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Досліджені традиційні конструкторсько-технологічні особливості і 

методи підвищення ефективності фотоелектричних перетворювачів. 

Запропонована та підтверджена експериментально методика зменшення 

втрат енергії в кремнієвих фотоелектричних перетворювачах. Отриманні 

результати можуть бути використані при розробці чи удосконаленні 

технології виробництва кремнієвих фотоперетворювачів для підвищення 

ефективності їх фотоперетворення. 
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На сьогодні при виготовлені кремнієвих фотоелектричних перетворювачів 

(ФЕП) велика увага приділяється підвищенню їх ефективності, тобто 

відношення генерованої ними електричної енергії до падаючої енергії 

сонячного випромінення. Для досягнення високої ефективності 

фотоперетворення і підвищення якості ФЕП перш за все необхідно 

проаналізувати основні механізми втрат енергії, що мають місце для цих 

напівпровідникових приладів, та визначити шляхи оптимізації конструкції і 

технологічного циклу їхнього виробництва. 

Метою даної роботи є аналіз конструктивно-технологічних особливостей і 

методів зниження втрат енергії в кремнієвих ФЕП наземного призначення та 

розробка методики підвищення ефективності фотоперетворення.  



Втрати енергії у кремнієвих ФЕП розділяються на дві основні категорії: 

оптичні й електричні втрати [1]. Оптичні втрати зменшують рівень 

випромінювання, що приводить до генерації неосновних носіїв заряду, тоді як 

електричні втрати впливають на струм і, насамперед, на напругу 

фотоперетворювача. 

Розглянемо конструкторсько-технологічні особливості і методи 

зменшення оптичних втрат, пов'язаних з неповним використанням 

випромінювання, падаючого на робочу поверхню ФЕП. Оптичні втрати 

складаються з втрат енергії через відбиття випромінення від поверхні ФЕП, 

через затінення робочої поверхні контактною сіткою та втрат через неповне 

поглинання випромінювання з великою довжиною хвилі. Також до оптичних 

втрат можливо віднести втрати, пов’язані з сильним поглинанням 

високоенергетичних фотонів в кремнії. 

Для зниження інтегрального коефіцієнту відбиття від поверхні ФЕП 

сьогодні найбільш широко застосовуються такі методи як структурування 

поверхні фотоперетворювача, нанесення антивідбиваючого покриття (АВП), а 

також одночасне використання антивідбиваючого покриття зі створенням 

рельєфу поверхні [1]. 

Для монокристалічних кремнієвих ФЕП найбільш розповсюдженим 

методом зменшення відбиття є текстурування їхньої поверхні, яке як відомо 

дозволяє отримати наступні вагомі переваги [2]: 

- зменшити коефіцієнт оптичного відбиття від поверхні ФЕП; 

- змістити поглинання фотонів ближче до області просторового заряду 

завдяки їх неперпендикулярного входження в об’єм напівпровідника. 

Для текстурування поверхні кремнієвих пластин звичайно використовується 

спонтанне чи локальне анізотропне хімічне травлення в гарячих лужних 

розчинах [2, 3]. При спонтанному анізотропному травленні на поверхні 

кремнієвих пластин утворюються чотиригранні піраміди, що спрямовані 



вершинами нагору. При локальному текстуруванні травлення здійснюється 

через вікна в маскуючому шарі, і формуються інвертовані піраміди, спрямовані 

вершинами вниз. Утворення пірамід пов'язане з тим, що швидкість травлення 

кремнію для площин (100) вище, ніж для площин (111). Для зменшення ефекту 

підтравлювання кремнію в напрямках <310> і <210> у лужні розчини звичайно 

додають 2-пропанол. Коефіцієнт відбиття кремнію з текстурованою поверхнею 

складає близько 11% [2]. 

Для подальшого зниження відбиття від поверхні пластин використовують 

антивідбиваючі покриття, що складаються з одного чи двох шарів зі спеціально 

підібраними коефіцієнтами переломлення n. Антивідбиваюче покриття являє 

собою тонку плівку речовини з n = 1,9…2,2. Зменшення відбиття досягається за 

рахунок того, що падаюче на поверхню ФЕП світло з довжиною хвилі λ цілком 

поглинається в плівці, якщо товщину шару АВП вибрати так, щоб оптична 

довжина шляху була кратна чверті довжини хвилі. Використання АВП дозволяє 

знизити інтегральний коефіцієнт відбиття на текстурованих пластинах до 

декількох відсотків [2]. 

