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АНОТАЦІЯ 

Коркішко Р.М. Удосконалення технології виготовлення кремнієвих 

сонячних елементів для роботи при підвищених рівнях збудження. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної 

техніки – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 

Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей протікання процесів 

фотоелектричного перетворення енергії в кремнієвих сонячних елементах (СЕ) 

при підвищених рівнях збудження та розроблення на цій основі удосконаленої 

технології виготовлення кремнієвих СЕ та сонячних модулів (СМ), 

призначених для роботи при концентрованому сонячному випромінюванні. 

В дисертаційній роботі узагальнено результати проведених 

експериментальних і теоретичних досліджень процесів фотоелектричного 

перетворення енергії в високоефективних кремнієвих СЕ комбінованого 

дифузійно-польового типу та гетероперехідних (HIT) СЕ. Показано, що для 

забезпечення високих значень ефективності фотоперетворення кремнієвих СЕ 

при підвищених рівнях збудження, крім високих значень генераційно-

рекомбінаційних, оптичних і фотоелектричних параметрів, важливим є 

вирішення завдань мінімізації послідовного опору sR  та зменшення впливу 

нагрівання СЕ внаслідок роботи при концентрованих потоках сонячного 

випромінювання. 

Розроблено та виготовлено концентраторну установку на основі лінзи 

Френеля, яка дозволяє проводити вимірювання фотоенергетичних параметрів 

кремнієвих СЕ при концентраторних рівнях освітленості (в діапазоні від 10
3
 до 

2·10
5
 Вт/м

2
, що відповідає ступеню концентрації від 1 до X200 ). 

Запропонований новий спрощений підхід до моделювання ефективності 

фотоперетворення високоефективних кремнієвих СЕ, який дозволяє узгодити 
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між собою теоретичні та експериментальні величини ефективності для 

широкого класу кремнієвих СЕ та передбачити очікувані значення 

характеристик СЕ при відомих відповідних параметрах кремнію. Показано, що 

перевипромінюванням і перепоглинанням фотонів при моделюванні параметрів 

кремнієвих СЕ можна нехтувати, що значно спрощує розрахунки. Встановлено, 

що реалізація ефективного коефіцієнта неідеальності ВАХ, який значно 

перевищує 1 та може наближатися до 2, у випадку високоефективних 

кремнієвих СЕ не пов’язана з проявом рекомбінації в області просторового 

заряду, а пов’язана з нелінійністю при підвищених рівнях збудження і 

додатковим внеском тилової поверхні СЕ в напругу розімкненого кола. 

Виконано теоретичний аналіз ефективності фотоперетворення високоякісних 

кремнієвих СЕ в залежності від типу і рівня легування бази для випадку, коли 

рекомбінацію Шоклі-Ріда-Холла забезпечує рівень заліза. Показано, що 

ефективність СЕ у випадку бази n-типу зростає зі збільшенням рівня легування 

бази, досягає максимуму і починає зменшуватися. Показано, що рівень 

легування бази є одним з найбільш важливих параметрів гетероперехідних СЕ, 

що підлягають оптимізації, а використання його оптимальних значень порядку 

(24)·10
16

 см
-3

 для СЕ з базою n-типу дозволяє помітно підвищити їх 

ефективність фотоперетворення. 

Розроблено та виготовлено установку, яка дозволяє проводити 

вимірювання температурних залежностей фотоенергетичних параметрів 

кремнієвих СЕ в діапазоні температур від 25 до 80ºС (в спектральних умовах 

АМ0 та АМ1.5). Запропонований підхід, який дозволяє розрахувати 

температурні залежності основних характеристик СЕ для різних типів 

імітаторів сонячного випромінювання. Показано, що використання ламп 

розжарювання в якості імітаторів сонячного випромінювання приводить до 

суттєвого пришвидшення зростання струму короткого замикання з 

температурою порівняно з реальними умовами функціонування СЕ. 

Встановлено, що пришвидшення зростання струму короткого замикання при 

підвищенні температури за рахунок використання імітаторів сонячного 



4 

випромінювання веде до певного зменшення температурного коефіцієнту спаду 

ефективності. Проте в дійсності, за реальних умов функціонування СМ, такого 

зменшення немає. Встановлено, що режим охолодження кремнієвих СЕ 

помітно впливає на їх робочу температуру і, як наслідок, на ефективність 

фотоперетворення СЕ, а домінуючим механізмом охолодження за умов 

освітленості, яка відповідає умовам АМ1.5, є конвекційний. Запропонований 

підхід, який дозволяє розрахувати реальні значення ефективності 

фотоперетворення для високоефективних кремнієвих СЕ. Показано, що 

температурний коефіцієнт падіння ефективності СЕ із збільшенням 

температури тим менший, чим менша швидкість поверхневої рекомбінації. 

Проведено моделювання ефективності фотоперетворення високоефективних 

кремнієвих СЕ, які працюють в польових (натурних) умовах. Показано, що в 

таких умовах робоча температура СЕ вища температури навколишнього 

середовища навіть при дуже великих коефіцієнтах конвекції (~300 Вт/м
2
·К). 

Показано, що при концентрованих режимах освітленості в високоефективних 

кремнієвих СЕ величина напруги розімкненого кола ocV  додатково зростає 

через внесок в величину ocV  фото-ЕРС, яка виникає на тиловій поверхні СЕ. 

Визначено розрахункові залежності ефективності фотоперетворення 

високоефективних кремнієвих СЕ від ступеня концентрації сонячного 

випромінювання при реальних температурах СЕ для ефективно діючих 

механізмів охолодження. Вперше експериментально досліджено температурні 

залежності основних фотоенергетичних характеристик гетероперехідних (НІТ) 

СЕ в діапазоні температур 80400K. Показано, що напруга розімкненого кола, 

коефіцієнт форми ВАХ і максимальна вихідна потужність таких СЕ досягають 

граничних значень при 200250K, на фоні монотонного зростання струму 

короткого замикання в діапазоні температур від 80 до 400K. При більш низьких 

температурах відбувається їх зменшення. Обґрунтовано, що зниження 

показників фотоелектричного перетворення енергії при нагріванні СЕ від 250 

до 400K пов'язане з ростом власної провідності. При температурах нижче 200К 

виявлена зміна форми ВАХ, що приводить до падіння ocV . 
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Розроблено модифікований технологічний маршрут виготовлення 

кремнієвих СЕ дифузійно-польового типу, оптимізований для роботи в режимі 

концентрованих потоків сонячного випромінювання із ступенем концентрації 

до X100 , за яким виготовлено експериментальні зразки СЕ і визначено їх 

характеристики при підвищених рівнях збудження. Показано, що такі СЕ 

мають мінімізований послідовний опір, що дозволило отримати високі 

значення експлуатаційних параметрів в діапазоні концентрацій натурного 

сонячного випромінювання XC 1501 . Розроблено конструкцію та 

технологічний маршрут виготовлення кремнієвих зразкових СЕ з величиною 

зовнішнього квантового виходу, близькою до 1 в спектральному інтервалі 

довжин хвиль від 0,4 до 1,2 мкм, широким динамічним діапазоном, а також з 

часовою стабільністю фототехнічних характеристик в процесі експлуатації, за 

яким виготовлено декілька типів зразкових СЕ комбінованого дифузійно-

польового типу. Проведено метрологічну атестацію і повірку виготовлених 

кремнієвих зразкових СЕ та отримані відповідні свідоцтва. Розроблено 

конструктивно-технологічні рішення виготовлення концентраторного модуля 

на основі високоефективних кремнієвих СЕ з тиловими бар’єрами і контактною 

металізацією торгової марки «SunPower» та виготовлений СМ, призначений для 

використання в геліоенергетичній установці з параболо-циліндричним 

концентратором. Проведено теоретичні та експериментальні дослідження його 

фотоенергетичних характеристик в умовах неконцентрованого і 

слабоконцентрованого (до XC 5,1 ) сонячного випромінювання. Встановлено, 

що використані СЕ мають досить низькі значення послідовного опору – 0,3 Ом, 

а виготовлений СМ ефективність фотоперетворення – 17%. Розроблено 

конструкцію та виготовлено мобільні сонячні електростанції, які дають 

можливість здійснювати живлення або зарядку широкого спектра 

малопотужної апаратури в польових (екстремальних) умовах навіть при низькій 

освітленості, яку можуть використовувати військовослужбовці, співробітники 

МВС, ДСНС, які не завжди можуть скористатися централізованим 

енергопостачанням. Розробку захищено патентом України на корисну модель 
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№ 105847 та успішно випробувано в польових умовах. 

Ключові слова: кремнієві сонячні елементи, генераційно-рекомбінаційні 

процеси, підвищені рівні збудження, фотоелектричні характеристики, 

ефективність фотоперетворення, технологія виготовлення. 

 

 

ABSTRACT 

Korkishko R.M. Improving the technology of silicon solar cell 

manufacturing to work at increased levels of excitation. – Qualification scientific 

work as a manuscript. 

The thesis for a scientific degree of the candidate of technical sciences on 

specialty 05.27.06 – technology, equipment, and production of electronic technique – 

V.Ye. Lashkaryov Institute of semiconductor physics of NAS Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the study of the features of photoconversion processes 

in silicon solar cells (SC) at increased levels of excitation and the development on 

this basis of an improved technology for manufacturing silicon solar cells and solar 

modules (SM) intended for operation with concentrated solar radiation. 

The thesis presents the results of experimental and theoretical studies of 

photoelectric energy conversion processes in high-efficiency silicon SC of combined 

diffusion-field type and heterojunctions (HIT) SC. It is shown that in order to ensure 

high photoconversion efficiency of silicon SC at elevated excitation levels, in 

addition to high generation-recombination, optical and photoelectric parameters, it is 

important to solve the problem of minimizing the series resistance sR  and decreasing 

the heating of solar cells due to work with concentrated solar radiation. 

