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Наведені результати дослідження впливу текстурування поверхні на електро-
фізичні характеристики кремнієвих фотоелектричних перетворювачів (ФЕП). 
Отриманні результати можуть бути використані при розробці чи удосконаленні 
технології виробництва кремнієвих фотоперетворювачів для підвищення їх якості і 
надійності. 

 
Сьогодні при промисловому виготовленні кремнієвих фотоелектричних пере-

творювачів (ФЕП) для зменшення оптичних втрат широко застосовується текстуру-
вання їх поверхні [1]. Для вибору найбільш раціонального маршруту виготовлення 
кремнієвих ФЕП необхідно визначити особливості впливу текстурування поверхні 
на електрофізичні характеристики готового приладу та оцінити приріст ефективнос-
ті фотоперетворювання завдяки текстуруванню поверхні. 

Як відомо, текстурування поверхні кремнієвих пластин дозволяє отримати на-
ступні вагомі переваги [2]: 

- зменшення коефіцієнту оптичного відбиття від поверхні ФЕП; 
- зсув поглинання фотонів ближче до області просторового заряду завдяки їх не-

перпендикулярного входження в об’єм напівпровідника. 
Коефіцієнт відбиття кремнію з плоскою поверхнею складає близько 35%, а для 

кремнію з текстурованою поверхнею зменшується до 11% [3]. Зменшення відбиття 
призводить до зростання як струму короткого замикання, так і напруги холостого 
ходу, що в свою чергу проявляється в підвищенні ефективності ФЕП. Використання 
одно- або двохшарового антивідбиваючого покриття (АВП) дозволяє знизити інтег-
ральний коефіцієнт відбиття до кількох процентів [4]. На рис. 1 наведені типові спе-
ктральні розподіли коефіцієнту відбиття фотоперетворювачів з плоскою поверхнею 
з антивідбиваючим покриттям (а) та текстурованою поверхню з антивідбиваючим 
покриттям (б). 

Для текстурування поверхні кремнієвих пластин найбільш широко використову-
ється спонтанне анізотропне хімічне травлення в гарячих лужних розчинах [2, 5]. 
При такому травленні на поверхні кремнієвих пластин утворюються чотирьохгранні 
піраміди, які спрямованні вершинами догори. Утворення пірамід пов’язано з тим, 
що швидкість травлення кремнію для площини (100) вища, ніж для площини (111). 
Одним з найбільш важливих та критичних параметрів при текстуруванні є концент-
рація розчину. В роботі [3] наведені залежності коефіцієнту оптичного відбиття пла-
стин від концентрації водних розчинів КОН та NaОН. Дослідження показали, що 
для кожного з розчинів існує свій діапазон концентрацій, в якому відбиття мініма-
льно. Це пов’язано з тим, що саме в цих діапазонах концентрацій травлення кремнію 
є анізотропним. При підвищенні концентрації розчину травлення стає ізотропним і 
утворення пірамід не відбувається. Іншими параметрами процесу є температура та 
термін травлення. Найкращі результати досягалися в діапазоні температур +70...90 
оС за час близько 10 хвилин [3]. Час травлення визначає розмір та густину розташу-
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вання пірамід, що впливає на відбиття від поверхні пластин [6]. Типова залежність 
коефіцієнту відбиття від терміну травлення приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Спектральна залежність коефіцієнту оптичного відбиття фотоперетворю-
вачів з плоскою (а) та текстурованою (б) поверхнею з одношаровим анти-
відбиваючим покриттям [4].  

 
 

 
Рис. 2. Залежність інтегрального коефіцієнту відбиття кремнієвих пластин від 

терміну травлення у водному розчині 2% NаОН та 9% ізопропілового 
спирту [3]. 

 
Для визначення впливу текстурування поверхні на електрофізичні характеристи-

ки готових приладів, перетворювачі виготовлялися по 4 різним маршрутам (рис. 3). 
Дослідження проводились з використанням кремнію марки КДБ-1 (1,2 Ом⋅см) з 
концентрацією вуглецю Nc < 5⋅1016 см -3, концентрацією кисню Nо < 1018 см –3 та ча-
сом життя неосновних носіїв заряду ∼ 50 мкс. Пластини після різки мали товщину 
330 ± 30 мкм та орієнтацію поверхні (100).  
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Група I  Група II  Група III  Група IV 
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кремнію 
                   
Текстурування 
(глиб. текстура) 

 Текстурування 
(мілка текстура)

          

                   
Кислотні хімічні обробки      

                   
Очистка, формування емітеру, плазмохімічне травлення торців, нанесення металіза-

ції, нанесення антивідбиваючого покриття 
 

Рис. 3. Послідовність технологічних операцій для різних маршрутів виготовлен-
ня ФЕП. 

 
Пошкоджений шар кремнію для пластин з груп I, II та III видалявся шляхом ізо-

тропного травлення в висококонцентрованому розчині NaОН (30% по вазі). Пласти-
ни з групи IV підвергалися поліруючому кислотному травленню в розчині СР-4. Те-
кстурування проводилось в водному розчині 2% NaОН та 9% 2-пропанолу при тем-
пературі +80 оС. Термін текстурування вибирався таким чином, щоб отримати гли-
боку (група I) та мілку текстуру (група II). Для оцінки отриманого приросту ефекти-
вності пластини з групи III та групи IV не текстурувалися. Пластини з груп I, II та 
III, що пройшли лужне травлення, додатково підвергалися кислотним обробкам 
(HNO3, HCl) для зниження концентрації фонових домішок на поверхні та в об’ємі 
кремнію. Після цього всі пластини проходили очистку в розчинах SC-1 (NH4OH + 
H2O2 + 4⋅H2O), SC-2 (HCl + H2O2 + 4⋅H2O) та в 1% розчині плавикової кислоти. 

