0.7                                         14.4 
 

0.8                                         16.5 
 

0.9                                         18.5 

 

Penting untuk menandaskan bahwa arus sirkuit pendek 

yang lebih tinggi memerlukan jumlah pembawa maksimum 

yang mencapai junction perangkat. Selain itu, perlu untuk 
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mempertahankan panjang difusi lama untuk menjaga arus 

hubung pendek besar. 

 

2.4 Persyaratan parametrik untuk kinerja optimal 

perangkat sel surya 

2.4.1 Pedahuluan 

Bagian bab ini akan menentukan persyaratan 

parametrik yang mampu memberikan kinerja optimal sel 

surya yang dibuat dengan bahan semikonduktor silikon 

(si) dan gallium arsenide (GaAs).  

 

Gambar 2.2 Nilai koefisien penyerapan untuk galium 

arsenide (Gaas) dan bahan silikon sebagai fungsi dari 

gelombang spektral surya (μm). 



115 
 

Kedua bahan ini dipilih karena sebagian besar sel 

surya saat ini dibuat menggunakan bahan tersebut. 

Selanjutnya, data respon spektral yang dapat diandalkan 

pada sel surya p-n junction dibuat dengan bahan silikon 

(Si) dan GaAs yang tersedia sebagai fungsi dari parameter 

yang relevan yang terlibat. Data ini menunjukkan bahwa 

perilaku penyerapan sel surya GaAs lebih unggul 

daripada sel berbasis silikon [2] karena tepi penyerapan 

curam, seperti diilustrasikan pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.3 Diagram dari p-n junction panel 

surya/solar cell. 
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Selain itu, massa rendah yang efektif dan kepadatan 

rendah negara dalam bahan GaAs menghasilkan efisiensi 

koleksi yang lebih tinggi. Catatan efisiensi teoritis dari sel 

surya silikon dekat dengan 16 persen dibandingkan 

dengan 28 persen untuk perangkat GaAs, yang mungkin 

mendekati 32 persen jika masa hidup pembawa tinggal 

jauh di bawah mereka untuk perangkat Si. Penelitian 

terbaru dan pengembangan studi menunjukkan bahwa 

efisiensi perangkat silikon mendekati batas. Efisiensi 

yang dinyatakan ini akan mengalami penurunan 2 hingga 

4 persen akibat pantulan permukaan dan faktor 

kontaminasi eksternal. Sekarang upaya akan dilakukan 

untuk menyelidiki perilaku kinerja teoritis sel surya ini 

untuk mengetahui masalah mendasar yang 

mempengaruhi tingkat kinerja listrik dari perangkat ini. 

 

2.4.2 Teori respon spektral p-n Junction Devices 

Representasi diagram dari p-n junction sel surya 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. Junction perangkat terdiri 

dari lapisan-p tipis dari y = 0 pada junction y = t, diiradiasi 
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dalam arah y pada y = 0 sehingga photons/sec diserap per 

satuan luas permukaan terpapar radiasi matahari. 

Lapisan-n memanjang dari y = t hingga y = d. Perilaku 

daerah p dan n akan diselidiki mengabaikan efek akhir, 

yang berarti masalah akan diperlakukan sebagai satu 

dimensi. 

 

2.4.2.1 Efisiensi di daerah p untuk elektron 

Persamaan kontinuitas untuk wilayah p yang terdiri 

dari elektron [2] dapat ditulis sebagai, 

dJe/dy = [(Δn/τe) – KI exp(–Ky)                               (2.5) 

dimana τe (SEC) adalah masa pakai elektron di daerah p, 

Δn adalah konsentrasi pembawa foton (cm-3), K adalah 

koefisien penyerapan (cm-1), I adalah fluks foton (cm2 

detik), y (cm) adalah parameter yang Products 

kedalaman atau penetrasi di permukaan, dan Je adalah 

arus elektron (satuan aliran muatan). Tetapi arus 

elektron dengan tidak adanya komponen Lapangan dari 

arus yang dibandingkan dengan arus difusi didefinisikan, 

Je  = [De d Δn/dy]                                           (2.6) 
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dimana De adalah konstanta difusi untuk elektron, Δn 

adalah konsentrasi pembawa foton (cm–3), and d adalah 

lapisan bahan ketebalan (µm). Untuk panjang gelombang 

pendek dan kondisi khas, dimana parameter K adalah 

besar, KL jauh lebih besar dari satu, dan α < t/L < 1, 

ekspresi untuk arus sirkuit pendek (Jsc) dapat ditulis 

sebagai, 

 

[ Jsc/I]e  = [cosh (t/L) + α sinh (t/L)]–1 – [exp(–Kt)]                  (2.7) 

 

dimana α adalah parameter rekombinasi permukaan, t 

adalah ketebalan permukaan, dan L adalah panjang 

difusi. Nilai yang khas untuk t/L adalah 0,3, untuk α 0,1, 

t adalah antara 1 dan 3 μm, L adalah sekitar 8 μm, K 

adalah antara 0,3 dan 1,0 μm, dan KL lebih besar dari 2. 

 

2.4.2.2 Perhitungan sampel untuk efisiensi daerah p 

Sejak persamaan (2,7) mendefinisikan rasio arus 

saturasi foton fluks, dapat digunakan untuk menentukan 

efisiensi di daerah p. Memasukkan nilai di atas dalam 

persamaan, satu mendapat efisiensi di daerah p sebagai, 
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[ Jsc/I]e  = [cosh (0.3) + 0.1 sinh (0.3)]–1 + [exp (–0.3 × 3)] 

= [1.045 + 0.1 × 0.3045]–1 – [0.4066] 

= [0.9298 – 0.4066] = [0.5232] 

= [52.32] persen untuk K = 0.3 µm 

= [88] persen untuk K = 1 µm 

 

Plot untuk efisiensi p-region sebagai fungsi koefisien 

penyerapan (K) dan normalisasi lapisan permukaan 

ketebalan (t/L) ditunjukkan pada Gambar 2.4. Plot ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi koefisien 

penyerapan semakin tinggi efisiensi sel surya di daerah p. 

 

2.4.2.3 Efisiensi di daerah n untuk lubang 

Persamaan kontinuitas di wilayah n dapat ditulis sebagai, 

[dJ/dy]h  = [KI exp(–Ky) – (Δp/th]                            (2.8) 

 

[ Jh] = [–Dh (Δp/dy)]                                        (2.9) 

 

dimana Dh adalah konstan difusi untuk pembawa 

minoritas lubang, th adalah seumur hidup untuk lubang 

di daerah n, dan K adalah koefisien penyerapan untuk 

lubang. Dari dua persamaan ini, satu mendapat 

konsentrasi pembawa foton sebagai, 
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[Δp] = [R cosh(y/Lh) + S sinh (y/Lh) – (G Lh/Dh) exp(–Ky)]       

(2.10) 

 

di mana Lh adalah panjang difusi lubang dan diberikan 

sebagai, 

Lh = [Dh τh]
0.5                                                                        (2.11) 

 
G = [KILh/{KLh)

2 – 1}]                              (2.12) 

 

Menggunakan kondisi batas, di mana y = t, y = t + d, Δp = 

0 dan lapisan tebal yang menawarkan exp (-KD) = 0, coth 

(d/LH) = 1, satu mendapat arus pada junction di karena 

lubang sebagai, 

[ Jh]Lh  = [P – G(KLh – 1) exp(–Kt)]                           (2.13) 

 

di mana P adalah konstan. Ketika t sama dengan nol, 

lapisan p begitu tipis sehingga tidak ada penyerapan 

pada layer ini. Di bawah asumsi ini, ekspresi untuk arus 

sirkuit pendek (ketika P = 0) dapat ditulis sebagai 

Jh
sc = [K I Lh (1 + K Lh)]                                    (2.14) 

 

Catatan, arus penuh karena elektron dapat 

diperoleh, jika penyerapan berlangsung baik dalam 
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panjang difusi di daerah n. Selanjutnya, foto-lubang yang 

dihasilkan di daerah n akan membuat kontribusi penting 

untuk arus Total pada panjang gelombang yang lebih 

panjang di mana penyerapan sedemikian rupa sehingga 

lapisan-p relatif transparan (KLh < 1) tapi KLh harus lebih 

besar dari kesatuan untuk mencapai efisiensi berbasis 

foton. Dengan demikian, Total arus sirkuit pendek di 

junction adalah jumlah arus di daerah n dan p. Namun, 

mungkin menguntungkan untuk memiliki permukaan n-

lapisan dengan lebih banyak pembawa mayoritas ponsel 

dan menurunkan resistensi melintang diperlukan untuk 

efisiensi koleksi yang lebih tinggi. Karena besaran relatif 

L dan LH memiliki efek yang sangat sedikit pada efisiensi, 

akan nyaman untuk menggunakan nilai yang sama untuk 

panjang difusi ini. Di bawah kondisi dan asumsi ini, 

efisiensi koleksinya [2], yang didefinisikan sebagai rasio 

JSC/I, dapat ditulis sebagai,  

[ηcoll] =[ Je
sc] = KL [α + KL – (1+α) exp(t/L – Kt)]/[(KL)2 – 

1){cosh(t/L) + αsinh(t/L)}]                                            (2.15) 
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Ekspresi ini menawarkan nilai yang terbatas ketika 

KL sama dengan kesatuan sebagai fungsi parameter 

dimensi KL dan t/L. Catatan untuk penyerapan energi 

matahari maksimum, lapisan-p secara efektif harus 

menyerap energi matahari dalam panjang difusi. Efisiensi 

koleksi akan optimal untuk setiap tingkat penyerapan 

sehingga produk KL lebih besar dari satu ketika t 

diberikan oleh, 

[Kt (exp Kt – 1)] = [KL – 1]                                 (2.16) 
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Gambar 2.4 Efisiensi daerah p silikon sel surya sebagai 

fungsi dari ketebalan permukaan dinormalisasi ketika 

penyerapan konstan K = 1 (a), 0,2 (b), 0,3 (c) dan 0,5 (d). 
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Tabel 2.3 Nilai yang dihitung dari parameter KT sebagai 

fungsi KL 

 

Memasukkan nilai yang sesuai dari berbagai 

parameter dalam persamaan (2,8) melalui persamaan 

(2,16), koleksi efisiensi dapat dihitung sebagai fungsi 

parameter dimensi. Persentase efisiensi koleksi plot 

sebagai fungsi dari berbagai parameter yang terlibat 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Perhitungan efisiensi 

koleksi memerlukan nilai KT, yang dapat diperoleh 

dengan menggunakan persamaan (2,16). Nilai yang 

dihitung dari KT sebagai fungsi dari KL diringkas dalam 

Tabel 2.3. Catatan parameter L singkatan dari panjang 
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difusi, parameter K singkatan koefisien penyerapan, yang 

bervariasi dari 0,3 ke 1 μm, dan parameter t singkatan 

dari lapisan permukaan ketebalan, yang bervariasi dari 1 

sampai 3 μm. 

