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аналізу комплексного параметра якості і надійності 

 
Запропоновано нову методику керування параметрами фотоелектричних пере-

творювачів (ФЕП) на підставі аналізу комплексного параметра якості і надійнос-
ті. Показано можливість застосування методики для керування режимами форму-
вання контактної металізації ФЕП. Отриманні результати можуть бути викори-
стані при розробці чи удосконаленні технології виробництва кремнієвих фотопере-
творювачів для підвищення їх якості і надійності. 

 
Незважаючи на бум, який сьогодні переживає сонячна енергетика у всьому сві-

ті, багато питань досі залишаються нерозв'язаним або потребують більш глибокого 
вивчення. Одним з найважливіших питань при цьому є вирішення проблеми підви-
щення якості і надійності кремнієвих фотоелектричних перетворювачів (ФЕП), які 
найбільш широко застосовуються у сонячних системах наземного призначення. 

Аналіз науково-технічної інформації, виконаний автором, не дозволив знайти 
жодної методики оцінки рівня якості і надійності фотоелектричних перетворювачів 
та керування параметрами ФЕП у процесі їхнього виготовлення. У попередній робо-
ті [1] запропоновано новий комплексний параметр Q, що дозволяє керувати параме-
трами кремнієвих фотоелектричних перетворювачів в процесі їх виготовлення. Дій-
сна стаття є органічним продовженням попередньої, та пропонує методику аналізу і 
керування параметрами ФЕП за допомогою комплексного параметра якості і надій-
ності Q. 

У цілому діагностика рівня і характеру дефектності ФЕП заснована на аналізі 
інформативних параметрів якості і надійності та виконується за допомогою сукуп-
ності методів, класифікація яких наведена на рис. 1. 

Запропонована автором методика базується на аналізі комплексного параметра 
якості і надійності ФЕП [1]: 
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де m – безрозмірний m-параметр, що враховує відхилення ВАХ від ідеалізованої 
кривої; J'ЗВ – щільність зворотного струму при сталому значенні зворотної напруги 
UЗВ = 5 В; UXX – напруга холостого ходу; δJ'ЗВ та δUXX – відносні відхилення між зна-
ченнями інформативних параметрів J'ЗВ та UXX, що вимірюються у центрі напівпро-
відникової пластини, та значеннями, що вимірюються на її периферії. Методика мо-
же застосовуватися як для керування усім технологічним процесом виготовлення 
ФЕП, так і для корегування окремих технологічних операцій. 
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Рис. 1. Методи діагностики якості і надійності ФЕП 
 
Аналіз параметра Q дозволяє розробити гіпотези про можливі дефекти ФЕП і, 

на підставі експериментально визначених моделей qi = f(tj), що описують вплив па-
раметрів технологічного процесу tj на окремі інформативні параметри якості і на-
дійності qi, керувати параметрами ФЕП [2]. Алгоритм керування параметрами ФЕП 
наведений на рис. 2. 

На першому етапі необхідно визначити діапазон зміни параметра Q і його ма-
тематичне очікування для досліджуваної групи ФЕП, виготовлених по технологіч-
ному маршруту, що прийнятий в якості базового. Для цього визначають значення 
інформативних параметрів m, J′ЗВ та δJ′ЗВ, UXX та δUXX, після чого за допомогою фо-
рмули (1) обчислюють значення параметру Q для всіх виробів з групи та визначають 
інтегральний розподіл F(Q). 

Далі за результатами аналізу інтегрального розподілу виробів за значеннями 
параметра Q проводиться оцінка рівня якості і надійності ФЕП та приймається 
рішення про необхідність корегування параметрів технологічного процесу. 
Проведені нами іспити партій ФЕП з різними значеннями параметра Q показали, що 
критерієм необхідності корегування технологічного процесу (випадок коли ФЕП є 
потенційно ненадійними) можна вважати умову Q ≥ 0,24 [1]. 

При позитивному рішенні про необхідність корегування технологічного проце-
су керування здійснюється спрямовано на підставі попередньо розроблених моделей 
qi = f(tj). Згідно з цими моделями обирається необхідне корегування і виготовляється 
дослідна партія ФЕП. Після виготовлення дослідної партії описаний алгоритм випо-
внюється знову, поки не буде отримано заданий рівень якості і надійності ФЕП (у 
нашому випадку поки не здійсниться умова Q < 0,24). 

 



 

 
 
Рис. 2. Алгоритм керування параметрами ФЕП 
 
Розглянемо застосування запропонованої методики для керування режимами 

формування тильного p+p-переходу. Розглянемо випадок коли тильний p+p-перехід 
формується нанесенням та наступним вжиганням тонкого шару алюмінію. 

Проведені автором дослідження [3] показали, що найбільш інформативним па-
раметром, що дозволяє оперативно оцінити раціональність вибраного режиму вжи-
гання тильної металізації, є фото-е.р.с., виміряна за допомогою відомої методики [4] 
з удосконаленням у вигляді так званого «світлового зонду». Принципова схема ви-
мірів наведена на рис. 3 та полягає у скануванні фото-е.р.с. по поверхні ФЕП за до-
помогою вольфрамового щупу з одночасним освітленням малої ділянки поверхні 
направленим пучком світла (НПС) заданої інтенсивності. Розміри освітленої ділянки 
поверхні на практиці не перевищують 2-3 мм. 