A concentrator based on the Fresnel lens, which allows measurements of the 

photoenergetic parameters of silicon solar cells at concentrating illumination levels 

(in the range from 10
3
 to 2·10

5
 W/m

2
, which corresponds to a degree of concentration 

from 1 to X200 ), was developed and manufactured. A new simplified approach to 

modeling the photoconversion efficiency of high-efficiency silicon solar cells is 
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proposed. It allows to reconcile the theoretical and experimental values of efficiency 

for a wide class of silicon solar cells, and to provide the expected values of the 

characteristics of solar cells with the known necessary parameters of silicon. It is 

shown that the reradiation and reordering of photons during the simulation of the 

parameters of silicon solar cells can be neglected, that greatly simplifies the 

calculations. It is established that the realization of the effective non-ideality 

coefficient of the I-V characteristic, which is much higher than 1 and can approach 2, 

does not associated with the manifestation of recombination in the space-charge 

region in the case of high-efficiency silicon solar cells. It is related to the nonlinearity 

of the excitation level and the additional contribution of the rear surface of the solar 

cell to the idling voltage. A theoretical analysis of the efficiency of photoconversion 

of high-quality silicon solar cells is conducted depending on the type and doping 

level of the base in the case when Shockley-Read-Hall recombination is provided by 

the level of iron. It is shown that the efficiency of the SC in the case of the n-type 

base grows with increasing of the doping level of the base, reaches its maximum and 

begins to decrease. It is shown that the doping level of the base is one of the most 

important parameters of hetero-transitive SC subject to be optimized, and the use of 

its optimal values of (24)·10
16

 cm
-3

 for SC with an n-type base permit to improve 

their photoconversion efficiency significantly. 

The device that allows measuring the temperature dependences of the 

photoenergetic parameters of silicon SC in the temperature range from 25 to 80°C (in 

the spectral conditions AM0 and AM1.5) was created. The approach, that permits to 

calculate the temperature dependences of the main characteristics of solar cells for 

different types of solar radiation simulators, was proposed. It is shown that the use of 

incandescent lamps as imitators of solar radiation leads to a significant acceleration 

of short-circuit current growth with temperature in comparison with the real 

conditions of SC operation. It is established that the acceleration of the short-circuit 

current growth at the temperature increasing due to the use of solar radiation 

simulators leads to a certain decrease in the temperature coefficient of the efficiency 

decay. However, in reality, in real conditions of SM functioning, there is no such 
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reduction. It is established that the cooling regime of silicon solar cells significantly 

affects their operating temperature and, as a consequence, the efficiency of 

photoconversion of SC, and the dominant cooling mechanism under ambient 

conditions that meet the conditions of AM1.5 is convective. The approach, that 

allows calculating the actual values of the efficiency of photoconversion for high-

efficiency silicon solar cells, is proposed. It is shown that the temperature coefficient 

of decrease in the SC efficiency at temperature increasing is the smaller, the lower the 

surface recombination rate is. Modeling of the efficiency of photoconversion of high-

efficiency silicon solar cells operating in field (natural) conditions is carried out. It is 

shown that under these conditions the operating temperature of the solar cell is higher 

than the ambient temperature even at very high convection coefficients (~300 

W/m
2
·К). It is shown that, at concentrated illumination levels in high-efficiency 

silicon SC, the magnitude of the idling voltage ocV  increases additionally because of 

the contribution to the magnitude ocV  of the photovoltage arising on the rear surface 

of the SC. The calculated dependences of the photoconversion efficiency of high-

efficiency silicon solar cells on the degree of solar radiation concentration at real SC 

temperatures for effective cooling mechanisms are determined. The temperature 

dependences of the main photoenergetic characteristics of heterojunctions (HIT) SC 

in the temperature range 80400K were experimentally studied for the first time. It is 

shown that the no-load voltage, the shape of the I-V characteristic, and the maximum 

output power of such SC reach their limit values at 200250K, against the backdrop 

of a short-circuit current monotonic increasing in the temperature range from 80 to 

400K. At lower temperatures they decrease. It is theoretically justified that the 

decreasing of the parameters of photoelectric energy conversion when SC is heated 

from 250 to 400K is associated with the intrinsic conductivity increasing. The change 

in the shape of the current-voltage characteristic, which leads to a drop in ocV , was 

observed at temperatures below 200K. 

A modified technological route for fabricating silicon diffusive-field type 

semiconductors was developed and optimized for operation in the concentrated solar 

radiation regime with a degree of concentration up to X100 ; using it experimental SC 
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samples were made and their characteristics at elevated excitation levels were 

investigated. It is shown that such SC have a minimized series resistance, which 

allowed obtaining of the high values of operational parameters in the range of 

concentrations XC 1501  of full-scale solar radiation. It was developed the design 

and technological route for the manufacture of silicon model SC with an external 

quantum yield close to 1 in the spectral range of wavelengths from 0,4 to 1,2 μm, 

with a wide dynamic range, and with temporal stability of photographic 

characteristics during operation. Several types of model SC of combined diffusion-

field type was manufactured. Metrological attestation and verification of 

manufactured silicon model SC was carried out and corresponding certificates were 

obtained. Design and technological solutions for manufacturing of the concentrator 

module, based on highly efficient silicon solar cells with rear barriers and contact 

metallization of the trade mark «SunPower», were developed. SM intended for use in 

a solar power plant with a parabolic-cylindrical concentrator was manufactured. 

Theoretical and experimental studies of its photo-energy characteristics under 

standard conditions and weakly concentrated ( XC 5,1 ) solar radiation were carried 

out. It is established that SC have sufficiently low values of the series resistance – 

0,3 Ohm, and photoconversion efficiency of manufactured SM is 17%. A design was 

developed and mobile solar power stations were manufactured; they permit to power 

or charge a wide range of low-power equipment in field (extreme) conditions even in 

low-light conditions. They can be used by military personnel, Ministry of Internal 

Affairs and Emergencies Ministry employees, which can not always use centralized 

power supply. The development is protected by the patent of Ukraine for utility 

model No. 105847 and successfully tested in the field. 

Keywords: silicon solar cells, generation-recombination processes, increased 

levels of excitation, photoelectric characteristics, photoconversion efficiency, 

manufacturing technology. 



10 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Peculiarities of the temperature dependences of silicon solar cells 

illuminated with light simulator / [A.V. Sachenko, V.P. Kostylyov, R.M. Korkishko 

et al.]. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2015. – 

V. 18, No. 3. – P. 259-266. 

2. Гетьман А.В. Характеристики кремнієвих фотоперетворювачів 

космічного призначення / А.В. Гетьман, Р.М. Коркішко, В.П. Костильов // 

«Радіотехніка». – 2015. – Вип. 183. – С. 116-122. 

3. Мобільні сонячні електростанції для використання в польових умовах / 

[В.Г. Литовченко, В.П. Мельник, Б.М. Романюк та ін.]. // Вісник НАН України. 

– 2015. – № 11. – С. 59-66. 

4. Features of photoconversion in highly efficient silicon solar cells / [A.V. 

Sachenko, A.I. Shkrebtii, R.M. Korkishko et al.]. // Semiconductors. – 2015. – V. 49. 

– Issue 2. – P. 264-269. 

5. Analysis of the silicon solar cells efficiency. Type of doping and level 

optimization / [A.V. Sachenko, V.P. Kostylyov, M.V. Gerasymenko et al.]. // 

Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2016. – V. 19, 

No. 1. – P. 67-74. 

6. Simulation of the real efficiencies of high-efficiency silicon solar cells / 

[A.V. Sachenko, A.I. Skrebtii, R.M. Korkishko et al.]. // Semiconductors. – 2016. – 

V. 50, Issue 4. – P. 523-529. 

7. Исследование влияния температуры на характеристики 

гетеропереходных солнечных элементов на основе кристаллического кремния / 

[А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко, В.П. Костылев и др.]. // Письма в журнал 

технической физики. – 2016. – Т. 42. – Вып. 6. – С. 70-76. 

8. Патент на корисну модель 105847, Україна, H02J 7/35, H01L 31/042. 

Мобільний пристрій для живлення і зарядки малопотужної апаратури в 

польових умовах / Р.М. Коркішко, В.П. Мельник, Б.М. Романюк, В.П. 

Костильов; заявник та власник патенту Інститут фізики напівпровідників ім. 



11 

В.Є. Лашкарьова НАН України. – № U201508773 заявл. 10.09.2015, опубл. 

11.04.2016, Бюл. № 7. 

9. Вплив конвективного та радіаційного охолодження на характеристики 

сонячних елементів / [В.П. Костильов, А.В. Саченко, І.О. Соколовський та ін.]. 

// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові 

матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»: тези доп. – Кременчук, 

20-23 травня. – 2014. – С. 47-49. 

10. Вплив режиму охолодження на ефективність фотоперетворення / 

[В.П. Костильов, А.В. Саченко, І.О. Соколовський та ін.]. // 5-й 

Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. 

Состояние и перспективы развития». Международная конференция 

«Функциональная база наноэлектроники»: сборник научных трудов. – Харьков, 

14-17 октября. – 2014. – Т. 4. – С. 98-101. 

11. Вплив технології виготовлення на температурні залежності основних 

фотоенергетичних параметрів сонячних елементів / [В.П. Костильов, А.В. 

Саченко, P.М. Коркішко та ін.]. // VII Українська наукова конференція з фізики 

напівпровідників: тези доп. – Дніпро, 26-30 вересня. – 2016. – С. 279-281. 

12. Кремнієві фотоперетворювачі сонячної енергії з дифузійно-польовими 

бар’єрами для роботи в концентраторних установках / [В.П. Костильов, Р.М. 

Коркішко, В.Г. Мелах та ін.]. // ІX Междунарожная научная конференция 

«Функциональная база наноэлектроники»: сборник научных трудов. – Харьков-

Одесса, 18-23 сентября. – 2017. – С. 124-127. 

13. Конструктивно-технологічні особливості і фотоенергетичні 

характеристики сонячного модуля для геліоенергетичної установки з параболо-

циліндричним концентратором / [В.П. Костильов, Б.Ф. Дверніков, Р.М. 