Dengan menggunakan program perangkat lunak 6,5 

Mathcad, efisiensi pengumpulan dihitung sebagai fungsi 

dari ketebalan lapisan permukaan yang dinormalkan dan 

KL dan kurva efisiensi dihasilkan, yang diilustrasikan 

dalam Gambar 2.5. Penting untuk menunjukkan bahwa 

desain praktis dari panel surya/solar cell memerlukan 

ketebalan lapisan permukaan yang agak lebih tebal 

daripada nilai optimum untuk mengurangi resistensi 

melintang, yang memiliki dampak negatif pada efisiensi 

koleksi sel. 

 

2.4.3 Output daya sel 

Output daya sel adalah produk dari tegangan sirkuit 

terbuka (VOC) dan arus junction (J). Tegangan sirkuit 

terbuka ditulis sebagai, 

Voc = [(kT/e) log (1 + Jo/jo)] 

= [(kT/e) log ( Jo/jo)], be 
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Gambar 2.5 koleksi efisiensi sel surya ketika parameter 

KL = 2 (a), 3 (b), 4 (c), 5 (d), 6 (e), 7 (f), dan 8 (g). 

 

karena rasio saat ini jauh lebih besar dari 1 (2,17). di 

mana Jo adalah total arus sirkuit pendek, Jo adalah 

parameter junction, k adalah konstanta Boltzmann (8,61 
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× 10 – 5, eV/K), T adalah suhu absolut (K) dari junction, 

dan kuantitas (kT/e) sama dengan 0,258 atau dekat 

dengan 0,26. 

Arus junction J dapat diungkapkan sebagai, 

J = [jo exp(eV/kT – 1)] – Jo                                                                   (2.18) 

Nilai optimum dari tegangan sirkuit terbuka dan arus 

junction dapat diungkapkan sebagai, 

Vopt = [r (kT/e)]                                           (2.19) 

 

Jopt  = [ Jo r (r + 1)]                                         (2.20) 

 

[(r + 1) er] = [ Jo/jo]                                         (2.21) 

Parameter r dapat dihitung dengan memasukkan nilai 

Jo/Jo dalam persamaan (2,21). Rasio ini memiliki nilai 4,8 

× 1012 untuk silikon sel surya, dan 11 × 1017 dan 4,7 × 

1017 untuk sel surya normal GaAs dan dibalik GaAs sel 

surya, masing-masing. Memasukkan nilai ini dalam 

persamaan (2,21), satu mendapat nilai r 26 untuk 

perangkat si, 38 untuk perangkat GaAs normal, dan 37 

untuk perangkat GaAs terbalik. Setelah Vales r tersedia, 

nilai yang dihitung untuk daya optimal dan efisiensi 
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konversi dapat diperoleh. Output daya optimal dari sel, 

yang merupakan produk tegangan sirkuit terbuka optimal 

dan arus junction optimal, didefinisikan oleh persamaan 

(2,19) dan (2,20), masing-masing, dan diberikan sebagai, 

Popt = [(r – 1) (kT/e)Jo]                                      (2.22) 

Efisiensi konversi sel pada output daya optimal [2] dapat 

diberikan sebagai, 

         η = [(r – 1) (kT ) ( Jo/Qo)]/Eg                                                      (2.23) 

Tabel 2.4 Pengumpulan efisiensi (Jo/qo dari si dan GaAs 

solar sel (elektron per Solar photon; Persen 

 

di mana qo adalah tingkat Total kedatangan foton surya 

di junction semikonduktor, yang juga dikenal sebagai 

Flux foton (cm-2 detik–1), produk dari kT sama dengan 

0,258 pada suhu kamar, dan eg adalah energi rata foton, 

sama dengan 1,4 eV. Catatan untuk radiasi matahari di 
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luar atmosfer bumi di mana intensitas radiasi adalah 130 

mW/cm2, fluks foton (qo) sama dengan 5,8 × 1017 foton 

per detik per cm2. Rasio (Jo/qo) juga disebut efisiensi 

pengumpulan dalam elektron per Solar foton dan 

tergantung pada panjang difusi (L) untuk permukaan, 

panjang difusi untuk curah, dan ketebalan permukaan (t). 

Di bawah kondisi pencocokan optimal sel surya terlihat 

berperilaku seolah-olah setiap pembawa foton mencapai 

junction, sehingga memberikan insiden energi matahari 

untuk sirkuit eksternal. Nilai yang khas dari efisiensi 

pengumpulan untuk silikon dan perangkat GaAs sebagai 

fungsi dari berbagai parameter dimensi dalam hal 

elektron per Solar foton diringkas dalam Tabel 2.4. 

Koleksi efisiensi [4] untuk single-Junction sel surya dan 

GaAs sebagai fungsi panjang gelombang insiden energi 

matahari ditunjukkan pada Gambar 2.3.  
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2.4.4  Efisiensi konversi teoritis dari Single Junction si 

dan GaAs Solar Cells 

Efisiensi konversi maksimum [2] untuk single-

Junction sel surya si dan GaAs dapat dihitung dengan 

memasukkan nilai parameter r menggunakan equation 

(2,21) dan pengumpulan efisiensi sel yang ditunjukkan 

dalam Tabel 2.4 ke dalam persamaan (2,23). Perhitungan 

sampel untuk sel si dan GaAs Solar disediakan untuk 

kenyamanan pembaca.  

[η]Si = [(26 – 1) (0.0258) (37)/1.4]% 

= [17.05]% for 37% efisiensi koleksi 

= [17.51]% for 38% efisiensi koleksi 

[η]GaAs = [(38 – 1) (0.0258) (42)/1.4]% (kasus normal) 

= [28.64]% for 42% collection efficiency (kasus normal) 

= [(37 – 1) (0.0258) (39)/1.4]% (kasus terbalik) 

= [25.9]% for 39% efisiensi koleksi 
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Tabel 2.5 Efisiensi konversi teoritis untuk single 

Junction si dan GaAs Solar Cells sebagai fungsi efisiensi 

koleksi dan parameter relevan lainnya 

 

Perhitungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

nilai r dan efisiensi koleksi yang lebih tinggi akan efisiensi 

konversi teoritis untuk junction tungal silikon dan galium 

arsenide sel surya. Ini adalah efisiensi konversi 

maksimum untuk single-Junction sel surya, yang akan 

menurun 3 sampai 5 persen karena berbagai faktor 

kerugian seperti refleksi di permukaan depan yang dapat 

mengizinkan sekitar 95 persen dari radiasi matahari 

untuk memasuki media semikonduktor, karakteristik 

listrik yang tidak sempurna dari perangkat, kotoran 

dalam bahan semikonduktor, dan efisiensi kontak. Hal ini 

diinginkan untuk memiliki permukaan n-layer dengan 
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lebih banyak operator seluler dan resistensi melintang 

lebih rendah. Perhitungan efisiensi konversi sebagai 

fungsi efisiensi koleksi dan parameter r untuk perangkat 

Si dan GaAs diringkas dalam Tabel 2.5. Konversi teoritis 

efisiensi dan efisiensi plot junction untuk silikon sel surya 

yang ditampilkan dalam Gambar 2.6 dan Gambar 2.7, 

masing-masing. 

 

Gambar 2.6 Efisiensi konversi teoritis pada output daya 

yang optimal untuk silikon sel surya. 
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Gambar 2.7 Efisiensi junction teoritis pada output daya 

yang optimal untuk silikon sel surya. 

 

Efisiensi konversi teoritis dari si dan GaAs meningkat 

dengan meningkatnya suhu sekitar. Perkiraan nilai 

efisiensi konversi untuk sel surya Si dan GaAs sebagai 

fungsi suhu sekitar diringkas dalam Tabel 2.6.  

Perlu dicatat bahwa efisiensi konversi teoritis 

maksimum untuk sel surya junction tunggal, yang akan 

dikurangi dengan 3 sampai 5 persen karena kontaminasi 

permukaan, refleksi permukaan, sudut aspek radiasi 

matahari, dan efisiensi junction. Di bawah pantulan 
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permukaan minimum, energi foton maksimum 

memasuki junction semikonduktor dengan efisiensi 

pengumpulan yang lebih baik dan efisiensi konversi yang 

lebih tinggi.  

Tabel 2.6 Dampak suhu ambien pada 

Konversi efisiensi 

 

Perlu diketahui bahwa doping permukaan 

berdampak pada efisiensi koleksi. Doping permukaan 

yang lebih berat diperlukan untuk sel Si untuk 

mendapatkan resistensi melintang yang lebih rendah. 

Konsentrasi pembawa intrinsik juga mempengaruhi 

efisiensi konversi, karena konsentrasi pembawa 

bervariasi secara eksponensial dengan kesenjangan 

energi (eg) bahan semikonduktor.  



137 
 

 

Gambar 2.8 (a) efisiensi konversi teoretis pada output 

daya yang optimal untuk sel surya GaAs normal (r = 38). 
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Gambar 2.8(b) Efisiensi Junction untuk GaAs normal (r = 

38) dan GaAs terbalik (r = 37) sel surya. 

 

Karena kesenjangan energi suhu ruangan untuk GaAs 

adalah 1,42 eV dibandingkan dengan 1,1 eV untuk silikon, 

konsentrasi pembawa intrinsik adalah sekitar 105 kali 

lebih rendah untuk GaAs dari materi Si. Itulah sebabnya 

mengapa efisiensi konversi untuk sel surya GaAs lebih 

tinggi dari sebuah sel surya. 
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2.4.4.1 Efisiensi Konversi Daya Modul Solar sebagai 

fungsi tegangan sirkuit terbuka, kepadatan sirkuit 

pendek, faktor konsentrasi matahari, dan faktor bentuk 

(FF) 

Efisiensi konversi daya dari modul surya pada suhu 

tertentu tergantung pada tegangan sirkuit terbuka, arus 

sirkuit pendek dan kepadatan, dan faktor bentuk 

dikerahkan oleh modul surya. Plot arus pendek saat ini 

sebagai fungsi koefisien penyerapan diilustrasikan pada 

Gambar 2.9. Efisiensi konversi khas modul komersial 

sekitar 2 sampai 3 persen lebih rendah dari efisiensi 

konversi sel surya. Efisiensi Modul Surya [3] sebagai 

fungsi arus hubung pendek, tegangan sirkuit terbuka, 

faktor pengisian, dan daya masukan. Dari spektrum 

matahari dapat dihitung dengan menggunakan ekspresi 

berikut: 

ηmod  = [Isc Voc FF/Pin]                                     (2.24) 

di mana ISC adalah arus hubung-pendek, VOC tegangan 

sirkuit terbuka, PIN daya input dari spektrum surya, yang 

0,135 W di AMO (optimum massa udara) sama dengan 
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satu, dan FF adalah faktor bentuk yang digunakan dalam 

desain modul surya. Catatan tegangan sirkuit terbuka 

adalah tegangan pada berbagai faktor konsentrasi 

matahari seperti diilustrasikan dalam Tabel 2.7. Data 

efisiensi konversi daya diringkas dalam Tabel 2.7 hanya 

berlaku untuk modul surya berbasis silikon saja. Angka 

efisiensi konversi daya akan menjadi 3 sampai 5 persen 

lebih tinggi daripada yang ditetapkan untuk modul surya 

silikon.  
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Gambar 2.9 Arus sirkuit pendek sebagai fungsi 

panjang gelombang untuk penyerapan konstan 0,05 (a), 

0,1 (b), dan 0,2 (c). 