Для зменшення оптичних втрат на затінення робочої поверхні ФЕП 

контактною граткою застосовуються наступні методи [1]: 

- зменшення площі лицевих контактів; 

- використання прозорих контактних електродів; 

- перехід до конструкції ФЕП з втопленими контактами; 

- перехід до конструкції з контактами, розташованими на тильній поверхні; 

- перехід до конструкції з контактами, розташованими на торцях ФЕП. 

Втрати, пов'язані з неповним поглинанням довгохвильового сонячного 

випромінювання можна зменшити за рахунок його повторного проходження 

через перетворювач [1]. Для цього на тильну поверхню ФЕП наноситься 

металевий шар, що діє як дзеркало, відбиваючи непоглинені кванти 

випромінювання назад в об’єм напівпровідника.  



Для створення перетворювачів з підвищеним чутливістю в 

короткохвильовій частині спектра використовують знижену концентрацію 

легуючої домішки поблизу лицьової поверхні та меншу глибину p-n переходу 

[1]. При цьому завдяки підвищенню часу життя неосновних носіїв поблизу 

робочої поверхні і відносно неглибокому емітеру спектральний відгук для 

високоенергетичних фотонів сильно зростає [1]. 

Розглянемо конструкторсько-технологічні особливості і методи 

зменшення електричних втрат. Електричні втрати розділяються на омічні та 

рекомбінаційні. Омічні втрати визначаються опором бази, емітеру, а також 

опором лицевої ти тильної контактної металізації. Рекомбінаційні втрати 

складаються із втрат в емітері, базі та в області просторового заряду. 

Омічні втрати в емітері залежать від його параметрів, а також від розмірів і 

форми лицьового контакту [1]. Найбільш критичним геометричним параметром 

у даному випадку є глибина емітеру, що повинна відповідати двом 

суперечливим умовам: повинна бути досить великою, щоб зменшити опір 

уздовж емітеру, а з іншого боку, повинна бути якомога меншою, щоб 

збільшити коефіцієнт розділу генерованих носіїв заряду [1]. 

Для лицьової контактної металізації існують оптимальні значення ширини 

струмопровідних шин і відстані між ними. Оптимальна відстань між шинами 

залежить від інтенсивності падаючого випромінювання, при якій буде 

працювати ФЕП. Якщо падаюче випромінювання перевищить величину, для 

якої був розрахований малюнок контактної металізації, то омічні втрати 

зростуть [1].  

Зменшення втрат фотогенерованих носіїв в об’ємі напівпровідникової 

структури досягається, в основному, за рахунок поліпшення якості вихідного 

кремнію, а також шляхом використання гетеруючих обробок [1]. У технології 

виробництва кремнієвих ФЕП звичайно застосовуються наступні способи 

гетерування: за допомогою пошкодженого шару кремнію, за допомогою стекол, 



за допомогою алюмінію на тильній стороні, а також хлорне гетерування [1, 2]. 

Іншим підходом до зниження об'ємної рекомбінації є зменшення легування 

бази, оскільки відомо, що чим нижче концентрація легуючої домішки, тим 

вище час життя неосновних носіїв заряду [1]. Однак можливість зниження 

рівня легування обмежена конструктивними особливостями ФЕП.  

При зменшенні впливу поверхневої рекомбінації необхідно розрізняти 

контактуючі та неконтактуючі ділянки поверхні і застосовувати до них різні 

методи технологічної обробки. Зниження швидкості поверхневої рекомбінації 

на неконтактуючій ділянці досягається за рахунок її пасивації, а також 

видалення порушеного шару кремнію й ефективної хімічної обробки вихідних 

пластин. Для зменшення рекомбінаційних втрат на границі метал-

напівпровідник, що є зоною потенційно дуже високої поверхневої рекомбінації, 

найбільш ефективним методом є мінімізація площі контактів [1]. Пасивація 

неконтактуючої поверхні ФЕП проводиться за допомогою окислення поверхні 

пластин, нанесення пасивуючих і антивідбиваючих плівок, а також за рахунок 

збереження вирощеної під час дифузії фосфору плівки фосфорно-силікатного 

скла (ФСС). Однак останній спосіб пасивації має ряд недоліків, основним з 

яких є неможливість одержання чистої фази ФСС на поверхні пластин при 

температурах дифузії від +800 до +1000 оС [2]. Для зниження швидкості 

поверхневої рекомбінації на тильній стороні, що звичайно цілком покрита 

металом, розроблена технологія виготовлення ФЕП з полем у тильної поверхні 

[1]. Особливістю даної технології є формування p+-шару на тильній поверхні 

бази під тильним контактом ФЕП. Потенційний бар'єр qϕp, що виникає між p і 

p+ областями бази, обмежує потік неосновних носіїв до тильного контакту та 

швидкість їх рекомбінації. 