Коркішко та ін.]. // ІX Междунарожная научная конференция «Функциональная 

база наноэлектроники»: сборник научных трудов. – Харьков-Одесса, 18-23 

сентября. – 2017. – С. 141-144. 

14. Конструктивно-технологічні особливості виготовлення мобільних 

сонячних електростанцій для використання в польових умовах / [P.М. 



12 

Коркішко, В.П. Костильов, О.А. Серба та ін.]. // Міжнародна науково-

практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології 

та фотовольтаїка»: тези доп. – Кременчук, 26-28 травня. – 2016. – С. 52-54. 

15. Особливості технології виготовлення кремнієвих фотоперетворювачів 

сонячної енергії з дифузійно-польовими бар’єрами для роботи при 

концентрованому випромінені / В.П. Костильов, Р.М. Коркішко, В.Г. Мелах, 

Б.Ф. Дверніков // Міжнародна науково-практична конференція 

«Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»: тези 

доп. – Кременчук, 26-28 травня. – 2016. – С. 51-52. 

16. Температурні залежності основних фотоенергетичних параметрів 

сонячних елементів з різними технологіями виготовлення / [А.В. Саченко, В.П. 

Костильов, P.М. Коркішко та ін.]. // Міжнародна науково-практична 

конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та 

фотовольтаїка»: тези доп. – Кременчук, 26-28 травня. – 2016. – С. 54-55. 

17. Процеси фотоелектричного перетворення енергії в кремнієвих 

фотоперетворювачах при підвищених рівнях збудження / [В.П. Костильов, Р.М. 

Коркішко, М.В. Герасименко та ін.]. // 7-а Міжнародна науково-технічна 

конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології»: тези доп. – 

Одеса, 30 травня – 3 червня. – 2016. – С. 77. 

18. Коркішко Р.М. Процеси фотоелектричного перетворення енергії в 

кремнієвих фотоперетворювачів при підвищених рівнях збудження / Р.М. 

Коркішко, А.О. Линник // Конференція молодих вчених з фізики 

напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2016»: тези доп. – Київ, 6-8 квітня. 

– 2016. – C. 144. 

19. Коркішко Р.М. Мобільні сонячні електростанції для використання в 

польових умовах / Р.М. Коркішко, А.В. Гетьман // Конференція молодих вчених 

з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2017»: тези доп. – Київ, 5-

7 квітня. – 2017. – C. 87. 



13 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ...................................................................... 16 

ВСТУП ........................................................................................................................ 19 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ КРЕМНІЄВИХ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ............................................ 29 

1.1. Основні принципи концентрації сонячного випромінювання. ..................... 31 

1.2. Типи та основні характеристики високоефективних сонячних елементів. . 37 

1.2.1. Сонячні елементи комбінованого дифузійно-польового типу. .............. 38 

1.2.2. Сонячні елементи на основі гетеропереходів (НІТ). ............................... 42 

1.3. Основні чинники, які впливають на ефективність фотоперетворення 

сонячних елементів. .................................................................................................. 47 

1.3.1. Вплив послідовного опору на вольт-амперну характеристику сонячних 

елементів та методи його визначення ..................................................................... 49 

1.3.2. Вплив температури на фотоелектричні характеристики сонячних 

елементів .................................................................................................................... 53 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 ................................................................................... 55 

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ КРЕМНІЄВИХ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ..................................................................................... 57 

2.1. Створення установки для визначення фотоенергетичних характеристик 

сонячних елементів при підвищених рівнях збудження. ...................................... 59 

2.2. Вплив сумарної швидкості поверхневої рекомбінації на ефективність 

фотоперетворення сонячних елементів .................................................................. 64 

2.3. Залежність ефективності фотоперетворення сонячних елементів від типу і 

рівня легування базової області ............................................................................... 77 

2.3.1. Аналіз залежностей часу життя Шоклі-Ріда-Холла від рівня легування 

базової області p- і n-типу ........................................................................................ 78 

2.3.2. Основні співвідношення для визначення ефективності 

фотоперетворення високоефективних сонячних елементів ................................. 80 



14 

2.3.3. Аналіз експериментальних і розрахункових значень параметрів 

гетероперехідних (HIT) сонячних елементів на основі a-Si:H-n-Si ..................... 89 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ................................................................................... 92 

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ 

ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КРЕМНІЄВИХ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ..................................................................................... 94 

3.1. Створення установки для визначення температурних залежностей 

фотоенергетичних характеристик сонячних елементів ........................................ 98 

3.2. Аналіз температурних залежностей фотоенергетичних параметрів сонячних 

елементів, отриманих на імітаторах Сонця з нескоректованим спектром ........ 102 

3.2.1. Експериментальне дослідження температурних залежностей основних 

характеристик сонячних елементів ....................................................................... 103 

3.2.2. Моделювання температурних залежностей характеристик сонячних 

елементів при використанні імітаторів сонячного випромінювання ................ 105 

3.3. Вплив конвекційного та радіаційного охолодження на характеристики 

сонячних елементів ................................................................................................. 118 

3.4. Моделювання реальних значень ефективності фотоперетворення сонячних 

елементів .................................................................................................................. 121 

3.4.1. Ефективність фотоперетворення гетероперехідних (HIT) сонячних 

елементів з урахуванням конвекції і радіаційного охолодження при довільних 

значеннях температури навколишнього середовища .......................................... 126 

3.4.2. Ефективність фотоперетворення сонячних елементів на основі p-n-

переходу з урахуванням конвекції і радіаційного охолодження при довільних 

значеннях температури навколишнього середовища .......................................... 129 

3.4.3. Моделювання залежностей ефективності фотоперетворення сонячних 

елементів від ступеня концентрації сонячного випромінювання із урахуванням 

їх реальної температури.......................................................................................... 131 

3.5. Вплив температури на основні фотоелектричні характеристики 

гетероперехідних (HIT) сонячних елементів........................................................ 134 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 ................................................................................. 139 



15 

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ 

ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ 

РОБОТИ ПРИ ПІДВИЩЕНИХ РІВНЯХ ЗБУДЖЕННЯ .................................... 142 

4.1. Розроблення технології виготовлення сонячних елементів для роботи в 

режимі концентрації сонячного випромінювання ............................................... 145 

4.2. Дослідження фотоенергетичних характеристик сонячних елементів 

дифузійно-польового типу при концентрованому випромінюванні ................. 153 

4.3. Розроблення технології виготовлення зразкових сонячних елементів ...... 157 

4.4. Створення сонячного модуля для геліоенергетичної установки з параболо-

циліндричним концентратором ............................................................................. 162 

4.5. Створення мобільних сонячних електростанцій для використання в 

польових умовах ...................................................................................................... 166 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 ................................................................................. 170 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ........................................................................................ 172 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 175 

ДОДАТОК А. Конструкція робочого столика концентраторної установки для 

визначення фотоенергетичних параметрів сонячних елементів ........................ 193 

ДОДАТОК Б. Конструкція установки для визначення температурних 

залежностей фотоенергетичних параметрів сонячних елементів ...................... 194 

ДОДАТОК В. Технологічні маршрути виготовлення сонячних елементів, які 

оптимізовані для роботи при підвищених рівнях збудження ............................. 195 

ДОДАТОК Г. Свідоцтва про метрологічну атестацію і повірку кремнієвих 

зразкових сонячних елементів ............................................................................... 199 

ДОДАТОК Д. Конструкція сонячного модуля на основі сонячних елементів 

«SunPower» для геліоенергетичної концентраторної установки ....................... 201 

ДОДАТОК Е. Технологічний маршрут виготовлення мобільної сонячної 

електростанції .......................................................................................................... 202 

ДОДАТОК Є. Патент України на корисну модель .............................................. 204 

ДОДАТОК Ж. Листи-подяки ................................................................................. 206 

 



16 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АМ0 – стандартизовані умови випробувань сонячних елементів і 

сонячних модулів, при яких рівень енергетичної освітленості поверхні зразка 

складає 1360 Вт/м
2
, його спектральний розподіл відповідає спектру 

заатмосферного Сонця при температурі зразка 25°С; 

АМ1.5 – стандартизовані умови випробувань сонячного елемента і 

сонячного модуля, при яких рівень енергетичної освітленості поверхні зразка 

складає 1000 Вт/м
2
, його спектральний розподіл відповідає вимогам стандарту 

IEC-904-3 (усереднений спектр наземного Сонця при висоті над горизонтом 

41°49´) при температурі зразка 25°С; 

a-Si:H – hydrogenated amorphous silicon; 

ВАХ – вольт-амперна характеристика; 

ДО – датчик освітленості; 

ДТ – датчик температури; 

ОПЗ – область просторового заряду; 

СВАХ – світлова вольт-амперна характеристика; 

СЕ – сонячний елемент; 

СМ – сонячний модуль; 

ТВАХ – темнова вольт-амперна характеристика; 

A  – коефіцієнт неідеальності ВАХ; 

recA  – коефіцієнт випромінювальної рекомбінації; 

scA  – площа СЕ; 

C  – ступінь концентрації сонячного випромінювання; 

pC , nC  – коефіцієнти міжзонної рекомбінації Оже для дірок і електронів, 

відповідно; 

CPV – concentrating photovoltaics; 

D  – коефіцієнт дифузії; 

CE , VE  – енергія, що відповідає краю зони провідності та валентної зони, 

відповідно; 
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FE  – рівень Фермі; 

gE  – ширина забороненої зони; 

IE  – рівень хімічного потенціалу у власному напівпровіднику; 

tE  – енергія рекомбінаційного рівня; 

FF  – коефіцієнт форми СВАХ; 

HIT – heterojunction with intrinsic thin layer; 

I  – струм у зовнішньому колі; 

phI  – фотострум; 

sI  – струм насичення; 

scI  – струм короткого замикання; 

0J  – густина струму насичення; 

scJ  – густина струму короткого замикання; 

dL  – довжина дифузії неосновних носіїв заряду; 

DL  – довжина екранування Дебая; 

0n , 0p  – рівноважна концентрація носіїв заряду (неосновних та основних 

в залежності від типу провідності напівпровідника); 

aN , dN  – концентрація акцепторної та донорної домішки, відповідно; 