Мілкий емітерний n+p-перехід було сформовано за допомогою фосфорної дифу-
зії з PCl3 при температурі +830 оС. Поверхневий опір, що вимірявся на контрольних 
пластинах, склав 40...45 Ом/ . Ізоляція лицьового та тильного n+p-переходів прово-
дилася методом плазмохімічного травлення торців пластин. 

Контактна металізація ФЕП формувалась за допомогою трафаретного друку ме-
талічних паст з наступним їх сушінням та випалюванням зв′язуючого матеріалу. На 
тильну поверхню пластин наносилася алюмінієва паста, а на лицьову – срібна паста 
у вигляді сітки. Обидва контакти одночасно відпалювалися у високошвидкісній 
конвеєрній ІЧ-пічці при піковій температурі +740 оС. Термін обробки при темпера-
турі вище +600 оС складав 20 с. 

Антивідбиваюче покриття формувалося шляхом нанесення на пластини емульсії 
на основі сполук титану та наступної термообробки при температурі +180 оС. Ему-
льсія наносилася на поверхню пластин за допомогою центрифугування. 

Через малу глибину різкості оптичних систем вивчення рельєфу поверхні прово-
дилося на растровому електронному мікроскопі (РЕМ). Виміри коефіцієнту відбиття 
проводилися за допомогою спектрофотометра [7]. Електрофізичні параметри ФЕП 
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вимірювалися на тестері класу А з ксеноновою імпульсною лампою при інтенсивно-
сті світла 1 кВт/м2, повітряній масі АМ 1,5 та температурі +25 оС.  

Аналіз рельєфу поверхні текстурованих пластин показав, що сформована текс-
тура є рівномірною та однорідною по всій площі пластини. Отриманий на РЕМ фра-
гмент текстурованої поверхні показаний на рис. 4. Розмір зерна лежить в діапазоні 
від 0,5 до 8 мкм. Піраміди травлення мають правильну форму (рис. 5). Для пластин з 
групи I максимальна висота окремих пірамід досягає 10 мкм, загальна маса пірамід 
по висоті вкладається в 7...8 мкм. Для пластин з групи II максимальна висота пірамід 
досягає 4 мкм, загальна маса пірамід має висоту 2...3 мкм. 

 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 4. Зображення текстурованої поверхні зі збільшенням х1000 (а), х5000 (б) та 
х10000 (в). 

 
 

 
 

Рис. 5. Приклад зображення розтину текстурованої пластини при збільшенні 
х10000. 

 
Для оцінки оптичних характеристик ФЕП з текстурованою поверхнею були про-

ведені виміри інтегрального коефіцієнту оптичного відбиття після операції тексту-
рування, а також після нанесення антивідбиваючого покриття. Результати для плас-
тин з групи II наведені на рис. 6. Як видно, текстуровані пластини мають коефіцієнт 
оптичного відбиття близько 10%, що співпадає з даними наведеними в роботі [3]. 
Після нанесення антивідбиваючого покриття коефіцієнт відбиття зменшився до 
4,5 %. 
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Рис. 6. Спектральна залежність коефіцієнту оптичного відбиття для пластин з 

текстурою 2,5...3,0 мкм без антивідбиваючого покриття (а) та з нанесеним 
антивідбиваючим покриттям (б). 

 
Усередненні результати вимірювань електрофізичних параметрів ФЕП наведені 

в таблиці. Як видно з результатів експерименту, текстурування поверхні ФЕП при-
звело до збільшення струму короткого замикання на 20% у порівнянні з хімічно по-
лірованою поверхнею. В той же час, приріст струму короткого замикання у порів-
нянні з ФЕП групи III склав всього близько 10%. Це можливо пояснити тим, що по-
верхня фотоперетворювачів групи III є більш розвиненою у порівнянні з поверхнею 
ФЕП групи IV. Тому втрати на відбиття для таких ФЕП також менші.  

Значення напруги холостого ходу для текстурованих ФЕП декілька вище, чим 
для приладів з хімічно полірованою поверхнею. Низьке значення UХХ в групі III мо-
жливо пояснити неповним зняттям пошкодженого шару кремнію та, як слідство, 
підвищеною швидкістю поверхневої рекомбінації на лицьовій стороні.  

Низькі значення коефіцієнту заповнення ВАХ (Fill Factor - FF) для фотоперетво-
рювачів з групи I пов’язані, очевидно, з особливостями нанесення антивідбиваючого 
покриття на текстуровану поверхню. Зі збільшенням висоти пірамід також зростає 
нерівномірність плівки АВП - покриття має різну товщину на вершинах пірамід та 
між пірамідами. Це призводить до зниження якості контакту на лицьовій поверхні 
ФЕП та збільшенню сумарних втрат. 

Таблиця. Параметри ФЕП в залежності від підготовки поверхні 

Група ККД, % Jкз, мA/см2 Uxx, мВ FF, % 
I 14,2 31,1 622 72,6 
II 14,5 30,7 626 75,4 
III 12,5 27,9 599 74,4 
IV 11,2 25,7 621 69,5 
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Таким чином, як показали дослідження, текстурування поверхні привело до по-
кращання електрофізичних характеристик готових фотоперетворювачів та до зрос-
тання їх ККД приблизно на 25%. Дані, що отримано, підтвердили ефективність опе-
рації текстурування поверхні ФЕП. Вибір раціональних режимів текстурування, що 
запропоновані у статті, дозволяє обґрунтовано підходити до розробки технології 
крупносерійного виготовлення високоефективних кремнієвих ФЕП. 
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