Розглянемо випадок, коли дифузія фосфору проводилася з розташуванням кре-
мнієвих пластин по дві в пазах кварцових касет. При цьому на тильній стороні плас-
тин формується нерівномірний по глибині p-n перехід, що вкритий тонким шаром 
збагаченого фосфором окису. У випадку недостатнього термічного впливу алюміній 
на тильній стороні ФЕП під час вжигання не встигає пройти крізь цей окис та ком-
пенсувати n-шар по всій поверхні фотоперетворювача. При цьому еквівалентна еле-
ктрична схема фотоперетворювача в таких областях являє собою два зустрічних ді-
оди (рис. 4) і фото-е.р.с. дорівнює нулю. У випадку якщо термічний вплив достатній 



 

для пропалювання окису, то з'являється можливість виміру фото-е.р.с., значення 
якої відрізняється від нуля і зростає при збільшенні глибини тильного p+p-переходу. 

 

 
Рис. 3. Схема вимірювання фото-е.р.с. за допомогою «світлового зонду»:  

1 – джерело випромінювання; 2 – опора; 3 – провідний столик; 4 – досліджуваний 
фотоелектричний перетворювач; 5 – вольфрамовий щуп; 6 – прилад для вимірюван-
ня напруги. 
 

 
Рис. 4. Еквівалентні схеми ФЕП при наявності n-шару на тильній стороні (а) і 

при сформованому тильному p+p-переході (б); НПС - направлений потік світла. 
 
Після попередньої оцінки оптимальності параметрів технологічного процесу tj 

за допомогою інформативних параметрів UXX і δUXX виготовляється дослідна партія 
ФЕП, для яких визначаються значення комплексного параметра якості і надійності 
Q. Далі проводиться корегування технологічного процесу відповідно з наведеним на 
рис. 2. алгоритмом керування параметрами ФЕП.  

Таким чином, при керуванні режимами формування тильного p+p-переходу за-
пропонована методика містить наступні етапи: 



 

- дослідження залежностей параметрів UXX і δUXX від режимів технологічного про-
цесу; 
- вибір припустимого діапазону значень параметрів технологічного процесу; 
- виготовлення дослідної партії ФЕП з початковими параметрами технологічного 
процесу tjо; 
- визначення інтегрального розподілу комплексного параметра якості і надійності 
Qо на дослідній партії ФЕП; 
- ухвалення рішення про необхідність корегування параметрів технологічного 
процесу; 
- виготовлення партії ФЕП з параметрами технологічного процесу tji; 
- визначення інтегрального розподілу комплексного параметра якості і надійності 
Qi; 
- повторення алгоритму до отримання заданого рівня якості і надійності ФЕП. 

Розглянемо ще один випадок застосування запропонованої методики для керу-
вання режимами формування контактної металізації ФЕП. При використанні згада-
ного вище методу «світлового зонду» попередня оцінка режиму вжигання ґрунту-
ється на порівнянні значень UXX, виміряних при розташуванні щупу на фронтально-
му контакті, зі значеннями UXX, виміряними при розташуванні щупу поза фронталь-
ним контактом. З підвищенням температури вжигання напруга холостого ходу, ви-
міряна на фронтальному контакті, починає зменшуватися [3]. Це пов'язано з тим, що 
фронт срібла досягає збідненого шару внаслідок чого UXX різко зменшується. В той 
же час напруга холостого ходу, виміряна поза фронтальним контактом, залишається 
постійною. 

Таким чином, оцінюючи різницю між значеннями UXX, виміряних при розташу-
ванні щупу на фронтальному контакті, зі значеннями UXX, виміряними при розташу-
ванні щупу поза фронтальним контактом, можна оцінити вибраний режим вжигання 
контактної металізації. У випадку, якщо вжигання фронтальної металізації здійсню-
ється одночасно з тильною, то для попередньої оцінки технологічного процесу про-
водиться також аналіз параметра δUXX. 

Після попереднього вибору параметрів технологічного процесу виготовляється 
дослідна партія ФЕП, для яких визначаються значення комплексного параметра яко-
сті і надійності Q, а потім виконується корегування технологічного процесу відпові-
дно до алгоритму, наведеного на рис. 2 . 

Таким чином, запропонована методика керування режимами формування кон-
тактної металізації ФЕП містить наступні етапи: 
- дослідження залежностей параметрів UXX і δUXX від режимів технологічного про-
цесу; 
- вибір припустимого діапазону значень параметрів технологічної операції форму-
вання контактної металізації; 
- виготовлення дослідної партії ФЕП з початковими параметрами технологічного 
процесу tjо; 
- визначення інтегрального розподілу комплексного параметра якості і надійності 
Qо на дослідній партії ФЕП; 



 

- ухвалення рішення про необхідність коректування параметрів технологічної опе-
рації формування контактної металізації; 
- виготовлення партії ФЕП з параметрами технологічного процесу tji; 
- визначення інтегрального розподілу комплексного параметра якості і надійності 
Qi; 
- повторення алгоритму до отримання заданого рівня якості і надійності ФЕП. 

За допомогою запропонованої методики керування параметрами фотоелектрич-
них перетворювачів автором проведено вдосконалення існуючого промислового 
технологічного процесу виготовлення ФЕП. По вдосконаленій технології виготов-
лені фотоперетворювачі з коефіцієнтом корисної дії в діапазоні від 15,6 до 16,2% (в 
умовах освітленості 1 кВт/м2, повітряної маси АМ1,5 і температури + 25 оС). 

Отриманні результати можуть бути використані при розробці чи удосконаленні 
технології виробництва кремнієвих фотоперетворювачів для підвищення їх якості і 
надійності. 
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