0SN  – концентрація вбудованого в діелектричний шар заряду; 

tN  – концентрація об’ємного рекомбінаційного рівня; 

n , p  – концентрація електронів і дірок, відповідно; 

in  – власна концентрація носіїв заряду; 

lP  – енергетична освітленість; 

mP  – максимальна вихідна потужність; 

sP  – густина потужності падаючого сонячного випромінювання; 

sR , shR  – послідовний та шунтуючий опір, відповідно; 

*

sR  – питомий послідовний опір; 
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sS  – сумарна швидкість поверхневої рекомбінації на фронтальній 

(освітленій) і тиловій поверхні; 

scS  – швидкість рекомбінації в області просторового заряду; 

0S , dS  – ефективні швидкості поверхневої рекомбінації на фронтальній 

(освітленій) і тиловій поверхні, відповідно; 

T  – температура; 

0T  – температура навколишнього середовища; 

rT  – температура абсолютно чорного тіла; 

LT  – температура ламп розжарювання; 

V  – прикладена напруга; 

ocV  – напруга розімкненого кола; 

TV  – термічний потенціал; 

wV  – швидкість вітру; 

q  – елементарний заряд; 

plq  – внутрішній квантовий вихід фотолюмінесценції; 

  – коефіцієнт поглинання світла; 

0  – коефіцієнт конвекції при відсутності вітру; 

  – коефіцієнт конвекції; 

CE , FE  – розрив зони провідності та валентної зони, відповідно; 

n , p  – надлишкова концентрація носіїв заряду (неосновних та 

основних в залежності від типу провідності напівпровідника); 

  – ефективність фотоперетворення; 

  – довжина хвилі; 

n , p  – переріз захоплення електронів і дірок, відповідно; 

b , r  – об’ємний час життя і випромінювальний час життя, відповідно; 

eff  – ефективний час життя неосновних носіїв заряду; 

SR  – час життя Шоклі-Ріда-Холла. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Інтенсивне використання традиційних видів палива і 

постійно зростаючий вплив глобальної екологічної кризи привели людство до 

пошуку альтернативних, екологічно чистих, поновлювальних джерел енергії. 

Активне використання альтернативних джерел енергії в першу чергу зумовлене 

подорожчанням видобування традиційного викопного палива, насамперед 

нафти, газу й вугілля, які є основою сучасної енергетики. За оцінками 

експертів, розвіданих і перспективних запасів нафти людству вистачить ще на 

50-70 років, газу – на 100-120 років, вугілля – на 250-300 років. До того ж не 

менш важливою є проблема екологічного забруднення, перш за все через 

спалювання вугілля та нафтопродуктів, і як результат – глобальне потепління 

клімату, яке спостерігається в останні десятиліття. У зв’язку з цим всі країни 

світової спільноти дедалі більше уваги приділяють активному пошуку шляхів 

альтернативного енергозабезпечення [1, 2]. 

Одним з найперспективніших напрямків розвитку альтернативних джерел 

енергії, є використання прямого перетворення енергії Сонця в електричну 

енергію. Адже, Сонце є найпотужнішим джерелом енергії для Землі. Земля 

отримує протягом року від Сонця енергію порядку 3·10
24

 Дж, що приблизно в 

10000 разів перевищує енергію, яка виробляється за рік всією економікою 

(~3·10
20

 Дж), і майже в 100 разів перевищує енергію всіх відомих викопних 

запасів енергії (~5·10
22

 Дж). До того ж, повна маса Сонця складає ~2·10
30

 кг, що 

повинно забезпечити його стабільне існування з постійним випромінюванням 

енергії протягом 10 млрд. (10
10

) років [1-4]. 

Розрахунки показують, що при фотоелектричному перетворенні енергії 

сонячного випромінювання лише з 0,1% поверхні Землі і використання її з 

ефективністю 5% можна повністю задовольнити сучасні енергетичні потреби 

всього людства. До того ж, під час використання сонячної енергії, зникає 

необхідність у видобуванні, переробці, збагаченні та транспортуванні палива, а 

також утилізації шкідливих відходів, що притаманні традиційному 

виробництву енергії, а головними перевагами – доступність, невичерпність, 
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відсутність шкідливих викидів у навколишнє середовище та екологічна чистота 

[5-8]. Тому, останнім часом до сонячної енергетики (фотовольтаїки), 

спостерігається підвищений інтерес, про що свідчить стрімке зростання 

ефективності напівпровідникових сонячних елементів (СЕ) та зібраних на їх 

основі сонячних модулів (СМ) за останні 15-20 років і щорічне збільшення 

потужностей встановлених сонячних фотоелектричних станцій [7, 8]. 

Серед існуючих в цей час методів перетворення сонячної енергії в 

електричну, найбільш раціональні ті, які засновані на використанні 

напівпровідникових, головним чином, кремнієвих (Si) СЕ. При цьому процес 

перетворення відбувається без додаткової трансформації енергії сонячного 

випромінювання в теплову або механічну. Для виробництва СЕ 

використовують й інші напівпровідники (GaAs, CdTe, CuS), проте в масовому 

виробництві відносно дешевий кремній з його практично невичерпними 

запасами, не має і в найближчій перспективі не матиме конкурентів [1, 7]. 

Потреба в розвитку фотовольтаїки є особливо актуальною для України у 

зв’язку з несприятливими екологічними умовами, відсутністю достатніх запасів 

нафти та газу і, в той же час, сприятливими кліматичними умовами. Також 

варто зазначити, що енергетична незалежність стає одним з найважливіших 

чинників безпеки будь-якої держави. Тому, розвиток цього напрямку суттєво 

розширить енергоресурси нашої країни, забезпечить покращення екології та 

сприятиме соціально-економічному розвитку в цілому [9]. 

Відносно невисока густина енергії сонячного випромінювання, що 

надходить до земної поверхні ~ (0,51 кВт/м
2
) та низька енергія квантів світла 

(0,13 еВ) роблять необхідним покриття СМ значних площ, що в свою чергу 

вимагає достатньої кількості чистого кремнію. Потужності з виробництва 

чистого кремнію у провідних країнах світу постійно нарощуються. Однак на 

сьогодні утворився дефіцит чистого кремнію, внаслідок чого підвищилася 

ринкова ціна на нього. Крім того, ефективність фотоперетворення промислових 

кремнієвих СЕ складає на сьогодні 1522%. Тому, підвищення ефективності 

фотоперетворення СЕ та зібраних з них СМ, і як наслідок, зменшення їх 
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вартості – основний і пріоритетний напрямок розвитку фотовольтаїки [1, 7]. 

Досягнення української школи фотовольтаїки в останні роки представлені 

розробкою фізичних і фізико-технологічних основ створення 

високоефективних СЕ космічного та наземного призначення на основі 

кремнієвих багатошарових структур з комбінованими дифузійно-польовими 

бар’єрами, виконаних у відділі Фізико-технічних основ напівпровідникової 

фотоенергетики Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України (Горбань А.П., Костильов В.П., Саченко А.В., Серба О.А., Черненко 

В.В.). Світові наукові школи фотовольтаїки представлені, перш за все, 

підрозділами Національної лабораторії відновлювальної енергії, США (NREL – 

National Renewable Energy Laboratory), інституту імені Фраунгофера, ФРН 

(Fraunhofer ISE – Fraunhofer Institute of Solar Energy), UNSW (M. Green et al.), 

ANU (A. Cuevas et al.) та Швейцарської школи (Christophe Ballif, CSEM, PV-

Center, Rue Jaquet-Droz 1, CH-2002 Neuchâtel, Switzerland). 

Одним з пріоритетних напрямків підвищення ефективності 

фотоперетворення кремнієвих СЕ є використання концентраторних 

фотовольтаїчних систем (CPV – concentrating photovoltaics), які дозволяють в 

декілька разів зменшити площу напівпровідникових СЕ, яка необхідна для 

отримання заданої електричної потужності, і в результаті значно знизити 

вартість одиниці електроенергії, оскільки при цьому відбувається заміна 

дорогих СЕ дешевими концентраторами (наприклад, лінзами Френеля [10]), що 

суттєво зменшує вартість такої системи. Як показано в [11], ефективність 

фотоперетворення стає ключовим параметром СЕ. Підвищення ефективності 

фотоперетворення СЕ в режимі концентрації сонячної енергії відбувається 

тому, що підвищення ступеня концентрації приводить не лише до лінійного 

зростання струму СЕ, а ще й напруги – по логарифмічній залежності. В 

концентраторних системах СЕ працюють при рівнях енергетичної освітленості 

до 10
5
10

6
 Вт/м

2
, що перевищує рівень освітленості земної поверхні в 

1000100   разів (ступінь концентрації XXC 1000100  ). 
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На момент постановки дисертаційної роботи електрофізичні, 

фотоелектричні та генераційні процеси в кремнієвих СЕ для випадку низьких 

рівнів збудження, коли концентрація нерівноважних носіїв заряду n  (або p ) 

суттєво менше рівноважної концентрації основних носіїв 0p  (або 0n ), за 

винятком деяких питань, були вивчені досить детально [12-14]. Разом з тим, 

дослідження фотоелектричних процесів у високоефективних кремнієвих СЕ 

при підвищених рівнях збудження, коли n  (або p )   0p  (або 0n ), були 

вивчені недостатньо. Тут залишалась недостатньо проаналізованою низка 

завдань, пов’язаних з встановленням природи і особливостей протікання в них 

генераційно-рекомбінаційних, оптичних і фотоелектричних процесів в 

найбільш актуальному для створення високоефективних СЕ випадку великих 

значень об’ємного часу життя неосновних носіїв заряду (довжини дифузії 

неосновних носіїв заряду порядку або більше товщини СЕ). У цьому випадку 

необхідно розглядати і враховувати додаткові механізми генераційно-

рекомбінаційних процесів, якими досі нехтували внаслідок їх малості 

порівняно з об’ємним механізмом Шоклі-Ріда-Хола. 