Memasukkan nilai berbagai parameter dalam 

persamaan (2,24), efisiensi konversi tenaga surya 

dihitung, yang diringkas dalam Tabel 2.7. 
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2.4.4.2 Maksimum output Power density pada 1 AMO 

dan suhu 300 K  

Kerapatan daya output maksimum dari sel surya [2] 

adalah fungsi densitas arus pendek (JSC), tegangan sirkuit 

terbuka (VOC) dan faktor bentuk (FF) dan dapat diberikan 

sebagai, 

Pmax = [ Jsc  Voc FF ] W/cm2                                                        (2.25) 

Nilai yang dihitung dari kepadatan daya output 

maksimum sebagai fungsi dari berbagai parameter 

diringkas dalam Tabel 2.8.  

 

2.4.5 Tegangan sirkuit terbuka yang optimal untuk 

single-Junction Solar Cells 

Tegangan sirkuit terbuka yang optimum untuk satu 

sambungan sel surya dapat dihitung dengan 

memasukkan nilai yang sesuai dari parameter r 

ditampilkan dalam Tabel 2.5 ke dalam persamaan (2.19).  
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Tabel 2.7 Efisiensi konversi modul surya sebagai fungsi 

tegangan sirkuit terbuka (VOC), arus sirkuit pendek (ISC) 

dan faktor bentuk (FF) (persen) 

 

Tabel 2.8 Maksimum output Power density sebagai 

fungsi berbagai parameter (W/cm2) 

 

Voc = [(26) (0.0258)] 

= [0.671] V untuk perangkat Si 

= [(38) (0.0258)] 

= [0.980] V untuk perangkat GaAs "normal" 

= [(37) (0.0258)] 

= [0.956] V untuk perangkat GaAs "terbalik" 
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Catatan perhitungan ini tidak memperhitungkan 

efek faktor konsentrasi matahari, yang disediakan oleh 

Konsentrator Solar [4], suhu, lingkungan, keterbatasan 

difusi, dan faktor pengisian. 

 

2.4.5.1 Tegangan sirkuit terbuka untuk perangkat p-n 

junction dalam kasus terbatas difusi 

Hal ini dimungkinkan untuk mencapai tegangan 

sirkuit terbuka maksimum dengan perangkat sambungan-

p dalam kasus terbatas difusi [2] dan ekspresi untuk nilai 

maksimum dapat ditulis sebagai, 

Voc = [n (kT/q)] [loge ( Jsc/Jsat  + 1)]                             (2.26) 

di mana JSC merupakan kepadatan arus pendek, Jsat 

adalah kepadatan arus saturasi (yang terkadang disebut 

sebagai Jo dalam literatur), n adalah konstan dengan nilai 

maksimum 1, dan kuantitas (kT/q) sama dengan 0,0258 

untuk suhu kamar (300 K). Sejak arus arus pendek 

kepadatan untuk saturasi rasio kepadatan saat ini jauh 

lebih besar dari satu, persamaan di atas dikurangi 

menjadi, 

Voc = [(0.0258) loge ( Jsc/Jsat]                                  (2.27) 
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Dengan asumsi kepadatan arus pendek dari 0,025 

A/cm2 dan saturasi kepadatan saat ini 1,3 × 10– 25 A/cm2, 

tegangan sirkuit terbuka di bawah kondisi terbatas difusi 

adalah sama dengan, 

Voc = [(0.0258) loge(0.025/1.3 × 10–25)] = [(0.0258)(53.611) 

= [1.383] V at 25 mA/cm2
 

Plot tegangan sirkuit terbuka untuk perangkat Si dan 

GaAs ditunjukkan dalam Gambar 2.10 dan Gambar 2.11, 

masing-masing. Plot tegangan sirkuit terbuka dan 

efisiensi konversi sebagai fungsi faktor konsentrasi 

matahari ditampilkan dalam Gambar 2.12 dan Gambar 

2.13, masing-masing.  

 

Gambar 2.10 Tegangan sirkuit terbuka untuk silikon sel 

surya sebagai fungsi foton kepadatan saat ini. 
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Gambar 2.11 Tegangan sirkuit terbuka untuk sel surya 

GaAs sebagai fungsi dari kepadatan foton saat ini. 

 

Gambar 2.12 Kinerja sel surya silikon VGMJ. (a) efisiensi 

konversi dan (b) tegangan sirkuit terbuka sebagai fungsi 

seumur hidup. 
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Gambar 2.13 Efisiensi konversi untuk sel surya GaAs 

sebagai fungsi arus sirkuit pendek dan faktor 

konsentrasi matahari (SCF). 

 

Tabel 2.9 Tegangan sirkuit terbuka sebagai fungsi faktor 

konsentrasi dan suhu ambien (V) 
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2.4.5.2 Buka-Circuit Voltage sebagai fungsi dari Sun 

konsentrasi faktor dan suhu 

Dalam praktek aktual, tegangan sirkuit terbuka 

tergantung pada faktor konsentrasi matahari [4] dan 

suhu sekitar permukaan. Literatur yang diterbitkan 

mengungkapkan bahwa suhu memiliki dampak yang 

signifikan pada tegangan sirkuit terbuka karena faktor 

konsentrasi matahari. Perkiraan nilai tegangan sebagai 

fungsi faktor konsentrasi dan temperatur ambien 

diringkas dalam Tabel 2.9. 

 

2.5 Efisiensi konversi keseluruhan sel surya 

Efisiensi konversi bersih dari sel surya bergantung 

pada beberapa faktor atau masalah, seperti efisiensi 

pengumpulan, efisiensi junction, penyerapan atmosfer, 

efisiensi refleksi, kehilangan kontak, dan sudut aspek 

matahari. Efek dari efisiensi koleksi, efisiensi junction, 

dan penyerapan atmosfer sudah dibahas. Efek refleksi 

efisiensi dan sudut aspek surya memerlukan diskusi rinci.  
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Tabel 2.10 efisiensi komputasi junction untuk Si dan 

GaAs solar sel (persen) 

 

 

2.5.1 Efisiensi Junction 

Efisiensi junction sel surya sangat tergantung pada 

parameter geometris junction dan dimensi dan bahan 

junction. Perhatikan bahwa parameter r, yang 

sebelumnya dibahas, menunjukkan materi junction. 

Nilainya adalah 27 untuk silikon sel surya dan 38 untuk 

GaAs (normal) sel surya dan 37 untuk GaAs (terbalik) sel 

surya. Nilai r ini telah ditentukan sebelumnya. Ekspresi 

untuk efisiensi junction [2] dapat ditulis sebagai, 

Jjun = [(r – 1)/r + loge (r + 1)]                                 (2.28) 

Efisiensi Junction dihitung untuk berbagai nilai r 

hanya untuk mengetahui bagaimana perbaikan lebih 
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lanjut dapat dicapai dalam efisiensi junction. 

Menggunakan persamaan (2,28), dihitung nilai sebagai 

fungsi r untuk kedua silikon dan galium sel surya arsenide 

diperoleh dan diringkas dalam Tabel 2.10. Komentar 

dalam tanda kurung menunjukkan nilai ditetapkan 

parameter r. Nilai yang dihitung ini menunjukkan bahwa 

nilai parameter r yang lebih tinggi menghasilkan efisiensi 

sambungan yang sedikit lebih tinggi. 

 

2.5.2 Efisiensi kontak 

Efisiensi kontak yang lebih tinggi sangat penting 

untuk mengurangi kerugian kontak. Kontak resistansi 

rendah dapat menghasilkan efisiensi kontak dalam 

kisaran 97 untuk 98 persen. Oleh karena itu, masuk akal 

untuk mengasumsikan efisiensi kontak mendekati 98 

persen untuk perhitungan kasar. 
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Tabel 2.11 Efisiensi konversi bersih atau efisiensi 

konversi keseluruhan untuk sel surya Si dan GaAs 

 

Catatan: perhitungan efisiensi konversi keseluruhan ini 

menggunakan produk efisiensi gabungan dari 0,75355 

ketika adalah = 27, 0,78557 ketika r = 38, dan 0,78353 

ketika r = 37. Dalam kasus GaAs panel surya/solar cell 

(normal) efisiensi konversi bersih adalah yang tertinggi di 

antara satu junction sel surya. 

 

2.5.3 Efisiensi penyerapan 

Kemampuan permukaan sel untuk menyerap energi 

radiasi matahari memainkan peran kunci dalam 

menentukan efisiensi konversi optimal. Singkatnya, 

kemampuan permukaan sel surya menyerap energi 

matahari di atas wilayah spektral yang luas merupakan 

faktor kunci dalam menentukan efisiensi konversi secara 
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keseluruhan. Nilai tipikal 95 persen tidak masuk akal di 

bawah sudut aspek surya yang optimal. 

 

2.5.4 Efisiensi Refleksi  

Kerugian refleksi dari permukaan modul surya telah 

dilaporkan antara 4 sampai 6 persen di bawah lingkungan 

operasi terburuk. Oleh karena itu, efisiensi refleksi 95 

persen tampaknya sangat wajar, asalkan refleksi dari 

semua sumber yang dijaga seminimal mungkin. 

 

2.5.5  Keseluruhan teoritis atau efisiensi konversi bersih 

dari si dan GaAs solar sel 

Penting untuk disebutkan bahwa estimasi 

keseluruhan teoritis atau efisiensi konversi bersih harus 

memperhitungkan efisiensi konversi teoritis, efisiensi 

junction, efisiensi kontak, efisiensi penyerapan dan 

efisiensi refleksi. Dengan asumsi berbagai efisiensi yang 

ditentukan di atas, keseluruhan teoritis atau efisiensi 

konversi bersih untuk sambungan tunggal si dan GaAs 

diringkas dalam Tabel 2.11. 
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2.6 Desain kritis dan kinerja parameter untuk Silicon 

dan gallium sel surya arsenide 

Desain dan pengembangan insinyur dan ilmuwan 

harus memiliki pemahaman yang jelas tentang desain 

kritis dan parameter kinerja selain pengetahuan dasar 

tentang spektrum matahari dan tingkat energi surya di 

daerah spektral yang berbeda dan permukaan doping 

tingkat yang diperlukan untuk mengurangi melintang. 

