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Запропоновано нову методику керування параметрами фотоелектричних 
перетворювачів (ФЕП) на підставі аналізу комплексного показника якості і на-
дійності. Показано можливість застосування методики для керування режи-
мами формування антивідбиваючих покриттів ФЕП. Отриманні результати 
можуть бути використані при розробці чи удосконаленні технології виробни-
цтва кремнієвих фотоперетворювачів для підвищення їх якості і надійності. 

 
 
 
 
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. НАНЕСЕНИЕ АНТИОТРАЖАЮЩИХ ПОКРЫ-
ТИЙ 
 
Лукомский Д.В., ОАО "Квазар", г. Киев 
 

Предложена новая методика управления параметрами фотоэлектриче-
ских преобразователей (ФЭП) на основе анализа комплексного показателя ка-
чества и надежности. Показана возможность применения методики для 
управления режимами формирования антиотражающих покрытий ФЭП. По-
лученные результаты могут быть использованы при разработке или усовер-
шенствовании технологии изготовления кремниевых фотопреобразователей 
для повышения их качества и надежности. 
 
 
 
TECHNIQUE OF SOLAR CELLS PARAMETER CONTROL. ANTIRE-
FLECTIVE COATING DEPOSITION  
 
 
Lukomskyy D.V., Kvazar JSC, Kiev 
 

On the basis of the analysis of a complex index of quality and reliability is of-
fered the new technique of solar cells parameter control. The possibility of the tech-
nique application for control of antireflective coating deposition modes is demon-
strated. The obtained results can be utilised at development or refinement of silicon 
solar cell production technology for increase of their quality and reliability. 
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Незважаючи на бум, який сьогодні переживає сонячна енергетика у всьому 

світі, багато питань досі залишаються нерозв'язаним або потребують більш 
глибокого вивчення. Одним із питань, що необхідно вирішити при впроваджені 
фотоелектричних систем енергозабезпечення радіоелектронних засобів озбро-
єння (РЕЗО) наземного призначення, є проблема підвищення якості і надійності 
кремнієвих фотоелектричних перетворювачів (ФЕП). 

Аналіз науково-технічної інформації, виконаний автором, не дозволив 
знайти жодної методики оцінки рівня якості і надійності фотоелектричних пе-
ретворювачів та керування параметрами ФЕП у процесі їхнього виготовлення. 
У попередній роботі [1] запропоновано новий комплексний показник Q, що до-
зволяє керувати параметрами кремнієвих фотоелектричних перетворювачів в 
процесі їх виготовлення. Дійсна робота є органічним продовженням попере-
дньої, та пропонує методику аналізу і керування параметрами ФЕП за допомо-
гою комплексного показника якості і надійності Q: 
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де m – безрозмірний m-параметр, що враховує відхилення ВАХ від ідеалізова-
ної кривої; J'ЗВ – щільність зворотного струму при сталому значенні зворотної 
напруги UЗВ = 5 В; UXX – напруга холостого ходу; δJ'ЗВ та δUXX – відносні відхи-
лення між значеннями інформативних параметрів J'ЗВ та UXX, що вимірюються у 
центрі напівпровідникової пластини, та значеннями, що вимірюються на її пе-
риферії [1]. Методика може застосовуватися як для керування усім технологіч-
ним процесом виготовлення ФЕП, так і для корегування окремих технологічних 
операцій. 

Аналіз показника Q дозволяє розробити гіпотези про можливі дефекти і 
керувати параметрами ФЕП на підставі експериментально визначених моделей 
qi = f(tj), що описують вплив параметрів технологічного процесу tj на окремі ін-
формативні параметри якості і надійності qi [2]. Алгоритм керування парамет-
рами ФЕП наведений на рис. 1. 

На першому етапі необхідно визначити діапазон зміни показника Q і його 
математичне очікування для досліджуваної групи ФЕП, виготовлених по тех-
нологічному 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 формули (1) обчислюють значення показника Q для всіх виробів з 
групи та визначають інтегральний розподіл F(Q). 

Далі за результатами аналізу інтегрального розподілу виробів за значення-
ми показника Q проводиться оцінка рівня якості і надійності ФЕП та прийма-
ється рішення про необхідність корегування параметрів технологічного проце-



 

су. Проведені нами іспити партій ФЕП з різними значеннями показника Q до-
зволяють прийняти, що критерієм необхідності корегування технологічного 
процесу (випадок коли ФЕП є потенційно ненадійними) можна вважати умову 
Q ≥ 0,24 [1]. 

 
 

 
 
Рис. 1. Алгоритм керування параметрами ФЕП 
 
При позитивному рішенні про необхідність корегування технологічного 

процесу керування здійснюється спрямовано на підставі попередньо розробле-
них моделей qi = f(tj). Згідно з цими моделями обирається необхідне корегуван-
ня і виготовляється дослідна партія ФЕП. Після виготовлення дослідної партії 
описаний алгоритм повторюється знову, поки не буде отримано заданий рівень 
якості і надійності ФЕП (у нашому випадку поки не здійсниться умова Q < 
0,24). 