Таким чином, дослідження особливостей протікання процесів 

фотоелектричного перетворення енергії в кремнієвих СЕ при підвищених 

рівнях збудження та розроблення на цій основі фізико-технологічних 

принципів створення нових високоефективних СЕ та СМ, призначених для 

використання в умовах підвищених рівнів збудження є актуальною науково-

технологічною проблемою, що й обґрунтовує вибір теми дисертації. 

Експериментальні результати цієї дисертаційної роботи, були отримані в 

Центрі випробувань фотоперетворювачів та батарей фотоелектричних 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, який 

атестований уповноваженими державними органами на підставі Закону 

України «Про метрологію і метрологічну діяльність» і відповідає критеріям 

вимірювальних лабораторій відповідно до вимог Правил уповноваження та 

атестації в державній метрологічній системі (Свідоцтво про атестацію № ПТ-

432/14 від 8 грудня 2014 р.). 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у відповідності до основних наукових 

напрямків діяльності у відділі Фізико-технічних основ напівпровідникової 

фотоенергетики Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України в рамках виконання наукових програм і тем: 

● Державна цільова науково-технічна програма «Сенсорика» 

«Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 

роки», Проект 2.2.1/41 «Розроблення і створення еталонних засобів для 

метрологічного забезпечення робіт з напівпровідникової фотоенергетики», 

номер держреєстрації 0114U003488; 

● Державна цільова науково-технічна програма «Сенсорика» 

«Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки», 

Проект 1.4.3/41 «Розроблення і створення високоефективних фотосенсорів і 

фотоперетворювачів для геліоенергетичних установок», номер держреєстрації 

0114U000588; 

● бюджетна тема №: ІІІ-41-12 «Фізичні та фізико-технічні аспекти 

створення і характеризації напівпровідникових матеріалів і функціональних 

структур сучасної електроніки»; номер держреєстрації 0112U02349; 

● бюджетна тема №: ІІІ-10-15 «Розробка методів одержання та 

метрологічного забезпечення складних напівпровідників та приладових 

структур», Розділ 5 «Розробка методів формування та дослідження 

тонкоплівкових функціональних наноструктурованих систем, чутливих до 

термічних, радіаційних та адсорбційних впливів, та виготовлення на їх основі 

приладних макетів методом самоорганізації»; номер держреєстрації 

0115U000380; 

● бюджетна тема № III-5-16 «Теоретичні та експериментальні 

дослідження фотоелектричних процесів в бар’єрних напівпровідникових 

структурах з наномодифікованими включеннями та розробка нових 

конструкцій сонячних елементів»; номер держреєстрації 0116U003742. 
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Мета і задачі дослідження. Метою цієї дисертаційної роботи було 

дослідження особливостей протікання процесів фотоелектричного 

перетворення енергії в кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження та 

розроблення на цій основі фізико-технологічних принципів створення нових 

високоефективних СЕ та СМ, призначених для використання в умовах 

підвищених рівнів збудження. Для досягнення поставленої мети необхідно було 

розв’язати наступні задачі: 

1. Теоретично і експериментально отримати нові дані щодо особливостей 

протікання процесів генерації, рекомбінації і збирання нерівноважних носіїв 

заряду в кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження. 

2. Промоделювати процеси фотоелектричного перетворення енергії в 

кремнієвих СЕ і визначити їх оптимальні параметри у випадку роботи при 

підвищених рівнях збудження. 

3. З врахуванням отриманих даних розробити конструкцію і 

модифікувати технологію виготовлення високоефективних кремнієвих СЕ 

дифузійно-польового типу [12], призначених для ефективної роботи в умовах 

концентрованого сонячного випромінювання (при підвищених рівнях 

збудження, коли n  (або p )   0p  (або 0n )). 

4. Виготовити і провести випробування розроблених експериментальних 

зразків концентраторних СЕ та СМ на основі високоефективних кремнієвих СЕ 

дифузійно-польового типу та гетероперехідних (НІТ) СЕ при підвищених 

рівнях збудження. 

Об’єкт дослідження – фотоелектричне перетворення енергії в 

кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження. 

Предмет дослідження – закономірності і механізми протікання процесів 

фотоелектричного перетворення енергії в кремнієвих СЕ при підвищених 

рівнях збудження, технологічний процес виготовлення високоефективних 

кремнієвих СЕ. 

Методи дослідження. При проведенні досліджень були використані такі 

методи: 
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● метод вимірювання темнових вольт-амперних характеристик (ТВАХ) і 

світлових вольт-амперних характеристик (СВАХ) кремнієвих СЕ в широкому 

діапазоні рівнів освітленості і температур, а також в стандартних умовах – для 

дослідження їх генераційно-рекомбінаційних, фотоелектричних та 

фотоенергетичних характеристик і визначення відповідних параметрів; 

● метод вимірювання спектральних залежностей струму короткого 

замикання – для отримання спектральних характеристик чутливості і 

спектральних залежностей зовнішнього і внутрішнього квантового виходу 

кремнієвих СЕ та дослідження особливостей протікання в них механізмів 

рекомбінації. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

1. Розвинений новий спрощений підхід до моделювання ефективності 

фотоперетворення високоефективних кремнієвих СЕ, що дозволяє узгодити між 

собою теоретичні та експериментальні величини ефективності для широкого 

класу кремнієвих СЕ, включаючи, зокрема, гетероперехідні (HIT) СЕ, а також 

СЕ комбінованого дифузійно-польового типу космічного призначення. 

Запропоновано модель, що кількісно описує експериментальні результати для 

високоефективних кремнієвих СЕ, які отримані з використанням різних методів 

мінімізації швидкостей поверхневої рекомбінації. Запропонований підхід 

дозволяє передбачити очікувані значення характеристик СЕ при відомих 

відповідних параметрах кремнію. 

2. Вперше показано, що реалізація ефективного коефіцієнта неідеальності 

ВАХ, який значно перевищує 1 та може наближатися до 2, у випадку 

високоефективних кремнієвих СЕ пов’язана не з проявом рекомбінації в області 

просторового заряду, а з нелінійністю при підвищених рівнях збудження і 

додатковим внеском тилової поверхні СЕ в напругу розімкненого кола. 

3. Показано, що рівень легування бази є одним з найбільш важливих 

параметрів гетероперехідних (HIT) СЕ, що підлягають оптимізації, а 

використання його оптимальних значень порядку (24)∙10
16

 см
-3

 для СЕ з 

базою n-типу дозволяє помітно підвищити їх ефективність фотоперетворення. 
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4. Показано, що у випадку, коли рекомбінація Шоклі-Ріда-Холла в об’ємі 

кремнієвої бази СЕ визначається рекомбінаційним рівнем заліза, ефективність 

фотоперетворення в СЕ на основі підкладки кремнію n-типу, буде суттєво 

перевищувати ефективність СЕ на основі підкладки кремнію р-типу через 

сильну асиметрію перерізів захоплення рекомбінаційного рівня заліза. 

5. Вперше отримано температурні залежності струму короткого 

замикання scI , напруги розімкненого кола ocV , коефіцієнта форми ВАХ FF  і 

максимальної вихідної потужності mP  для гетероперехідних (HIT) СЕ в 

широкому температурному діапазоні від 80 до 420К. Встановлено, що при 

низьких температурах )K200( T , температурні залежності характеристик СЕ 

немонотонні. В області більш високих температур отримані експериментальні 

залежності узгоджено з теоретичним розрахунком. Якісно пояснено фізичні 

причини зменшення значень scI , ocV , FF , mP  в низькотемпературній області. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі проведених 

комплексних експериментальних і теоретичних досліджень отримані такі 

практичні результати: 

1. Розроблено модифікований технологічний маршрут виготовлення 

кремнієвих СЕ комбінованого дифузійно-польового типу, оптимізований для 

роботи в режимі концентрованих потоків сонячного випромінювання із 

ступенем концентрації до 100 X , за яким виготовлено експериментальні зразки 

СЕ і визначено їх характеристики при підвищених рівнях збудження. Показано, 

що такі СЕ мають мінімізований послідовний опір, що дозволило отримати 

високі значення експлуатаційних параметрів в діапазоні концентрацій 

сонячного випромінювання C 1150 X . 

2. Розроблено конструкцію та технологічний маршрут виготовлення 

кремнієвих зразкових СЕ з величиною зовнішнього квантового виходу, 

близькою до 1 в спектральному інтервалі довжин хвиль від 0,3 до 1,2 мкм, 

широким динамічним діапазоном, а також з часовою стабільністю 

фототехнічних характеристик в процесі експлуатації, за яким виготовлено 
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декілька типів зразкових СЕ комбінованого дифузійно-польового типу. 

Проведено метрологічну атестацію і повірку виготовлених зразкових СЕ в ННЦ 

«Інститут метрології» (м. Харків) та отримані відповідні свідоцтва. 

3. Розроблено конструктивно-технологічні рішення та виготовлено 

концентраторний СМ на основі високоефективних кремнієвих СЕ («SunPower») 

з тиловим розміщенням робочого колекторного переходу та контактної 

металізації, що призначений для використання в геліоенергетичній установці з 

параболо-циліндричним концентратором. Проведено експериментальні та 

теоретичні дослідження його фотоенергетичних характеристик в умовах 

неконцентрованого і слабоконцентрованого (до XC 5,1 ) сонячного 

випромінювання. Встановлено, що використані СЕ мають досить низькі 

значення послідовного опору (0,3 Ом), а виготовлений СМ – достатньо 

високу ефективність фотоперетворення (17% в умовах АМ1.5). 

4. Розроблено конструкцію та технологічний маршрут виготовлення, 

мобільної сонячної електростанції, призначеної для використання в 

екстремальних умовах (в широкому діапазоні зміни температури, рівнів 

енергетичної освітленості, механічних навантажень). Розробка захищена 

патентом України на корисну модель № 105847 та успішно випробувана в 

польових умовах на Сході України, про що свідчать позитивні відгуки. 