Desain kritis dan parameter kinerja untuk Silicon dan 

galium sel surya arsenide termasuk kesenjangan energi 

dalam bahan, batas efisiensi teoritis, tingkat doping 

permukaan, ketebalan permukaan, tingkat doping 

massal, konstanta difusi (D) di permukaan dan massal, 

panjang difusi (L) di permukaan dan massal, Junction 

parameter (Jo), resistensi melintang, arus saturasi, arus 

sirkuit pendek, tegangan sirkuit terbuka, efisiensi 

konversi, efisiensi koleksi (elektron per Solar photon), 

Umur materi, konsentrasi pembawa intrinsik (n1
2), 

efisiensi penyerapan, efisiensi kontak, efisiensi junction, 
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efisiensi refleksi, dan (Jo/n1
2). Parameter desain yang 

paling penting diringkas dalam Tabel 2.12. 

 

Tabel 2.12 Desain kritis dan kinerja parameter untuk 

single-Junction Silicon dan gallium arsenide sel surya 

 

 

2.7 Pedoman desain Solar Cell dan persyaratan kinerja 

optimum 

Desain yang paling efisien sel surya memerlukan 

Tinjauan Pendahuluan potensi konfigurasi desain dan 

pemilihan desain sel yang paling menjanjikan. Kondisi 
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permukaan dan parameter dimensi harus kompatibel 

dengan persyaratan kinerja optimal. Analisis terperinci 

tentang proses fotoelektrik dalam p-n junction 

diperlukan untuk memenuhi tujuan efisiensi konversi 

tertentu. Penting untuk disebutkan bahwa untuk setiap 

penyerapan konstan ada ketebalan optimal dari lapisan 

permukaan. Ketebalan yang optimal adalah sekitar 

timbal balik konstan penyerapan, dirata-ratakan lebih 

efektif spektrum surya Wideband. Struktur "gridded" 

harus dipilih untuk mengurangi arus melintang, yang 

berdampak negatif terhadap efisiensi konversi, terlepas 

dari bahan semikonduktor yang digunakan dalam 

fabrikasi perangkat. Sel surya GaAs dengan parameter 

dimensi yang sama menawarkan efisiensi konversi tinggi 

atas perangkat silikon. Peningkatan efisiensi konversi 

untuk sel silikon memerlukan kegiatan penelitian yang 

ekstensif sehubungan dengan teknik doping, fabrikasi 

junction tajam, kontak resistensi ultra rendah, dan 

reflektifitas dan rekombinasi permukaan. 
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Keunggulan kinerja yang mendasar dari bahan GaAs atas 

Si adalah: 

• GaAs memiliki tepi penyerapan yang sangat tajam 

di atas silikon, seperti diilustrasikan pada Gambar 

2.4, yang memungkinkan transisi langsung dari 

valensi ke band konduksi. 

• Energi aktivasi bahan GaAs secara signifikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan Si. 

• Menurunkan massa efektif dalam GaAs 

menghasilkan negara dengan kepadatan rendah. 

• Mobilitas yang sangat tinggi di Gaas menawarkan 

resistensi melintang rendah dalam kasus Gaas 

"terbalik" konfigurasi sel surya. 

• Konsentrasi pembawa minoritas untuk tingkat 

doping yang diberikan sekitar 107 lebih rendah 

pada bahan GaAs dibandingkan dengan silikon.  

• Secara umum, dirancang dengan baik GaAs sel 

surya menawarkan sedikit lebih tinggi arus sirkuit 

pendek dan sekitar 50 persen tegangan yang 

lebih tinggi atas sel silikon. 
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• Pengangkut intrinsik-konsentrasi GaAs memiliki 

keuntungan bersih dari 107:1 lebih dari silikon. 

Satu-satunya kelemahan mendasar dari GaAs adalah 

bahwa ia memiliki masa pakai yang lebih pendek 

daripada silikon. 

 

2.8 Ringkasan 

Persyaratan mendasar untuk junction tunggal silikon 

dan sel surya arsenide galium didirikan pada bab ini, 

dengan penekanan pada kinerja tinggi dan biaya fabrikasi 

minimum. Bahan semikonduktor senyawa ternary 

seperti silikon amorf (a-si), telluride kadmium (CdTe), 

tembaga indium di-selenide (CIS), dan tembaga-indium 

galium di-selenide (CIGS) sedang dipertimbangkan dalam 

desain dan pengembangan sel surya. Bahan studi 

penelitian sedang diarahkan untuk mengembangkan 

bahan organik untuk aplikasi yang mungkin dalam 

fabrikasi sel surya. Namun, efisiensi konversi sel surya 

organik saat ini bervariasi antara 3 dan 5 persen. Upaya 

penelitian sedang berlangsung di Universitas Stanford, 
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Palo Alto, California untuk meningkatkan efisiensi 

konversi sel surya organik. Perhitungan dan plot untuk 

parameter kinerja kritis, yaitu, tegangan sirkuit terbuka 

dan arus sirkuit pendek sebagai fungsi kondisi 

permukaan, kepadatan foton saat ini, waktu difusi, dan 

kedalaman junction disediakan. Sebuah model teoritis 

untuk silikon sel surya dijelaskan mengidentifikasi 

parameter dimensi kritis. Proses fabrikasi dan parameter 

untuk kinerja optimal dibahas. Parameter yang 

mempengaruhi efisiensi di daerah p untuk elektron dan 

n daerah untuk lubang diidentifikasi. Persamaan output 

daya dari panel surya/solar cell diturunkan. Nilai yang 

dihitung dan plot efisiensi koleksi (elektron per Solar 

foton), efisiensi konversi sel surya di daerah p, efisiensi 

junction dan efisiensi konversi Total (persen) untuk 

kedua silikon dan galium sel surya arsenide sebagai 

fungsi parameter dimensi disediakan untuk kepentingan 

desainer sel surya. Dampak suhu, penyerapan spektral, 

faktor konsentrasi matahari dan faktor pengisian pada 

efisiensi konversi dibahas.  
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Teknik untuk meningkatkan efisiensi konversi modul 

surya diidentifikasi. Besaran tegangan sirkuit terbuka 

untuk perangkat p-n junction dalam kasus pembatas 

difusi diringkas. Perhitungan efisiensi konversi secara 

keseluruhan atau bersih dari sel surya junction tunggal, 

termasuk kontribusi dari efisiensi konversi teoritis, 

efisiensi koleksi, efisiensi junction, efisiensi penyerapan, 

dan efisiensi refleksi disediakan. Aspek desain penting, 

parameter kinerja, dan keuntungan utama dari galium 

arsenida junction tunggal sel surya diidentifikasi, dengan 

penekanan pada efisiensi konversi, keandalan, dan biaya 

fabrikasi. Efisiensi konversi yang lebih tinggi 

dimungkinkan menggunakan Konsentrator matahari 

dengan konfigurasi geometris [4]. 
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Bab 3 

 

Klasifikasi sel surya berdasarkan kinerja, kompleksitas 

Desain, dan biaya manufaktur 

 

3.1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan klasifikasi sel surya berdasarkan 

kinerja, kompleksitas Desain, dan biaya manufaktur. 

Untuk aplikasi komersial, itu mutlak diperlukan untuk 

mengurangi biaya efisiensi tinggi, yang akan memenuhi 

kriteria keterjangkauan. Namun, sel surya efisiensi tinggi 

berdasarkan efektivitas biaya memerlukan wafer 

semikonduktor yang lebih tipis (kurang dari 200 Nm) dan 

penggantian proses fotolitografi mahal saat ini dengan 

biaya rendah, teknik pengolahan sederhana. Saat ini 

efisiensi tinggi silikon sel surya telah dibuat dengan 

menggunakan sejumlah proses fotolitografi mahal yang 

melibatkan silikon tebal wafer. Studi yang dilakukan oleh 

penulis pada biaya rendah teknologi surya menunjukkan 

bahwa emitor pasivasi dan sel belakang (PERC) teknologi 
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dan V-Groove multijunction (VGMJ) teknologi sel surya 

menawarkan fleksibilitas desain, efisiensi tinggi, dan 

biaya minimum sistem tenaga suria. Studi lebih lanjut 

menunjukkan struktur PERC menunjukkan potensi besar 

untuk komersialisasi efisiensi tinggi silikon sel surya, 

berdasarkan lebih tipis Wafer silikon dengan proses yang 

disederhanakan. Mencapai sel yang melebihi efisiensi 20 

persen memerlukan pasivasi yang baik dari kedua 

permukaan sel dengan lapisan dielektrik berkualitas 

tinggi seperti SiO2 dan SiN3. Berbagai metode seperti 

Etching plasma, ablasi laser, dan abrasi mekanik telah 

diselidiki untuk pola kontak belakang pada lapisan 

dielektrik bukan sebuah proses fotolitografi mahal. 

Lapisan silikon oksida termal dapat digunakan sebagai 

lapisan pasivasi dielektrik di sel surya PERC, yang 

menawarkan resistensi penyebaran yang lebih rendah 

dan resistansi kontak minimum. Efisiensi tinggi 

pengaturan desain sel surya memerlukan tinjauan 

singkat dari kinerja dan biaya fabrikasi beberapa 

perangkat surya, seperti sel surya PERC, silikon amorf (a-
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si) sel, CIS solar sel, CIGS sel surya, sel surya CdTe, CdTe-

CdS sel surya, nanocrystal (NC) pewarna-peka sel surya, 

sel surya CdHgTe, tendon junction sel surya, VGMJ sel 

surya, titik silikon-kontak Konsentrator sel surya, 

Schottky-Barrier sel surya (SBSCs) , dan multi-kuantum-

baik (MQW) sel surya. Penting untuk disebutkan bahwa 

beberapa sel akan menawarkan efisiensi konversi yang 

tinggi. 

Beberapa sel surya akan dibuat dengan biaya 

minimum. Setiap upaya akan dilakukan untuk 

mengidentifikasi sel surya mampu memberikan efisiensi 

tinggi, meningkatkan keandalan dalam hal jam 

operasional, dan minimum fabrikasi atau biaya 

manufaktur. Dengan kata lain, sel surya mampu 

memenuhi tiga kriteria desain di atas akan dibahas 

secara rinci, sementara yang lain akan dibahas sebentar. 
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3.2 Identifikasi aspek desain dan desain kritis 

parameter untuk rendah-biaya, efisiensi tinggi Solar 

Cells 

Aspek desain kritis atau parameter desain 

fundamental untuk rendah biaya, efisiensi tinggi sel 

surya diidentifikasi di bawah ini. Studi awal yang 

dilakukan oleh penulis pada teknologi sel surya 

mengungkapkan bahwa perlawanan kontak memainkan 

peran kunci dalam efisiensi konversi sel surya, terlepas 

dari jenis perangkat. Kontak resistensi kerugian terjadi 

pada antarmuka antara sel surya dan kontak logam. 