Автором розроблені математичні моделі qi = f(tj) для операцій ізотропного 
травлення пошкодженого шару, хімічного текстурування та плазмохімічного 
структурування поверхні, дифузії фосфору, плазмохімічного травлення по пе-
риметру пластин, формування антивідбиваючих покриттів (АВП), а також фор-
мування контактної системи. Проведено детальне дослідження впливу параме-
трів технологічного процесу на параметри m, J′ЗВ та UXX. Аналіз досліджених 
залежностей параметрів якості та надійності ФЕП від параметрів технологічних 



 

операцій дозволяє припустити, що в області оптимуму вони можуть бути апро-
ксимовані поліномами виду: 
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де Аn – коефіцієнти поліноміального вираження. Для нанесення антивідбиваю-
чого покриття методом центрифугування на текстуровану поверхню запропо-
нована інша нова модель: 
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де А0 та Аj – коефіцієнти поліноміального виразу; θ – ступінь поліному; υ – кі-
нематична в'язкість розчину; ω – частота обертання диску центрифуги. Усі ем-
піричні залежності m = f(tj), J′ЗВ = f(tj) та UXX = f(tj) моделювалися за допомогою 
програмного пакету Microcal Origin® v.6.10.52 та перевірялися на відповідність 
поліноміальній моделі. 

Розглянемо приклад керування технологічним процесом отримання одно- 
та двошарових АВП на основі плівок TiO2, що формуються шляхом нанесення 
емульсії на основі тетра-н-бутіл ортотітанату методом центрифугування на по-
верхню пластин з наступною термообробкою [3]. 

На основі результатів розрахунку оптичної системи обирається діапазон 
значень коефіцієнта заломлення покриття n та його товщина dАВП, які задоволь-
няють умові мінімального відбиття. При цьому враховується присутність окис-
лу або фосфорно-силікатного скла на поверхні пластини перед нанесенням 
АВП, а також беруться до уваги конструктивні особливості сонячного модуля 
(параметри скла та ламінату). Типові параметри антивідбиваючого покриття 
для промислових ФЕП лежать у наступних діапазонах: n = 2,0…2,2 та 
dАВП = 70…75 нм. 

Для отримання необхідного коефіцієнту заломлення визначається допус-
тимий вміст TiO2 в плівці АВП по раніше отриманій залежності (див. рис. 2) . В 
розглянутому випадку N(TiO2) = 60…100 %. Необхідну для отримання заданої 
товщини АВП кінематичну в'язкість початкового розчину розраховують із ви-
разу (3), в якому вплив рельєфу поверхні пластин враховується за допомогою 
коефіцієнтів А0 та Аj. Використовуючи данні розрахунків отримаємо, що при 
швидкості обертання диску центрифуги 5000 об/мін найбільш оптимальним є 
розчин з кінематичною в'язкістю υ = 7,5 мм2/с. 

Через те, що оперативний безпосередній вимір параметрів n та dАВП на 
структурованій поверхні не завжди можливий, то пропонується оцінювати оп-
тимальність оптичної системи за допомогою комплексного показника якості та 
надійності Q (1). Окремі інформативні параметри якості та надійності ФЕП, що 
входять у рівняння (1), дозволяють також оцінювати дефектність нанесеного 
покриття та його нерівномірність по площі пластини. 
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Рис. 2. Залежність коефіцієнта заломлення АВП від вмісту TiO2 (а) та гі-
стограма розподілу коефіцієнту заломлення для покриттів з різним вмістом 
TiO2 (б) 

 
Після попередньої оцінки параметрів технологічного процесу tj виготовля-

ється дослідна партія ФЕП, для яких визначаються значення комплексного по-
казника якості та надійності Q. Після цього у відповідності з наведеним на 
рис. 1 алгоритмом керування параметрами ФЕП проводиться корегування тех-
нологічного процесу нанесення АВП. Так як при обраному способі нанесення 
покриттів рівномірність плівки сильно залежить від рельєфу поверхні, то також 



 

проводиться його контроль, наприклад, за допомогою растрової електронної 
мікроскопії. 

При неможливості отримання бездефектних покриттів в заданих діапазо-
нах n та dАВП необхідно провести корегування параметрів технологічного про-
цесу tj на інших технологічних операціях. Так керування параметрами операції 
текстурування поверхні пластин [4] дозволяє отримати найбільш раціональну 
висоту пірамід та зменшити дефектність АВП. 

Таким чином, керування параметрами антивідбиваючого покриття ФЕП 
містить наступні етапи: 

- визначення допустимих значень параметрів n та dАВП, що забезпечують 
мінімальний інтегральний коефіцієнт відбиття от поверхні ФЕП; 

- визначення початкових значень параметрів технологічної операції нане-
сення АВП; 

- виготовлення дослідної партії ФЕП з початковими параметрами техноло-
гічного процесу tjо; 

- визначення інтегрального розподілу комплексного показника якості та 
надійності Qо на дослідній партії ФЕП; 

- прийняття рішення о необхідності корегування параметрів технологічної 
операції нанесення АВП, а також необхідності корегування параметрів техно-
логічного процесу на інших технологічних операціях; 

- виготовлення партії ФЕП з параметрами технологічного процесу tji; 
- визначення інтегрального розподілу комплексного показника якості та 

надійності Qi, 
- повторення алгоритму до отримання заданого рівня якості і надійності 

ФЕП. 
За допомогою запропонованої методики керування параметрами фотоелек-

тричних перетворювачів автором проведено вдосконалення існуючого промис-
лового технологічного процесу виготовлення ФЕП. По вдосконаленій техноло-
гії виготовлені фотоперетворювачі з коефіцієнтом корисної дії в діапазоні від 
15,6 до 16,2% (в умовах освітленості 1 кВт/м2, повітряної маси АМ1,5 і темпе-
ратури + 25 оС).  

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