Мобільні сонячні електростанції використовувалися для живлення і зарядки 

спецапаратури в польових умовах. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація узагальнює результати 

досліджень, виконаних автором у відділі Фізико-технічних основ 

напівпровідникової фотоенергетики Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН України в 2013-2018 роках. Автор приймав активну участь у 

розробленні і створенні нових експериментальних методик і вимірювальних 

установок, постановці задачі, плануванні і проведенні експериментів, 

систематизації і обробці експериментальних даних, проведенні теоретичних 

розрахунків і інтерпретації отриманих результатів, розвитку модельних уявлень 

про природу і механізми процесів перетворення енергії в кремнієвих СЕ при 
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підвищених рівнях збудження, в розробленні технологічного маршруту 

виготовлення СЕ, придатних для ефективної роботи при підвищених рівнях 

збудження, а також розробленні, створенні і випробуваннях експериментальних 

і дослідних зразків концентраторних СМ на основі високоефективних 

кремнієвих СЕ. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи доповідались та 

обговорювались на: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (м. 

Кременчук, 2014 р.); VII Міжнародній науковій конференції «Функціональна 

база наноелектроніки» (м. Харків, 2014 р.); Конференції молодих вчених з 

фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2016» (м. Київ, 2016 р.); 7-й 

Міжнародній науково-технічній конференції «Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології» (м. Одеса, 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології 

та фотовольтаїка» (м. Кременчук, 2016 р.); VII Українській науковій 

конференції з фізики напівпровідників (м. Дніпро, 2016 р.); Конференції 

молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2017» (м. 

Київ, 2017 р.); ІX Міжнародній науковій конференції «Функціональна база 

наноелектроніки» (м. Харків-Одесса, 2017 р.). 

Публікації. По темі дисертації опубліковано 19 наукових праць (7 статей 

в наукових журналах та збірниках наукових праць та 3 статті і 8 тез доповідей у 

матеріалах конференцій, 1 патент на корисну модель), які в списку 

використаних джерел знаходяться під номерами [18, 96-98, 126-131, 148-156]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Викладена на 208 сторінках, з яких 157 сторінок основного тексту; 

містить 73 рисунки, з яких 68 в основному тексті і 16 таблиць, з яких 13 в 

основному тексті; список використаних джерел у кількості 158 найменувань на 

18 сторінках; містить 8 додатків на 16 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ КРЕМНІЄВИХ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Актуальність досліджень екологічно чистих, поновлюваних 

фотовольтаїчних джерел енергії, незважаючи на високі темпи зростання 

виробництва СМ для прямого перетворення енергії Сонця в електричну 

енергію, обумовлена тим, що дотепер конкурентна спроможність цих методів 

отримання енергії порівняно з традиційними методами недостатня. Тому 

найактуальнішими напрямками розвитку методів прямого перетворення енергії 

сонячного випромінювання в електричну є зменшення вартості виробництва 

одиниці енергії і підвищення ефективності процесів фотоперетворення СЕ [11]. 

Використання концентраторних фотовольтаїчних систем (CPV) дає можливість 

суттєво підвищити ефективність фотоперетворення СЕ та зменшити вартість 

виробництва одиниці енергії. Крім того, вони дозволяють виробляти більшу 

кількість енергії протягом світлового дня в сонячних регіонах [15]. Ключовим 

принципом CPV є використання економічно ефективної концентраторної 

оптики разом з оптимізованими за конструкцією та технологією виготовлення 

високоефективними СЕ відносно малої площі та системою слідкування за 

Сонцем, що дозволяє отримати потенційно конкурентоспроможну відносну 

вартість електроенергії (LCOE – levelized cost of electricity), порівняно із 

стандартною PV технологією [16]. Відносна вартість електроенергії є зручним 

показником для аналізу конкурентоспроможності різних технологій 

виробництва електроенергії, бо він фактично відображає вартість кожної 

кВт·год, виробленої генераторною установкою з врахуванням витрат на її 

будівництво, експлуатацію, обслуговування і утилізацію [17]. 

Підвищені рівні збудження в звичайних кремнієвих СЕ (концентрація 

надлишкових нерівноважних носіїв заряду n  (або p ) перевищує рівноважну 

концентрацію основних носіїв 0n  (або 0p )) реалізуються як в режимі 

концентрації сонячного випромінювання, так і при однократному сонячному 
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випромінюванні у високоефективних СЕ з високими значеннями об’ємного 

часу життя і мінімізованими об’ємними та поверхневими рекомбінаційними 

втратами, наприклад, у високоефективних гетероперехідних (HIT) СЕ та СЕ 

комбінованого дифузійно-польового типу. Рис. 1.1 ілюструє режими роботи СЕ, 

а саме: низький рівень збудження, коли виконується критерій 

),( 00 pnpn   високий рівень збудження, коли )( 00 pnpn  , і 

підвищений рівень, коли )( 00 pnpn   [18]. Для побудови залежностей 

)(NV  розв’язувалося рівняння (2.12). 
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Рис. 1.1. Критерії реалізації рівня збудження в залежності від рівня легування 

бази СЕ. Де: 5/0nn   (крива 1, низький рівень збудження), 0nn   (крива 2, 

підвищений рівень збудження), 05nn   (крива 3, високий рівень збудження) 

[18]. 

 

Точками на графіку позначено експериментальні зразки, які 

досліджувалися в дисертаційній роботі та рекордний на свій час СЕ 

виробництва японської компанії «Sanyo Electric Co.» (HIT СЕ з ефективністю 

фотоперетворення 24,7% [19]). 
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На момент постановки і виконання дисертаційної роботи електрофізичні, 

генераційно-рекомбінаційні та фотоелектричні властивості високоефективних 

кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження були вивчені недостатньо. 

Тому, дослідження особливостей протікання процесів фотоелектричного 

перетворення енергії в кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження та 

розроблення на цій основі фізико-технологічних принципів створення нових 

високоефективних СЕ та СМ, призначених для використання в умовах 

підвищених рівнів збудження є актуальною науково-технологічною 

проблемою. 

В цьому розділі проведений аналітичний огляд літератури по темі 

дисертаційної роботи. Розглянуті принципи концентрації сонячного 

випромінювання, конструкція та принцип роботи високоефективних 

кремнієвих СЕ комбінованого дифузійно-польового типу та гетероперехідних 

(HIT) СЕ. Показано, що для забезпечення високих значень ефективності 

фотоперетворення кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження, крім 

високих значень генераційно-рекомбінаційних, оптичних і фотоелектричних 

параметрів, важливим є вирішення завдань мінімізації послідовного опору sR  

та зменшення впливу нагрівання СЕ внаслідок роботи при концентрованих 

потоках сонячного випромінювання. 

 

 

1.1. Основні принципи концентрації сонячного випромінювання. 

В цьому підрозділі розглянуті основні принципи концентрації сонячного 

випромінювання та декілька методів їх практичної реалізації. 

Консорціум Міжнародної електротехнічної комісії (IEC – international 

electrotechnical commission) дає рекомендації щодо стандартних умов 

випробувань (STC – standard test conditions) [20] згідно стандарту IEC 61215 

[21], де, серед інших факторів, умови випробувань вимагають 

перпендикулярної та однорідної потужності енергетичної освітленості lP  (1000 



32 

Вт/м
2
). Умови концентраторних рівнів освітленості виконуються, коли 

потужність падаючого на СЕ випромінювання inP , перевищує lP . Основним 

параметром при цьому є ступінь концентрації C , який визначається як 

l

in

P

P
C  .                                                  (1.1) 

При C 1, виконується умова високих рівнів освітленості, тоді як при 

C 1 – низьких рівнів освітленості [22]. Будь який концентратор 

характеризується тим, що має велику площу вхідної inA  і малу площу вихідної 

outA  апертури (рис. 1.2). Геометричне відношення збирання gC  визначається 

відношенням 

out

in

g
А

A
C  .                                              (1.2) 

Через певну недосконалість оптичних елементів і втрат в них, ефективне 

значення відношення effC  завжди буде меншим геометричного відношення .gC  

Ступінь досконалості оптичної системи виражається за допомогою оптичної 

ефективності opt  

gopteff CC  .                                           (1.3) 

Однак, на практиці точно визначити effC  досить складно. Для простого 

визначення ефективності можна скористатися ефективністю повної системи 

концентратор – СЕ 

inin

m

conc
AP

P
 ,                                            (1.4) 

де mP  – максимальна вихідна потужність СЕ, Вт; inP  – потужність сонячного 

випромінювання на вхідній апертурі, Вт/м
2
; inA  – площа вхідної апертури, м

2
, 

яка перпендикулярна головній осі системи [23]. 
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Рис. 1.2. Схематичне зображення концентрації сонячного випромінювання [24]. 

 

Для фокусування сонячного випромінювання використовують 

концентратори. За способом збирання концентратори можна розділити на два 

типи: ті, які працюють на ефекті заломлення світла (звичайні лінзи, лінзи 

Френеля) та його відбиванні (дзеркала різної конфігурації). Завдяки своїм 

оптичним характеристикам, низькій собівартості та простоті виготовлення 

найбільш широке застосування в системах концентрації сонячного 

випромінювання отримали легкі пластикові лінзи Френеля (рис. 1.3, б), які 

замінили більш дорогі скляні лінзи (рис. 1.3, а). 

 

а) б) 

Рис. 1.3. Звичайна оптична лінза (а) і лінза Френеля (б) [25]. 
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Лінза Френеля представляє собою зіставну лінзу, яка утворена 

сукупністю концентричних кілець відносно невеликої товщини, які 

примикають одне до одного. Переріз кожного з кілець має форму трикутника, 

одна із сторін якого криволінійна і представляє собою елемент перерізу 

сферичної лінзи. В якості матеріалів для виготовлення таких лінз 

використовують акрил, полікарбонат або жорсткий вініл [25-27]. 

Декілька практичних схем для збирання сонячного випромінювання при 

відбиванні приведені на рис. 1.4. 

 
а) б) в) 

 
г) д) е) 

Рис. 1.4. Відбивачі: з параболічним дзеркалом, відбиваючим світлом до вісі в 

напрямку падаючого світла (а) і в протилежному напрямку (б), з дзеркалом у 

формі профілю морської хвилі (в і е), з плоскими дзеркалами, направленими під 

кутом одне до одного (г) або з параболічним дзеркалом Френеля (д) [23]. 