Kontak perlawanan adalah parameter kinerja yang paling 

kritis dari sel surya. Penurunan kinerja utama dari 

perlawanan seri meningkat adalah karena perlawanan 

kontak yang pada akhirnya akan menurunkan efisiensi 

konversi sel surya, terlepas dari desain sel surya. 

Untuk sel berbasis silikon, batas rekombinasi dasar, 

efek gradien difusi, mengakibatkan hilangnya medan 

listrik, dan hilangnya penyisipan kontak dapat 

menurunkan efisiensi konversi sel. Penting untuk 
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menunjukkan bahwa integritas permukaan kontak 

sangat penting, jika umur panjang atau ultra panjang 

durasi operasional adalah kebutuhan desain utama. 

Untuk titik-kontak sel surya perangkat, parameter 

geometris perangkat, kecepatan rekombinasi 

permukaan, seumur hidup massal, batas termodinamika 

yang ideal, dan arus saturasi emitor memainkan peran 

kunci, jika efisiensi tinggi dan kehandalan ultra-tinggi 

adalah persyaratan desain mendasar. 

Untuk biaya rendah, efisiensi tinggi sel surya PERC, 

waktu proses cepat, kemampuan produksi massal, biaya 

pengolahan rendah dan biaya rendah, efisien pola 

teknologi Scriber yang penting. Proses fotolitografi 

adalah proses yang paling mahal dan harus dihindari, jika 

biaya fabrikasi minimum adalah persyaratan desain 

utama. Persyaratan desain fundamental untuk efisiensi 

tinggi sel surya termasuk pasivasi baik dari kedua 

permukaan sel dengan lapisan dielektrik berkualitas 

tinggi seperti silikon oksida dan silikon nitrida, wafer 

tipis, dan mekanik abrasi teknologi untuk pola kontak 
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belakang pada lapisan dielektrik bukan sebuah proses 

fotolitografi mahal. Proses Scriber mekanis [1] 

menunjukkan potensi besar untuk aplikasi modul tenaga 

surya komersial berbiaya rendah. Sekarang beberapa sel 

surya potensial mampu menyediakan baik biaya rendah 

dan efisiensi tinggi akan dijelaskan secara lebih rinci. 

 

3.3 Deskripsi potensi sel hemat biaya, efisiensi tinggi 

Hanya sel surya yang mampu memberikan biaya 

produksi yang rendah dan efisiensi konversi yang tinggi 

akan dijelaskan secara rinci di sini, dengan penekanan 

khusus pada keandalan yang tinggi atau durasi operasi 

yang panjang, yang merupakan persyaratan utama dari 

sel surya untuk pelaksanaan dalam sistem tenaga surya 

komersial.  
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3.3.1 Biaya murah, efisiensi tinggi perangkat Passivated 

Emitter and Rear Cell (PERC)  

Tiga teknik yang berbeda yang tersedia untuk pola 

kontak belakang pada Wafer silikon digunakan dalam 

fabrikasi perangkat PERC. Tiga jenis pola belakang 

termasuk pola dot menggunakan teknik fotolitografi, 

pola garis putus dengan Scriber mekanik (MS), dan pola 

garis yang melibatkan MS. parameter kinerja sel surya 

untuk tiga jenis pola kontak belakang pada 0,5-ohm-

Resistivity, p-jenis silikon wafer dengan area sel 4 cm2 

diringkas dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Parameter PERC kinerja sel surya untuk tiga 

jenis pola belakang yang berbeda 
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Data menunjukkan bahwa baik tegangan sirkuit 

terbuka tinggi (VOC) dan efisiensi konversi yang tinggi 

memerlukan resistensi kontak rendah dan faktor 

pengisian tinggi (FF). Data lebih lanjut menunjukkan 

bahwa pola dot dengan litografi menawarkan efisiensi 

konversi tertinggi, tetapi pada biaya fabrikasi yang lebih 

tinggi. Hal ini cukup jelas dari data ini bahwa pola putus 

garis menggunakan teknologi MS menawarkan efisiensi 

yang cukup tinggi, tetapi dengan biaya minimum. Data 

keandalan pada perangkat PERC saat ini tidak tersedia, 

karena pengumpulan data keandalan aktual memerlukan 

tes kinerja untuk beberapa perangkat dan jangka waktu 

yang sangat lama. Namun, estimasi keandalan dapat 

dicapai pada perangkat ini menggunakan model 

keandalan teoritis. 

Ada dua masalah desain penting yang dihadapi 

fabrikasi sel surya PERC, yaitu struktur kontak belakang 

dan proses Mechanical-scribing (MS). Hal ini penting 

untuk menunjukkan bahwa perlawanan kontak 

diabaikan dalam sel PERC dibandingkan dengan 
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penyebaran perlawanan untuk mengoptimalkan kembali 

jarak kontak. Tinjauan awal dari ketiga pola belakang ini 

menunjukkan bahwa fraksi area kontak belakang adalah 

0,8 persen untuk pola dot menggunakan photolitografi 

dibandingkan dengan 0,9 persen untuk pola garis putus 

dengan Scriber mekanik, yang mengungkapkan 

perbedaan yang sangat kecil. Namun, biaya fabrikasi 

adalah yang terendah dalam kasus terakhir. 

 

3.3.2 Proses Scribing mekanik untuk fabrikasi perangkat 

PERC 

Proses scribing mekanis digambarkan dalam Gambar 

3.1. Proses scribing ini melibatkan scribing kerusakan, 

pengetsaan kerusakan scribing, dan penghapusan 

lapisan silikon oksida menggantung. Ujung scribing dari 

Scriber mekanik dapat dibuat dari berlian buatan untuk 

mengurangi biaya perkakas. Lebar scribing minimum 

tergantung pada konfigurasi bentuk dan geometris ujung 

dan biasanya bervariasi antara 5 dan 10 μm. Kecepatan 

scribing maksimum harus dibatasi hingga 20 m/detik 
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untuk mencapai kinerja optimal. Seragam buffer pegas 

harus digunakan pada permukaan wafer untuk juru 

seragam, kedalaman sangat dangkal atas seluruh 

permukaan Wafer silikon dengan cacat permukaan 

minimum. Jika seorang Scriber mekanis memiliki tiga Tips 

scribing, adalah mungkin untuk menulis tiga wafer secara 

bersamaan.  

 

Gambar 3.1 Proses scribing mekanik yang digunakan 

dalam fabrikasi sel surya PERC. 

 

MS dapat dengan mudah dimodifikasi untuk 

melampirkan lebih scribing Tips untuk produksi massal 

perangkat, sehingga memungkinkan bekerja pada 

beberapa perangkat secara bersamaan dengan biaya 

minimum. Kerusakan permukaan, jika ada, dapat 

dihilangkan dengan menggunakan solusi KOH setelah 
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scribing mekanik. Lapisan silikon yang menggantung 

dapat dihilangkan dengan menggunakan solusi HF. 

Lapisan yang menggantung mencegah pengendapan 

seragam ke dalam pola belakang ketika logam 

dievaporasi. Skema pengolahan belakang ini melibatkan 

dua langkah etsa. 

 

3.3.3 Langkah fabrikasi 

Rincian spesifik pada proses scribing mekanis 

diilustrasikan dalam Gambar 3.1. Struktur piramida 

terbalik pada Wafer silikon dengan texturing depan 

ditunjukkan pada Gambar 3.2. Proses difusi n+ emitor 

yang homogen dilakukan di permukaan depan. Oksidasi 

termal terlibat untuk penyembunyian metalisasi, lapisan 

pasivasi, dan lapisan antirefleksi. Kontak belakang 

bermotif menggunakan proses MS, sedangkan kontak 

logam depan dapat bermotif dengan teknik 

photolithographic.  
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Gambar 3.2 Struktural rincian untuk (a) sel surya 

konvensional PERC dan (b) mekanis Scriber-PERC (MS-

PERC) sel surya. 

 

Pengendapan kontak logam depan dan kontak 

logam belakang dapat dilakukan dengan teknik 
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penguapan elektronik-balok. Perak plating dari lapisan 

kontak harus dilakukan untuk mengurangi kehilangan 

kontak. Rincian struktural pada sel surya PERC 

konvensional dan MS-PERC solar sel yang ditampilkan 

pada Gambar 3.2. Dalam perangkat PERC konvensional, 

emitor selektif harus terbentuk di sisi depan dan lapisan 

silikon oksida belakang, dan pola dapat dilakukan dengan 

menggunakan fotolitografi. Untuk perangkat MS-PERC, 

pola harus dicapai dengan menggunakan Scriber 

mekanis. 

 

3.3.4 Tingkat kinerja PERC dan MS-PERC sel 

Parameter kinerja kritis dari sel surya ini diringkas 

dalam Tabel 3.1. Efisiensi yang terbaik untuk PERC sel 

surya konvensional dengan pola dot adalah sekitar 19,98 

persen, sedangkan untuk perangkat MS-PERC dengan 

pola putus garis adalah 19,42 persen. Efisiensi konversi 

perangkat MS-PERC sedikit lebih rendah dibandingkan 

dengan sel PERC konvensional karena tegangan sirkuit 

terbuka yang lebih rendah. Ada dua kemungkinan untuk 
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tegangan rendah. Yang pertama adalah kontak belakang 

miskin dari sel MS-PERC karena kurangnya penghapusan 

mekanis kerusakan atau menggantung lapisan oksida. 

Yang kedua adalah karena proses difusi emitor yang tidak 

dioptimalkan. Jika proses difusi dioptimalkan, tegangan 

sirkuit terbuka akan meningkat lebih tinggi dari 670 mV 

dan efisiensi konversi perangkat MS-PERC akan melebihi 

20 persen atau lebih tinggi. Proses scribing mekanis 

sangat efektif saat berpola pada lapisan SiN yang kaya 

silikon.  

Singkatnya, rendah biaya, efisiensi tinggi sel surya 

PERC dapat dibuat dengan menggunakan scribing 

mekanik, karena teknik ini menawarkan waktu 

pemrosesan yang cepat, kemampuan produksi massal, 

dan pengolahan sederhana dengan biaya minimum. 

Menggunakan Scriber mekanik untuk berpola kontak 

logam depan, perangkat MS-PERC dapat dibuat tanpa 

melibatkan proses fotolitografi mahal, sehingga 

menyadari penurunan yang signifikan dalam biaya 
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fabrikasi, yang penting untuk modul tenaga surya 

komersial. 

 

3.4 Silicon Point-kontak Konsentrator sel surya 

Studi terbaru silikon titik-kontak Konsentrator sel 

surya (SPCSC) telah memperkirakan efisiensi konversi 

melebihi 37 persen dalam sangat idealisasi sel surya [2]. 

Analisis dua dimensi pada perangkat SPCSC telah 

memverifikasi efisiensi konversi yang tinggi seperti 

menggunakan proses difusi garis. Perhatikan batas 

fundamental rekombinasi yang diberlakukan oleh 

rekombinasi auger di silikon di bawah kondisi yang 

sangat ideal berlaku, ketika efek gradien Difusi dan 

kerugian listrik yang dihasilkan diabaikan.  