На підставі наведеної в [1] класифікації механізмів втрат енергії 

запропонована методика зменшення втрат енергії в кремнієвих 

фотоелектричних перетворювачах (рис. 1). Методика базується на аналізі 



конструкторсько-технологічних особливостей і методів зменшення втрат 

енергії у кремнієвих ФЭП. Зазначені методи вибираються та застосовуються з 

урахуванням моделей втрат енергії в кремнієвих ФЭП. 

За допомогою запропонованої методики авторами була вдосконалена 

типова конструкція монокристалічного кремнієвого ФЕП. Фотоперетворювачі 

виготовлялися з кремнію p-типу, вирощеного по методу Чохральского. 

Питомий опір вихідного кремнію лежав у діапазоні 0,5…2,0 Ом⋅см, 

концентрація вуглецю не перевищував 5⋅1016 см -3, а концентрація кисню – 

1018 см –3, час життя неосновних носіїв заряду лежав в діапазоні 8-12 мкс. 

Вихідні пластини мали товщину 330 ± 30 мкм і орієнтацію поверхні (100). У 

якості базового технологічного циклу виготовлення ФЕП був обраний і 

удосконалений авторами стандартний промисловий цикл, що складається з 

наступних технологічних операцій:  

- хімічне травлення порушеного шару кремнію [3]; 

- анізотропне текстурування поверхні пластин у слабо-концентрованих 

лужних розчинах [3]; 

- хімічне очищення поверхні кремнієвих пластин; 

- формування эмітерного p-n переходу за допомогою дифузії фосфору; 

- ізоляція p-n переходу на лицьовій і тильній сторонах методом 

плазмохімічного травлення; 

- формування контактної металізації за допомогою трафаретного друку 

спеціальних композиційних провідних паст із наступними їхніми сушкою та 

вжиганням [4]; 

- нанесення антивідбиваючого покриття методом центрифугирования 

емульсій, що містять титан, з наступною високотемпературною обробкою 

отриманого покриття [5]. 

Пошкоджений шар кремнію видалявся шляхом ізотропного травлення в 

висококонцентрованому розчині NaОН (30% по вазі) на протязі 30 с. 



Текстурування проводилось в водному розчині 2% NaОН та 9% 2-пропанолу 

при температурі +80 оС, термін текстурування складав 50 хв [3]. Після 

текстурування пластини підвергалися кислотним обробкам (HNO3, HCl) для 

зниження концентрації фонових домішок на поверхні та в об’ємі кремнію та 

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 

дифузії при температурі +850 оС, термін розгонки фосфору складав 90 хв. 

Поверхневий опір, що вимірявся на контрольних пластинах, дорівнював 

35...45 Ом/ . Ізоляція лицьового та тильного n+p-переходів проводилася 

методом плазмохімічного травлення торців пластин в плазмі SF6 на протязі 10 

хв.  

Контактна металізація ФЕП формувалась за допомогою трафаретного 

друку металічних паст з наступним їх сушінням та випалюванням зв′язуючого 

матеріалу [4]. 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 температурі вище +600 оС складав 20 с. 

Антивідбиваюче покриття формувалося шляхом нанесення на пластини 

емульсії на основі сполук титану (термін дозрівання розчину 1 доба) та 

наступної термообробки при температурі +180 оС [5]. Емульсія наносилася на 

поверхню пластин за допомогою центрифугування зі швидкістю обертання 

диску центрифуги 5000 об/хв. 

Проведено дослідження впливу параметрів технологічного процесу на 

характеристики приладу. Шляхом математичного моделювання та аналізу 

основних технологічних операцій отримано ФЕП з ефективністю 

фотоперетворення в діапазоні від 15,6 до 16,2% (в умовах освітленості 1 кВт/м2, 

повітряної маси АМ1,5 і температури 25 оС). Мінімально досягнутий 



інтегральний коефіцієнт відбиття від лицьової поверхні приладу склав 4,3%. 

Виміри коефіцієнту відбиття проводилися за допомогою спектрофотометра [6]. 

 

*** 

Таким чином, в роботі наведено результати аналізу конструктивно-

технологічних особливостей і методів зменшення втрат енергії в кремнієвих 

ФЕП Розглянуті основні конструкторсько-технологічні особливості і методи 

зменшення оптичних та електричних втрат. На основі проведеного аналізу 

запропонована нова методика зниження втрат енергії в ФЕП, що підтверджена 

експериментально. Отримані результати можуть бути використані при розробці 

технології серійного виробництва та вдосконалення констуркції кремнієвих 

ФЕП наземного застосування для підвищення ефективності їх 

фотоперетворення.  
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Рис. 1. Структурна схема методики зменшення втрат енергії в кремнієвих 

ФЕП  