 

Незважаючи на те, що явище фотоефекту було відоме протягом майже 

століття, важливим кроком, який сприяв розвитку сучасної фотовольтаїки, було 

виготовлення у 1954 році кремнієвого СЕ на основі p-n-переходу з 

ефективністю 6% [28]. Основні принципи роботи СЕ детально описані в 

роботах [14, 29, 30]. Перші дослідження в області концентраторної 

фотовольтаїки почалися з середини 70-х років, коли був розроблений перший 

концентратор, який складався з акрилової лінзи Френеля, системи водяного 

охолодження для відводу тепла від кремнієвого СЕ та був оснащений системою 
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слідкування за Сонцем [31, 32]. Типова концентраторна фотовольтаїчна 

система (рис. 1.5) складається з таких елементів [33]: 

● одного або декількох СЕ з високими значеннями фотоенергетичних 

параметрів, які оптимізовані за конструкцією і технологією виготовлення для 

роботи при підвищених рівнях енергетичної освітленості; 

● оптичного пристрою, що збільшує світловий потік та фокусує його на 

СЕ. Він може включати в себе первинну оптику, яка є світловим колектором, як 

правило, лінзою Френеля або дзеркалом та вторинну оптику, яка отримує світло 

від первинної, і виконує одну або декілька з наступних функцій: фільтрація 

спектра випромінювання, гомогенізація світлового потоку або зміна його 

напрямку; 

● одного або декількох СМ, зібраних з оптикою та іншими компонентами, 

які повинні забезпечувати розсіювання тепла та інкапсуляцію; 

● електромеханічної системи слідкування за Сонцем, що представляє 

собою набір структурних елементів та механізмів, на яких закріплюється один 

або декілька СМ та забезпечується його переміщення по одній або двом вісям 

для точного фокусування світлового потоку на СЕ. 

 

 

Рис. 1.5. Концентраторна фотовольтаїчна система, що складається з чотирьох 

концентраторних СМ з оптикою на основі лінз Френеля та електромеханічної 

системи слідкування за Сонцем [15]. 
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В залежності від ступеню концентрації та типу СЕ, CPV системи умовно 

можна поділити на три категорії [34, 35]: 

1. Системи з низьким ступенем концентрації (LCPV) – із ступенем 

концентрації в діапазоні XX 10010  . В цих системах використовуються 

кремнієві СЕ з пасивним охолодженням, які не потребують високоточних 

систем слідкування за Сонцем. 

2. Системи з середнім ступенем концентрації (MCPV) – із ступенем 

концентрації в діапазоні XX 1000100  . В цих системах використовуються 

багатоперехідні СЕ з активним охолодженням, які потребують високоточних 

систем слідкування за Сонцем. 

3. Системи з високим ступенем концентрації (HCPV) – із ступенем 

концентрації порядку X1000  і більше. В цих системах використовуються 

багатоперехідні високоефективні СЕ з охолодженням за допомогою рідкого 

теплоносія, які потребують високоточних систем слідкування за Сонцем. 

Протягом останніх років спостерігається стрімкий розвиток CPV систем і 

значне збільшення масштабів їх присутності на ринку. На рисунку 1.6 

представлені потужності встановлених CPV електростанцій в період з 2002 по 

2017 роки у світі. 

 

 

Рис. 1.6. Потужність встановлених CPV електростанцій з високим та низьким 

ступенем концентрації станом на березень 2017 року [15]. 

 



37 

Перша CPV електростанція, що перевищує рівень потужності 1 МВт, 

була встановлена в Іспанії в 2006 році. Відтоді комерційні CPV електростанції 

встановлювались з періодом приблизно 1 МВт щорічно, причому потужність 

деяких з них перевищувала 20 МВт. Найбільшу частку (більше 90%) 

встановленої до теперішнього часу потужності, мають системи з високим 

ступенем концентрації (HCPV) із двоосною системою слідкування за Сонцем. У 

системах з низьким ступенем концентрації (LCPV) зазвичай використовують 

високоефективні кремнієві СЕ. Разом з тенденцією збільшення потужностей 

CPV систем спостерігається регіональна диверсифікація ринку. Перші великі 

CPV електростанції були встановлені виключно в Іспанії, а до 2010 року, було 

завершено будівництво CPV електростанції потужністю більше 1 МВт в деяких 

інших країнах (Китай, США, Південна Африка та Італія) [15, 36]. 

 

 

1.2. Типи та основні характеристики високоефективних сонячних 

елементів. 

Теоретична межа ефективності фотоперетворення кремнієвих СЕ при 

неконцентрованому сонячному випромінюванні складає близько 29% [37]. 

Значно вищі значення ефективності можна досягти на тандемних 

(багатоперехідних) СЕ [38], ефективність фотоперетворення яких, при 

концентрованому сонячному випромінюванні досягає 46%. Проте, вартість 

матеріалів на одиницю площі таких СЕ на порядок вище ніж для кремнієвих 

СЕ. Ефективність фотоперетворення кращих лабораторних та комерційних 

кремнієвих СЕ досягає 2426%, що становить близько 90% від теоретичної 

межі [7, 39, 40]. 

В цьому підрозділі розглянуто конструкцію, особливості роботи та 

основні фотоелектричні характеристики високоефективних кремнієвих СЕ, а 

саме, СЕ комбінованого дифузійно-польового типу та гетероперехідних (HIT) 

СЕ. 

 



38 

1.2.1. Сонячні елементи комбінованого дифузійно-польового типу. В 

Україні, провідне місце серед вітчизняних розробників сучасних кремнієвих СЕ 

космічного та наземного призначення посідає Інститут фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, (ІФН НАНУ, м. Київ). Результати 

проведених досліджень ІФН НАНУ з розробки фізичних і фізико-

технологічних основ створення високоефективних кремнієвих СЕ викладено в 

роботах [12, 41-44]. Практичним результатом зазначених комплексних 

досліджень стало створення високоефективних СЕ з комбінованими дифузійно-

польовими бар’єрами космічного та наземного призначення з ефективністю 

фотоперетворення до 20% (AM1.5). Цей тип СЕ базується на використанні 

комбінованого індуковано-дифузійного способу формування роздільних 

бар’єрів у кремнієвих багатофазних структурах типу діелектрик-напівпровідник 

(ДН) чи метал-діелектрик-напівпровідник (МДН). При цьому дифузійно-

польові бар’єри створюються як за допомогою дифузії мілких легуючих 

домішок, так і завдяки цілеспрямованому вбудовуванню заряду значної 

величини в шар двоокису кремнію (SiO2), який нанесений на поверхню 

дифузійного шару (емітера). Відносно невисокий рівень легування емітерної 

області СЕ дифузійно-польового типу, забезпечує істотно нижчий рівень 

генераційно-рекомбінаційних втрат в цій області, порівняно із звичайними 

дифузійними СЕ і, в той же час, існування приповерхневого польового бар’єру 

в емітерній області, створеного вбудованим зарядом у діелектрик, який 

нанесений на поверхню емітера, дозволяє істотно зменшити швидкість 

поверхневої рекомбінації на межі поділу ДН та опір приповерхневого шару 

емітерної області. 

На рис. 1.7 наведена базова конструкція та зовнішній вигляд 

високоефективного СЕ дифузійно-польового типу (геометричні розміри 

15,2×15,2 мм), виготовленого на основі кремнієвої пластини р-типу 

провідності. СЕ на основі матеріалу n-типу має аналогічну конструкцію з 

відмінностями у типах провідності дифузійних фронтальної та тилової 

областей. Як видно з рис. 1.7, такий СЕ підвищеної ефективності виготовлений 
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на основі пластини кремнію р-типу (6) товщиною 380350   мкм та питомим 

опором 109ρ   Ом⋅см (питомий опір 52ρ   Ом⋅см для СЕ на базі 

матеріалу n-типу), на поверхню якого нанесені діелектричний шар з 

вбудованим зарядом (3) і просвітлюючий шар (2). Вбудований заряд створює 

приповерхневий індукований n
++

-шар (4). Підключення до дифузійного n
+
-шару 

(5) здійснюється за допомогою фронтального металевого гребінчастого 

електрода (1) через вікна просвітлюючого (2) і діелектричного (3) шарів. 

Тиловий контакт (8) до базового шару (6) здійснюється через дифузійну 

антирекомбінаційну р
+
-область (7). 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1.7. Конструкція (а) та зовнішній вигляд (б) кремнієвого СЕ дифузійно-

польового типу. Позначення: 1 – фронтальний металевий гребінчастий 

електрод (Al); 2 – просвітлюючий шар Si3N4 (4050 нм); 3 – заряджений 

діелектричний шар SiO2 (30 нм); 4 – індукований n
++

-шар; 5 – дифузійний n
+
-

шар; 6 – квазінейтральна базова область p-типу (350380 нм); 7 – дифузійний 

p
+
-шар, який створює антирекомбінаційний ізотипний перехід на тиловій 

поверхні; 8 – тилова металізація (Al) [12]. 

 

Зонна діаграма кремнієвого СЕ дифузійно-польового типу наведена на 

рис. 1.8. На зонній діаграмі показано, що завдяки наявності вбудованого заряду 

в діелектрику з концентрацією 0SN  на фронтальній поверхні СЕ утворюється 

приповерхневий збагачений шар, який дозволяє зменшити швидкість 

поверхневої рекомбінації та має високу електропровідність. 
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Рис. 1.8. Зонна діаграма кремнієвого СЕ комбінованого дифузійно-польового 

типу. Позначення: nW  і p
W  – товщини індукованого n

++
 – і дифузійного 

тилового р
+
 – шарів, відповідно; p

W  – W  і d – товщини квазінейтральної бази і 

СЕ, відповідно; 0SN  – концентрація вбудованого в діелектричний шар заряду; 

CE , VE  – енергія, що відповідає краю зони провідності та валентної зони, 

відповідно; FE  – рівень Фермі; IE  – рівень хімічного потенціалу у власному 

напівпровіднику [12]. 