Selain itu, optimalisasi sudut penerimaan untuk 

penyerapan cahaya matahari dalam sel sangat penting 

untuk meningkatkan batas fotogenerasi. Pemodelan tiga 

dimensi diperlukan untuk memprediksi kinerja sel surya 

SPCSC. Model ini dapat memprediksi batas 

termodinamika ideal untuk sel surya SPCSC sebagai 
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fungsi kepadatan daya insiden dan suhu ambien. Model 

tiga dimensi ini telah memprediksi batas termodinamika 

idealisasi 37,8 persen untuk perangkat SPCSC di bawah 

insiden intensitas matahari 36 W/cm2 pada suhu sekitar 

330 K atau 57 °C atau 134.6 °F. Batas atas untuk efisiensi 

konversi untuk titik-kontak sel surya dikurangi menjadi 

32,3 persen karena penyerapan yang tidak lengkap, 

gradien Difusi dan kerugian transportasi. Perhatikan 

efisiensi konversi keseluruhan SPCSC tergantung pada 

semua parameter penting yang terlibat seperti 

kecepatan kombinasi permukaan, masa pakai massal, 

arus saturasi emitor, dan rekombinasi auger dalam 

kisaran kepadatan pembawa. Penting untuk 

menunjukkan bahwa penggabungan polycrystalline 

menyebar emitter dalam fabrikasi spcscs adalah alasan 

utama untuk ultra-efisiensi tinggi dari perangkat ini. 

 

3.4.1 Parameter pemodelan perangkat 

Model tiga dimensi SPCSC diperlukan untuk 

memprediksi parameter kinerja perangkat. Perangkat ini 
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dapat dibuat pada tinggi resistivitas silikon n-jenis Float-

Zone (fz) bahan dengan resistivitas mulai dari 100 Ohm-

400 Ohm cm. Daerah emitor sangat dikotori. Model ini 

menganggap sebagian besar daerah emitor rendah-

doped. Rekombinasi emitor diperlakukan sebagai kondisi 

batas, yang ditandai dengan arus saturasi emitor (Joe), 

kecepatan rekombinasi permukaan, dan masa pakai 

massal. Model ini mengasumsikan berbagai kepadatan 

pembawa di berbagai daerah dalam struktur sel titik-

kontak. Tiga daerah di perangkat termasuk daerah difusi 

di silikon, daerah koleksi, dan daerah stagnan, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 (a).  

Geometri dari diffusions adalah di bagian belakang 

Wafer silikon, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 

(b). Tiga daerah yang ditunjuk sebagai 1, 2, dan 3 dan 

parameter w adalah lebar dari sel surya. Di wilayah 1, 

solusinya dianggap sebagai satu dimensi; di wilayah 2, 

kepadatan pembawa diasumsikan konstan; dan wilayah 

3 digunakan sebagai wilayah koleksi, di mana solusi tiga 

dimensi diperlukan untuk memecahkan masalah. Namun 
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demikian, tegak lurus terhadap permukaan belakang di 

wilayah 2 [Gambar 3.3 (b)], gradien dalam kepadatan 

pembawa jatuh dengan cepat, mendekati nol. Dalam 

pemodelan perangkat tersebut, komponen rekombinasi 

model seperti rekombinasi auger massal, rekombinasi 

emitor, rekombinasi permukaan, dan shockley massal-

Baca-aula rekombinasi harus ditentukan sebagai fungsi 

kepadatan daya insiden. Penting untuk menyebutkan 

bahwa efisiensi rekombinasi untuk semua komponen ini 

sangat tergantung pada kepadatan listrik insiden surya. 

Selanjutnya, di atas kepadatan daya insiden 20 W/cm2, 

efisiensi rekombinasi didominasi oleh rekombinasi 

auger. 

Dalam kasus perangkat SPCSC khas, ketebalan sel 

(W) dipilih mendekati 120 μm beroperasi di bawah 

kepadatan daya insiden 36 W/cm2 untuk mencapai 

efisiensi konversi maksimum mendekati 29 persen 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Penting 

untuk disebutkan bahwa batas pada kepadatan 

pembawa penurunan terjadi pada arah lateral antara n+ 
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dan p+ kontak di wilayah 2. Karena panjang difusi jauh 

lebih besar daripada jarak antara kontak, gradien ini 

sama sekali tidak signifikan dalam perangkat ini yang 

beroperasi pada tingkat daya maksimum. Catatan 

efisiensi konversi perangkat SPCSC tergantung pada 

geometri perangkat dan insiden kepadatan tenaga surya. 

Hal ini sangat penting bahwa permukaan sel atas harus 

bertekstur dan dimensi koreksi harus dibuat untuk 

perlawanan seri disamakan dalam metalisasi pada setiap 

sel untuk mencapai efisiensi konversi maksimum. 

Efisiensi konversi plot sel surya ini sebagai fungsi 

ketebalan sel (W), ukuran difusi (S), dan jarak (P) antara 

kontak yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.3 Point-Contact sel surya menunjukkan 

(a) tiga daerah yang terlibat dan (b) geometri difusi dari 

permukaan belakang Wafer silikon. 

 

Pemodelan pada 120-μm tebal SPCSC sel surya 

menunjukkan bahwa efisiensi kuantum di daerah yang 

lemah doped tetap lebih dari 95 persen atas seluruh 

kepadatan daya insiden mulai dari 1 untuk 36 W/cm2 dan 

di bawah jumlah massa udara 1,5 (AM 1.5). Catatan AM1 

berarti matahari secara langsung overhead, yaitu, itu 

adalah normal ke kepala pengamat, sedangkan AM 1.5 

berarti bahwa panjang jalur 1,5 kali lebih lama daripada 
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yang terkait dengan AM1. Di sisi lain, perangkat tipis 

dengan ketebalan 50 μm menunjukkan efisiensi kuantum 

lebih dekat dengan 98 persen untuk kepadatan daya 

insiden setinggi 56 W/cm2 di AM 1.5. Data ini tidak 

termasuk efek dari permukaan dan emitor rekombinasi 

komponen. Namun, sesuai dengan plot efisiensi yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.4, efisiensi konversi yang 

lebih tinggi terjadi hanya dengan perangkat tebal. 

Semakin tinggi efisiensi kuantum, semakin tinggi efisiensi 

konversi. Dampak dari berkurangnya efisiensi kuantum 

dan penurunan tegangan meningkat jelas dari efisiensi 

konversi versus kurva kerapatan daya insiden yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Efisiensi konversi titik-kontak sel surya 

sebagai fungsi dari berbagai parameter. 

 

3.4.2 Kepadatan pembawa di berbagai wilayah 

perangkat 

Kepadatan pembawa berubah dalam batas antara 

daerah satu dan tiga dimensi yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.3 dan tergantung pada parameter dimensi 

seperti ukuran Difusi dan spasi atau pitch (P) antara 

kontak identik yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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Analisis variasi densitas adalah fungsi radius, yang 

meningkatkan linear sebagai jarak antara kontak 

meningkat. Radius ini dapat ditulis sebagai, 

r1 = [P DA/25.13] [1/D2
p + 1/D2

n]                               (3.1) 

di mana P adalah pitch atau jarak antara kontak yang 

identik, D adalah konstanta difusi atau koefisien, DA 

adalah koefisien difusi ambipolar, dan subbagian p dan n 

berdiri untuk p-dan n-difusi wilayah, masing-masing. 

Radius ini, ketika diasumsikan sebagai radius 

belahan, akan menawarkan penggunaan maksimum 

simetri analisis pemodelan tertentu. Ini radius hemisferis 

untuk n+ difusi ditulis sebagai Ron. Penurunan tiga dimensi 

dalam kepadatan pembawa dari radius R1 ke radius Ron 

dapat ditulis sebagai, 

[Δnn] = [ J(r1) P
2/(12.57)q Dn] [1/ron – 1/r1]                       (3.2) 

di mana J (R1) adalah kepadatan saat ini di wilayah ini 

dilingkari dengan radius R1, q adalah muatan saat ini, dn 

adalah koefisien difusi untuk daerah n, dan Δnn adalah 

penurunan tiga dimensi dalam kepadatan pembawa ke n-

jenis kontak seperti yang ditunjukkan di bagian belakang 
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Wafer silikon (Gambar 3.4). Ekspresi untuk drop ke tipe-p 

kontak dapat ditulis sebagai, 

[Δnp] = [ J(r1) P
2/(12.57)q Dp][1/rop – 1/r1]                        (3.3) 

dimana Dp adalah koefisien difusi untuk wilayah p. 

Penting untuk disebutkan bahwa solusi numerik tiga 

dimensi diperlukan untuk menggabungkan efek dari 

generasi massal dan rekombinasi. Untuk wilayah satu 

dimensi, Total arus adalah nol sehingga kepadatan saat 

ini mewakili fluks elektron atau lubang dari depan ke 

belakang sel surya ini. Pemodelan analisis sel surya ini 

dekat titik daya maksimum menjadi kurang sensitif 

terhadap efek rekombinasi di dasar profil energi 

pembawa, yang membuatnya sangat mudah untuk 

model tegangan terbuka-sirkuit. 

Catatan kepadatan pembawa diasumsikan terus 

menerus melintasi batas antara wilayah kepadatan 

pembawa seragam dan wilayah koleksi tiga dimensi, 

ditunjuk sebagai daerah 2 dan 3 di Gambar 3.3. Di bawah 

asumsi ini, saat ini di dalam tiga dimensi wilayah 

diasumsikan photogenerated saat ini dikurangi 
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rekombinasi saat ini, sudah dianggap untuk daerah 1 dan 

2. Kepadatan pembawa rata-rata yang lebih tinggi 

dimungkinkan dengan mengurangi rekombinasi emitor 

dengan area emitor yang dikurangi. Peningkatan 

kepadatan arus terjadi dengan gradien curam dekat 

kontak. Penurunan densitas pembawa berbanding 

terbalik dengan ukuran difusi.  

 

3.4.3 Tegangan terminal  

Setelah kepadatan pembawa ditentukan, tegangan 

terminal dapat diperkirakan. Tegangan ini juga dapat 

dihitung dari kepadatan pembawa di dua tepi wilayah 

dengan biaya ruang dengan syarat tambahan karena 

tegangan tetes dari gradien tiga dimensi ke dalam kontak. 

Tegangan bersih Terminal (VT) mengabaikan tegangan 

densitas pembawa tetes dalam sel dapat ditulis sebagai, 

Vt = [2kT/q] [ln (non nop/n1 ni)]                                 (3.4) 

dimana kuantitas (2kT/q) sama dengan 0,0258 pada suhu 

kamar 300 K, n1 adalah kerapatan pembawa di wilayah 1, 

dan ni kepadatan pembawa intrinsik. Penting untuk 
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menunjukkan bahwa gradien curam dapat 

mengakibatkan non-diabaikan medan listrik yang 

menurunkan besarnya tegangan terminal. Rasio 

kepadatan pembawa tiga dimensi turun ke penurunan 

kepadatan pembawa absolut menentukan tegangan 

terminal.  

