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Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att
bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår
viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala
universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter,
7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Doktorand i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot elektronik, vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen
för teknikvetenskaper, Avdelningen för fasta tillståndets elektronik, med tillträde snarast.

Förnyelsebara energikällor är viktiga för hållbar utveckling i ett modernt samhälle, där solceller idag är
en form av förnybar energiomvandling som växer snabbt. Solceller tillverkade av halvledarmaterialet Cu
(In,Ga)Se2 (CIGS) är en teknik under stark utveckling, både inom forskning och kommersialisering, där
den högsta verkningsgraden för närvarande är 22,6 %. CIGS-solceller är så kallade tunnfilmssolceller
där flera tunna lager oftast beläggs med olika tekniker på vanligt fönsterglas som utgångsmaterial. För att
öka förståelsen och ytterligare förbättra kvaliteten hos solcellerna bedrivs forskning på området CIGS-
solceller vid Ångströmlaboratoriets renrum. För mer information se forskargruppens hemsida.
http://www.teknik.uu.se/fasta-tillstandets-elektronik/forskningsomraden/tunnfilmssolceller/

Syftet med doktorandprojektet är att utveckla en CIGS solcell med högt bandgap för tillämpning som
toppcell inom området tandemsolceller. I en tandemsolcell absorberas solljuset i en struktur bestående av
två halvledarmaterial med olika bandgap för att möjliggöra en större ljusinsamling och på så sätt öka
verkningsgraden. Att tillverka en väl fungerande toppcell är utmanande där många olika villkor måste
uppfyllas. Den ska ha hög verkningsgrad och vara transparent för ljus med låg energi samtidigt som nya
transparenta och temperaturstabila kontaktmaterial behöver utvecklas. Projektet bygger vidare på
forskargruppens nyligen publicerade världsrekord på 11,9 % för en CuGaSe2 solcell med ett bandgap på
1,7 eV. Arbetet innebär tillverkning av skikt och hela solceller i Ångströmlaboratoriets renrum samt
karakterisering av dessa materials olika egenskaper.

Forskargruppen för tunnfilmssolceller består för närvarande av runt 25 seniorer, post-doktorer,
doktorander och en forskningsingenjör. Förutom tillverkning av solceller finns dedikerade utrustningar
för elektro-optisk karakterisering i ett speciellt mätlab. Inom ramen för hela Ångströmlaboratoriets
verksamhet finns de allra flesta vanligt förekommande analysutrustningar för materialkarakterisering
tillgängliga.

Lämplig bakgrund för sökande kan vara civilingenjörsexamen i materialvetenskap, materialkemi, teknisk
fysik eller motsvarande. Tjänsten innebär mycket materialsyntes i renrumsmiljö varvid erfarenhet av
laborativt arbete är meriterande. Vi kräver god samarbetsförmåga samt muntlig och skriftlig färdighet i
engelska.

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 % av aktivitetsgraden.
Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se/ och teknisk
naturvetenskaplig fakultets hemsida, http://teknat.uu.se/.

Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV,
kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du
lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför
verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och
livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).
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