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Els exemples d'una recerca aplicada a una industrialitzacid que se-
gueixen de molt a prop una recerca fonamental sdn en general excep-
cionals pero esdevenen cada vegada mes frequents. Un exemple parti-
cularment interessant pel seu dinamisme ha estat la creacid a Palaiseau
(Franca ), el 1981 , d'una empresa industrial (SOLEMS) destinada a la
produccid de silici amorf hidrogenat aSi:H i de productes elaborats
amb aquest material. Es tracta d'un nou semiconductor en capes pri-
mes, d'alguns microns que, per les seves propietats i possibilitat de
fabricacid economica , pot esser emprat en grans superficies per a la
conversid fotovoltaica de l'energia solar, aixi corn per a la xerografia,
entre moltes altres aplicacions . Aquesta variant amorfa del silici fou
descoberta per SPEAR i LE COMBER el 1975. Des d'aleshores, en paisos
d'industrialitzacid avancada corn el Japd, els EUA i Franca s'ha iniciat
una intensa recerca que ha culminat en 1'elaboraci6 de fotodiodes amb
rendiments superiors al 10 % (RCA i SANYO amb cellules experi-
mentals de 3 mm').

D'altra banda la tecnologia dels fotodiodes emprant el silici amorf
hidrogenat ja permet d 'obtenir cellules de superficies importants amb

rendiments acceptables (SANYO i FUJI 1000 cm' , 7 %, HITSUBI-

SHI i HAMAKAWA 100 cm', 9 t7c).

El silici amorf hidrogenat no es presenta en una forma unica: tot
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depen de la seva manera d'obtencio. Els problemes a nivell de la re-
cerca fonamental son nombrosos i complexos. Igualment a nivell de
la recerca aplicada.

La iniciativa per a la creacio de 1empresa SOLEMS vingue d'un
dels laboratoris de Recerca de 1'Ecole Polytechnique de Paris. Es trac-
ta d'una empresa privada amb una forta participacio financera de Saint-
Gobain i Total.

L'evolucio i 1'exit d'una tal empresa van intensament Iligats al
desenvolupament de la recerca fonamental. En efecte, tota comprensio
sabre processos elementals en qualsevol estadi de 1'elaboraci6 del ma-
terial aSi:H pot tenir unes repercussions immediates a nivell industrial
i naturalment a nivell economic. L'empresa SOLEMS continua, doncs,
intimament relacionada amb els laboratoris de 1'Ecole Polytechnique
de Palaiseau de recerca publica. Aquesta possibilitat de collaboracio es
avui dia particularment encoratjada pel Govern Prances que preten
aixi revitalitzar la industria francesa.

L'associacio industria privada o nacionalitzada amb laboratoris de
recerca subvencionats per 1'Estat pot significar un estimul en la feina
i una eficacia en 1'acci6 molt importants per a les dues bandes. L'exem-
ple comentat no es unic a Europa i cal esperar que a casa nostra es
produeixin amb mes i mes fregiiencia collaboracions similars.
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