 

3.4.4 Profil fotogenerasi Solar Cell 

Profil fotogenerasi perangkat ini terdiri dari fungsi 

Delta degenerasi dan generasi seragam di wilayah satu 

dimensi dari sel dan besarnya sebanding dengan rasio 

dua koefisien difusi yang. Dengan kata lain, titik rata yang 

benar dari generasi ditentukan oleh integrasi spektrum 

AM 1.5 sebagai fungsi kedalaman pada Wafer silikon. 

Pendekatan yang paling praktis untuk menemukan titik 

rata generasi adalah untuk memungkinkan satu lulus dari 

spektrum foton melalui ketebalan sel surya pada sudut 

yang akan dihasilkan dari kejadian normal ke permukaan 

bertekstur dari Wafer silikon <100>. Sisanya 

photogeneration dapat diasumsikan sebagai seragam 
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untuk bertekstur wafer. Photogeneration untuk 

penerimaan 30 derajat sudut dianggap optimal untuk 

banyak aplikasi Konsentrator. 

Dampak fotogenerasi dapat dilihat dalam integrasi 

numerik di wilayah satu dimensi. Catat efisiensi konversi 

satu dimensi untuk sel tebal 120-μm yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.4 sedikit meningkat dari efisiensi 27,66 

persen menjadi 27,75 persen hanya dengan 

mempertahankan fungsi Delta photogeneration di 

permukaan depan sel, yang meningkat lebih lanjut untuk 

27,94 persen dengan mempertimbangkan efek 

texturization. Efek pada profil kepadatan pembawa kecil 

pada titik operasi daya maksimum. Model satu dimensi 

memprediksi kepadatan pembawa yang lebih tinggi di 

bagian depan sel (sekitar 8 persen) dan kepadatan 

pembawa yang lebih rendah di bagian belakang sel 

(sekitar 6 persen pada tepi wilayah penipisan p+). Ketika 

kepadatan pembawa rata di sel surya meningkat sebagai 

fraksi emitor cakupan menurun, efek rekombinasi karena 
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permukaan, Shockley massal-Baca-aula, dan 

peningkatan auger. 

 

3.4.5 Teknik meningkatkan konversi dan efisiensi 

Quantum sel 

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, efisiensi 

konsentrasi yang lebih tinggi dimungkinkan dengan sel 

surya tebal 120-μm, yang dapat ditingkatkan lebih jauh 

dengan mengurangi resistensi seri menjadi setengah. Hal 

ini dapat dimungkinkan dengan 4-μm proses metalisasi 

aluminium. Dengan menggunakan proses ini, sel surya 

menunjukkan efisiensi konversi yang lebih baik dari 28 

persen dalam rentang kepadatan daya insiden dari 4 

sampai 15 W/cm2, yang setara dengan 40 sampai 150 

matahari. Efisiensi konversi masih mendekati 25,6 

persen pada kerapatan daya insiden tertinggi melebihi 53 

W/cm2. 

Jarak emitter, ketebalan sel, dan ukuran difusi harus 

dioptimalkan untuk efisiensi konversi yang lebih tinggi. 

Untuk kondisi pengoperasian spesifik pitch atau jarak 
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tertentu dapat dipenuhi untuk ukuran difusi persegi 8 

dan 20 μm, yang dapat menghasilkan efisiensi kuantum 

dan konversi yang lebih tinggi. Arus, ukuran efisiensi 

kuantum, dikurangi secara monoton sebagai ukuran 

difusi berkurang. Ini berarti efisiensi kuantum yang lebih 

tinggi memerlukan ukuran difusi melebihi 16 μm. Fraksi 

cakupan optimum ada pada jarak 50 μm dengan 

kerapatan pencahayaan atau kepadatan daya insiden 10 

W/cm2. Ini berarti bahwa cakupan optimum adalah 

untuk diffusions antara 10 dan 16 μm. Penting untuk 

disebutkan bahwa sel surya yang tidak memiliki 

bertekstur permukaan depan akan memiliki konversi 

yang lebih rendah dan efisiensi kuantum karena 

penurunan fotogenerasi. Kurva atas yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.4 memberikan efisiensi konversi tertinggi 

karena 16 dengan 16 μm ukuran Difusi dan jarak 50 μm. 

Efisiensi kuantum dapat dimodelkan dengan mengukur 

arus sirkuit pendek per insiden watt pada tingkat daya 

insiden rendah. Khas arus hubung pendek bervariasi dari 
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0,42 per kejadian watt untuk sel bertekstur untuk 0,35 

per insiden watt untuk sel untexturized. 

Seperti disebutkan sebelumnya, kepadatan 

pembawa tinggi meningkatkan rekombinasi auger, yang 

akan menyebabkan efisiensi kuantum yang buruk 

dibandingkan dengan perangkat dengan pecahan 

cakupan yang lebih besar. Berbeda dengan arus, 

tegangan sirkuit terbuka selalu lebih tinggi dalam sel 

dengan fraksi cakupan yang lebih kecil karena gradien 

tiga dimensi memainkan peran yang sangat kecil dalam 

ketiadaan arus dari terminal. 

 

3.4.6  Persyaratan parameter desain kritis untuk kinerja 

sel surya yang lebih tinggi 

Peningkatan kinerja yang signifikan dapat dicapai 

dalam konversi dan efisiensi kuantum dengan 

mengoptimalkan parameter dimensi tertentu dan 

dengan mengurangi efek yang merugikan dari 

rekombinasi. The auger dan rekombinasi emitor di atas 

kepadatan kekuatan insiden 20 W/cm2 adalah kerugian 
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parasit yang dominan sejauh efisiensi konversi yang 

bersangkutan. Efek rekombinasi auger dapat dikurangi, 

tetapi rekombinasi emitor tidak dapat dikurangi lebih 

jauh. Karena koefisien auger adalah rekombinasi yang 

bergantung pada volume, konversi dan efisiensi kuantum 

akan membaik karena sel menjadi lebih tipis hingga satu 

titik di mana fotogenerasi hilang karena koefisien 

penyerapan yang lemah untuk cahaya insiden yang dekat 

dengan celah dalam energi. Optimum titik-kontak 

geometri harus ditentukan untuk ketebalan sel tertentu 

dan responsivity. Kontur efisiensi konstan yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 dapat dikembangkan 

sebagai fungsi difusi spasi, ukuran difusi, dan parameter 

pemodelan yang relevan. Pada sebuah insiden kekuatan 

kepadatan 10 W/cm2 atau 100 matahari (10 matahari 

adalah sama dengan 1 W/cm2) dan pada suhu 300 K, 

efisiensi konversi diproyeksikan adalah sekitar 30 persen 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5 (a). Kontur 

efisiensi konstan pada kepadatan daya insiden 36 W/cm2 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 (b) dan efisiensi 
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diproyeksikan antara 30,5 dan 31,0 persen, karena efek 

tiga dimensi yang menentang penyebaran fraksi cakupan 

kecil menjadi lebih ekstrem pada kepadatan arus tinggi. 

Namun, dalam plot ini optimal sehubungan dengan 

ukuran difusi menjadi jauh lebih tajam pada kepadatan 

daya insiden yang lebih tinggi. Kontur efisiensi konstan 

ini menunjukkan nilai konversi optimum yang cukup 

tajam yang berkaitan dengan ukuran difusi untuk jarak 

tertentu. Efisiensi sel adalah sekitar 2 persen lebih tinggi 

dengan ukuran difusi optimal daripada batas sebagai 

pendekatan diffusions cakupan penuh punggung. 
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Gambar 3.5 Kontur efisiensi konstan: (a) 10 W/cm2; (b) 

36 W/cm2. 

 

Konsep desain yang paling penting adalah memilih 

fraksi cakupan yang benar untuk setiap jenis emitor saat 

menggunakan dimensi terkecil yang mungkin. Kriteria 
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desain ini dapat diterapkan untuk geometri perangkat 

lain yang mungkin. Selalu mempertimbangkan diffusions 

garis seperti di interdigitated kontak sel surya, tetapi 

dengan jarak undoped oksida-silikon antarmuka antara 

n+ dan p+ baris untuk mencapai fraksi emitor cakupan 

optimal. Untuk mencapai pecahan emitor kecil kurang 

dari 10 persen, garis difusi harus berjarak jarak yang 

sebanding dengan atau lebih besar dari ketebalan sel. 

Efisiensi spcsc sangat tergantung pada teknologi 

emitor terbaik yang tersedia untuk perangkat Point-

Contact daripada emitter yang menyebar menggunakan 

proses saat ini. Teknologi menunjukkan bahwa semi-

insulating polysilicon dengan oksida-silikon jarak (Sipos) 

menawarkan kinerja optimal karena kejenuhan emitor 

kepadatan arus 1,2 × 10 – 14 W/cm2 adalah mungkin 

untuk n-jenis emitter dan 3,5 × 10 – 13 W/cm2 untuk p-

jenis emitter suhu kamar dari 300 K. Jika kepadatan arus 

ini diterapkan pada sel surya 50-μm tebal, efisiensi 

konversi lebih baik dari 31,5 persen mungkin 

menggunakan pitch atau jarak 40 μm dengan kontak tipe 
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24-μm n dan 12-μm tipe p-kontak. Proyeksi efisiensi 

konversi untuk sel surya yang dioptimalkan 

menggunakan kontak Sipos dan emitter yang disebarkan 

ditunjukkan pada Gambar 3.6. Sel surya dioptimalkan 

dengan emiter menyebar memiliki 12-μm persegi kontak 

untuk kedua n-Type dan p-jenis emitter. Perangkat 

khusus ini menunjukkan efisiensi konversi mendekati 

30,6 persen pada kepadatan daya insiden desain 36 

W/cm2 pada suhu kamar 300 K. 

 

3.4.7 Kesimpulan pada SPCSC Solar Cells 

Singkatnya, orang dapat menyimpulkan bahwa 

SPCSC sel surya dapat memperoleh efisiensi konversi 

yang lebih baik dari 28 persen pada kepadatan daya 

insiden 15 W/cm2 (yaitu, di 150 matahari) di 300 K. 

Dalam desain sel seperti itu, emitor rekombinasi adalah 

faktor pembatas utama, terutama dengan perangkat 

tipis. Selanjutnya, efisiensi konversi dapat lebih 

ditingkatkan dengan 2 atau 3 persen dengan mengurangi 

ketebalan sel dan mengoptimalkan optik sel. Jika emitter 
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rekombinasi terendah yang tergabung dalam spcsc Solar 

Cell, konversi efisiensi lebih baik daripada 32 persen 

dapat dicapai. 

 

3.5 V-Groove Multijunction (VGMJ) sel surya 

V-Groove multijunction (VGMJ) sel surya terdiri dari 

array banyak elemen dioda individu terhubung dalam 

seri untuk menghasilkan tegangan tinggi rendah arus 

output ini mewakili perbedaan mendasar antara 

persimpangan tunggal konvensional sel surya, di mana 

tegangan output kurang dari satu Volt. Semua elemen sel 

terbentuk secara simultan dari satu Wafer silikon 

menggunakan proses etsa V-Groove. Simulasi komputer 

memprediksi efisiensi konversi yang lebih baik dari 28 

persen untuk perangkat ini ketika dioperasikan di bawah 

sinar matahari terkonsentrasi 100 kali atau lebih (Suns > 

100). Keuntungan utama dari sel surya ini di atas sel 

silikon konvensional lainnya termasuk efisiensi konversi 

lebih dari 25 persen setelah mempertimbangkan 

berbagai kerugian, dengan asumsi masa hidup pembawa 
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massal yang sederhana, tegangan sirkuit terbuka yang 

lebih tinggi, resistensi seri yang sangat rendah, proses 

fabrikasi sederhana yang melibatkan satu masker, dan 

perlindungan lingkungan yang andal dan kuat yang 

disediakan oleh permukaan kaca depan dengan 

integritas mekanis yang disempurnakan. 

 

3.6 Ringkasan 

Dalam bab ini sel surya mampu memberikan 

efisiensi konversi yang sangat tinggi dengan biaya 

fabrikasi minimum dijelaskan, dengan penekanan pada 

desain sederhana tanpa kompromi dalam kehandalan 

perangkat. Sebuah metode baru untuk pola lapisan 

pasivasi belakang menggunakan Scriber mekanik 

dijelaskan, yang paling cocok untuk fabrikasi efisiensi 

tinggi pasivated emitor dan belakang sel (PERC) sel surya. 

Efisiensi konversi lebih baik dari 19,5 persen telah 

ditunjukkan untuk sel surya PERC berbasis juru tulis 

mekanis. Proses Scriber mekanik menunjukkan potensi 

besar untuk aplikasi komersial dengan mencapai efisiensi 



197 
 

konversi melebihi 22 persen, sementara mengurangi 

biaya fabrikasi secara signifikan dengan proses 

fotolitografi mahal. Tiga jenis pola kontak belakang yang 

berbeda dibahas dengan pengurangan yang signifikan di 

daerah kontak dan kontak perlawanan. Desain kriteria 

dan kinerja parameter didefinisikan untuk silikon titik-

kontak Konsentrator sel surya. Kasus tiga dimensi titik 

balik permukaan-kontak panel surya/solar cell dibahas 

dengan penekanan pada komponen rekombinasi dan 

gradien kepadatan pembawa pada parameter desain 

geometris. Sel surya ini menggunakan emiter menyebar 

telah menunjukkan efisiensi konversi lebih baik dari 28 

persen dan 31 persen pada insiden kepadatan tenaga 

surya dari 15 W/cm2 dan 36 W/cm2, masing-masing. 

Penggabungan dari emiter polikristalin dapat 

menyebabkan perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi 

konversi mendekati 32 persen. Efisiensi konversi dari 

Konsentrator kontak titik silikon sangat tergantung pada 

kepadatan daya insiden, ketebalan sel, ukuran difusi, 

jarak atau pitch, dan suhu sekitar. Selain itu, komponen 
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kombinasi yang mempengaruhi efisiensi konversi 

tergantung pada kepadatan daya insiden. Rekombinasi 

auger dan emitor adalah kerugian parasit paling dominan 

dan, oleh karena itu, kerugian ini harus dijaga seminimal 

mungkin, jika efisiensi konversi yang lebih tinggi adalah 

persyaratan desain utama. Hal ini menawarkan efisiensi 

tertinggi dengan biaya produksi minimum, sehingga 

menghasilkan biaya yang paling efektif sistem energi 

surya untuk aplikasi komersial. V-Groove multijunction 

(VGMJ) sel surya terdiri dari sebuah array dari banyak 

elemen dioda individu terhubung dalam seri untuk 

menghasilkan tegangan tinggi rendah arus output yang 

paling cocok untuk komersial sumber daya berbasis 

surya. Catat semua elemen dapat terbentuk secara 

simultan dari satu wafer menggunakan proses etsa V-

Groove dan proses fabrikasi satu topeng sederhana, yang 

mengarah ke biaya produksi terendah. Tinggi efisiensi 

koleksi internal yang lebih baik dari 98 persen, efisiensi 

koleksi dasar lebih dari 94 persen, dan kehilangan refleksi 

menggunakan lapisan antirefleksi kurang dari 5 persen 
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menawarkan efisiensi konversi tinggi untuk VGMJ sel 

surya. Efisiensi konversi yang khas untuk sel surya VGMJ 

dengan hanya hidup pembawa curah sederhana adalah 

lebih dari 24 persen ketika perangkat dioperasikan dalam 

faktor konsentrasi sinar matahari 100 (Suns = 100). 

Tegangan output setinggi 70 V per sentimeter panjang 

sel dimungkinkan, yang hanya memerlukan panjang sel 

1,63 cm untuk memberikan tegangan suplai 

konvensional 110 Volt. Perlindungan lingkungan yang 

sangat baik dan keandalan yang tinggi disediakan oleh 

penutup kaca depan dengan integritas mekanis yang 

tinggi. Sederhana satu-masker proses fabrikasi, biaya 

produksi minimum, dan efisiensi konversi yang lebih 

tinggi hanya menggunakan teknologi yang ada sangat 

penting untuk ekonomi sistem energi surya kompetitif. 

Efisiensi konversi dari sel surya p-i-n sederhana dapat 

ditingkatkan dengan memasukkan kuantum-sumur di 

daerah intrinsik perangkat. Namun, penggabungan dari 

Multiple-kuantum-sumur (MQWs) akan meningkatkan 

arus hubung-pendek karena penyerapan foton energi 
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rendah di bawah celah kuantum-sumur dan akan 

mengurangi sedikit tegangan terbuka-sirkuit karena 

peningkatan rekombinasi dari pembawa terjebak dalam 

kuantum-sumur. Meskipun peningkatan rekombinasi 

mengurangi tegangan sirkuit terbuka, peningkatan 

terbatas dalam efisiensi konversi dimungkinkan dengan 

memasukkan kuantum-sumur di daerah intrinsik. 

Efisiensi konversi 17,40 persen untuk perangkat baseline 

AlxGa1-xAs/GaAs tanpa kuantum-baik secara signifikan 

lebih rendah daripada efisiensi optimal GaAs p-n panel 

surya sel yang tersedia saat ini. Catat efisiensi konversi 

untuk sel surya massal GaAs lebih dari 24 persen bahkan 

setelah memperhitungkan semua kerugian. Penting 

untuk disebutkan bahwa masuknya kuantum-sumur 

lebar yang optimal dan menggunakan jumlah yang tepat 

kuantum-sumur bahkan dapat meningkatkan efisiensi 

konversi dari sel surya AlGaAs massal. 

 

 

 



201 
 

Daftar Pustaka 

1. Dave Clark, R. Patel, et al. “Laser may bring the 

solar cell market,” Photonic Spectra, June 2007, 

54–58.  

2. Sandra Upson. “Google corporate rooftops are 

the latest frontiers in solar cell energy 

generation,” IEEE Spectrum, October 2007, 25–

28.  

3. Gary Conley. “Concentrated efforts,” SPIE 

Professional, October 2007, 19–20.  

4. Dick Hackmeister, Western Editor. “Solar cell 

technology,” Electronic Design 26 (1977, 

December 20): 24–28.  

5. Editor. “Photovoltaic cell advances—but slowly,” 

Electronic Design 26 (1977, December 20): 24–28.  

6. Michael A. Greenwood, News Editor. Solar 

technology: Seeking its day in the sun,” Photonic 

Spectra, July 2007, 42–50.  



202 
 

W.L. Berks and Werner Luft. “Photovoltaic solar 

arrays for communication satellites,” Proceedings 

of IEEE 59, No. 2, 263–270. 

7. L.M. Terman. “Spectral response of solar cell 

structures,” Solid State Electronics 2 (1961): 1–7. 

8. T.S. Moss. “The potentials of silicon and gallium 

arsenide solar batteries,” Solid State Electronics 2 

(1961): 222–231. 

9. A.R. Jha. “Solar heating and cooling of residential 

homes using solar cells.” Synopsis. Jha Technical 

Consulting Services, Cerritos, CA. 

10. A.R. Jha. “Technical report and cost estimate for 

a solar electric power system using solar cells.” 

Jha Technical Consulting Services, Cerritos, CA. 

11. J.S. Moon, D.S. Kim, et al. “New method for 

patterning the real passivation layers of high-

efficiency solar cell,” Journal of Materials Science: 

Materials in Electronics 12 (2001): 605–607. 

12. R.A. Sinton and R.M. Swanson. “Design criteria for 

silicon point-contact concentrated solar cells,” 



203 
 

IEEE Transactions on Electron Devices ED-34, No. 

10 (1987): 2116–2122. 

13. Terry I. Chappell. “The V-groove multi-junction 

solar cell,” IEEE Transactions on Electron Devices 

ED-26, No. 7 (1979): 1091–1097. 

14. S.M. Ramey and R. Khole. “Modeling of multiple-

quantum well solar cells including capture, 

escape, and recombination of photoexcited 

carriers in quantum-wells,” IEEE Transactions on 

Electron Devices 50, No. 5 (2003): 1181–1187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

Tentang Penulis 

 

Fitria Hidayanti menyelesaikan pendidikan Kimia dari 

Institut Teknologi Bandung (2002), Magister Material 

Science dari Universitas Indonesia (2006) dan sedang 

menyelesaikan studi doktoral pada Teknik Metalurgi dan 

Material, Universitas Indonesia (2018-sekarang). Sejak 

tahun 2009, menekuni bidang Teknik Fisika di Universitas 

Nasional, Jakarta.  

 



 

 

 

 Tentang Penulis 

 

 

 

 

Fitria Hidayanti menyelesaikan pendidikan Kimia dari 

Institut Teknologi Bandung (2002), Magister Material 

Science dari Universitas Indonesia (2006) dan sedang 

menyelesaikan studi doktoral pada Teknik Metalurgi dan 

Material, Universitas Indonesia (2018-sekarang). Sejak 

tahun 2009, menekuni bidang Teknik Fisika di Universitas 

Nasional, Jakarta.  

 

 

 

 

 

 

 


	cover sel surya.pdf
	Aplikasi Sel Surya_Fitria Hidayanti_LP Unas.pdf
	04_APLIKASI SEL SURYA - Isi.pdf
	APLIKASI SEL SURYA - Cover Belakang Buku.pdf