 

На рис. 1.9 наведена типова світлова вольт-амперна характеристика 

(СВАХ) та фотоенергетичні параметри високоефективного СЕ дифузійно-

польового типу, виготовленого на основі кремнієвої пластини n-типу. 

Високі значення коефіцієнту форми FF  свідчать про високу якість 

розділяючого приповерхневого бар’єру, оптимізовану топологію фронтального 

контакту, малу величину послідовного sR  та велику величину шунтуючого shR  

опору. 

Типова спектральна характеристика високоефективного СЕ дифузійно-

польового типу, виготовленого на основі кремнію марки КБЕ-2 з базою n-типу, 

наведена на рис. 1.10. 
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Рис. 1.9. Типова СВАХ (АМ0) та фотоенергетичні параметри кремнієвого СЕ 

дифузійно-польового типу. Позначення: scI  – струм короткого замикання; scJ  – 

густина струму короткого замикання; ocV  – напруга розімкненого кола; FF  – 

коефіцієнт форми ВАХ;   – ефективність фотоперетворення; mI  – струм у 

точці максимальної потужності; mJ  – густина струму у точці максимальної 

потужності; mV  – напруга у точці максимальної потужності; lP  – енергетична 

освітленість; scA  – площа СЕ; T  – температура, при якій проведено 

випробування СЕ [12]. 

 

З рисунку видно, що СЕ має високу спектральну чутливість аж до 

ультрафіолетової області. Значення довжин дифузії неосновних носіїв заряду в 

базі СЕ dL , які визначаються за довгохвильовим спадом спектральної 

залежності струму scI , для наведеної на рис. 1.10 спектральної характеристики 

440dL  мкм. Висока короткохвильова чутливість СЕ обумовлена малою 

глибиною залягання p-n-переходу і достатньо низькими значеннями швидкості 

поверхневої рекомбінації на його фронтальній поверхні, внаслідок 

забезпечення високої степені досконалості границі поділу Si-SiO2 в 

електричному та структурному відношенні і присутності приповерхневого 

польового бар’єру. 
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Рис. 1.10. Типова спектральна залежність зовнішнього (1) і внутрішнього (2) 

квантового виходу кремнієвого СЕ дифузійно-польового типу, з нанесеним 

просвітлюючим шаром Si3N4 товщиною 4050 нм [12]. 

 

Крім того, відносно великі значення дифузійної довжини неосновних 

носіїв в базі свідчать про те, що розроблено технологічні процеси виготовлення 

СЕ дифузійно-польового типу забезпечують збереження низького рівня 

рекомбінаційних втрат в отриманих приладах і приводять як до підвищення 

струму короткого замикання внаслідок збільшення ефективності збирання в 

довгохвильовій області спектра, так і до підвищення напруги розімкненого кола 

СЕ, оскільки струм насичення p-n-переходу зміщеного у зворотному напрямку 

визначається, зокрема, і рекомбінаційними характеристиками базової області 

СЕ [12, 44]. 

 

 

1.2.2. Сонячні елементи на основі гетеропереходів (НІТ). На початку 

90-х років компанією «Sanyo Electric Co., Ltd. – Panasonic» (Японія, м. Осака) 

почалися роботи по розробленню високоефективних кремнієвих СЕ на основі 

гетероструктур a-Si:H/c-Si, які в літературі ще називають HIT (heterojunction 

with intrinsic thin layer) – гетероструктура з тонким шаром a-Si:H [45-47]. 

Принциповою відмінністю HIT СЕ від СЕ з p-n-переходами є те, що 
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генеровані світлом в кремнії електрони і дірки для того, щоб зробити внесок в 

фотострум, повинні пройти через більш широкозонний шар a-Si:H. При 

формуванні гетероструктур a-Si:H/c-Si забезпечується хороша пасивація 

поверхні c-Si аморфним гідрогенізованим кремнієм, що приводить в першу 

чергу до підвищення значень напруги розімкненого кола ( ocV 0,7 В) таких СЕ. 

Технологія осадження шарів аморфного гідрогенізованого кремнію, 

проводиться при відносно низькій температурі (~ 200°С) – методом 

плазмохімічного осадження із газової фази (PECVD – plasma enhanced chemical 

vapor deposition) або хімічним осадженням із газової фази (CVD – chemical 

vapor deposition) [48, 49]. Крім того, в СЕ такого типу спостерігається менша 

залежність ефективності фотоперетворення від температури (0,3%/К), 

порівняно із кремнієвими СЕ з p-n-переходом K)/%5,04,0(  . Як показано в 

роботі [50], основною причиною зменшення температурного коефіцієнта 

падіння ефективності фотоперетворення з підвищенням температури в HIT СЕ 

є істотно менші (у порівнянні з кремнієвими СЕ з p-n-переходами) значення 

сумарної швидкості об'ємної та поверхневої рекомбінації. 

На рис. 1.11 наведена базова конструкція HIT СЕ, а його зонна діаграма 

наведена на рис. 1.12. Високоефективний HIT СЕ виготовлений на основі 

кремнієвої текстурованої пластини n-типу, на яку з обох сторін нанесений 

високоякісний власний і-шар, який слугує для пасивації обірваних зв’язків. 

Після чого на фронтальну поверхню наноситься шар аморфного кремнію (a-

Si:H) p
+
-типу, для утворення p-n-переходу, а на тилову поверхню – шар 

аморфного кремнію (a-Si:H) n
+
-типу, для утворення ізотопного переходу. Для 

зменшення послідовного опору на леговані шари осаджена прозора провідна 

оксидна плівка (TCO – transparent conducting oxide), після чого наноситься 

фронтальна та тилова металізація [51]. Завдяки мінімізації опору металізації, 

оптимізації провідних шарів (TCO) та пасивуючих шарів аморфного кремнію 

(a-Si:H) у 2013 році ефективність фотоперетворення HIT СЕ досягала 24,7% 

(площа 100 см
2
) [19, 52]. 



44 

 

Рис. 1.11. Конструкція гетероперехідного (HIT) СЕ. Позначення: 1 – 

фронтальний металевий електрод (Ag); 2, 8 – просвітлюючий провідний шар 

(TCO); 3 – аморфний p
+
-шар; 4, 6 – пасивуючий аморфний і-шар; 5 – 

квазінейтральна базова область n-типу; 7 – аморфний n
+
-шар; 9 – тиловий 

металевий електрод (Ag) [53]. 

 

 
Рис. 1.12. Зонна діаграма гетероперехідного (HIT) СЕ. Позначення: CE , VE  – 

енергія, що відповідає краю зони провідності та валентної зони, відповідно; FE  

– рівень Фермі; CE , FE  – розрив зони провідності та валентної зони, 

відповідно [53]. 
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Аналіз всіх механізмів втрат HIT СЕ з ефективністю 24,7% показав, що 

домінують оптичні втрати, які складають 60-70% [54]. Тому у 2014 році 

компанією «Panasonic» було розроблено HIT СЕ з тиловою металізацією (з 

тиловим розміщенням обох електродів), що дозволило підвищити ефективність 

фотоперетворення до 25,6% (СЕ площею 143,7 см
2
, ocV 0,74 В, scJ 41,8 

мА/см
2
, FF 82,7%) та мінімізувати оптичні втрати [55]. 

Структура HIT СЕ з ефективністю 25,6% зображена на рис. 1.13. 

Конструктивно високоефективний HIT СЕ представляє собою текстуровану 

кремнієву пластину n-типу, товщиною 150 мкм та питомим опором 1ρ   

Ом⋅см, на яку з двох сторін нанесені i-шари аморфного кремнію. Для 

зменшення поверхневої рекомбінації на фронтальну поверхню осаджена 

просвітлююча плівка нітриду кремнію SiNx. А на тилову поверхню нанесені 

шари a-Si:H, p
+
- і n

+
-типу та гальванічно сформовані контакти [56-58]. 

 

Рис. 1.13. Конструкція гетероперехідного (HIT) СЕ з тиловою металізацією. 

Позначення: 1 – просвітлююче покриття (SiNx); 2, 5 – пасивуючий аморфний і-

шар (10 нм); 3 – квазінейтральна базова область n-типу; 4 – аморфний n-шар (10 

нм); 6 – аморфний p-шар (10 нм); 7 – тилова металізація (40 нм) [59]. 

 

Типова СВАХ та фотоенергетичні параметри HIT СЕ з тиловою 

металізацією представлені на рис. 1.14. Високі значення напруги розімкненого 

кола ocV  свідчать про оптимізацію технології вирощування шарів a-Si:H та 

якісну очистку поверхні пластин c-Si. Коефіцієнт форми FF , як правило 
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залежить від омічних та рекомбінаційних втрат. Як було показано в [60], існує 

компроміс між поверхневою рекомбінацією та омічними втратами в товщині 

шарів a-Si для СЕ з гетеропереходами на основі кристалічного кремнію. Тому, 

високі значення FF  свідчать про оптимальні товщини шарів a-Si:H з 

мінімізованим питомим опором, якісними пасиваційними властивостями та 

оптимізовану топологію тилової металізації [59]. 
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Рис. 1.14. Типова СВАХ (в умовах АМ1.5) та фотоенергетичні параметри 

гетероперехідного (HIT) СЕ з тиловою металізацією [59]. 

 

Спектральна характеристика HIT СЕ з тиловою металізацією наведена на 

рис. 1.15. З рисунку видно, СЕ має високу спектральну чутливість в 

ультрафіолетовій області, завдяки оптимізації товщини просвітлюючого 

покриття на фронтальній поверхні та зменшенню швидкості поверхневої 

рекомбінації, покращенню пасиваційних властивостей шарів аморфного 

кремнію a-Si:H та мінімізації послідовного опору [59]. 

У 2016 році компанією «Kaneka Corporation» (Японія, м. Осака) були 

представлені HIT СЕ з тиловою металізацією і ефективністю фотоперетворення 

26,33% (СЕ площею 180,4 см
2
, ocV 0,744 В, scJ 42,3 мА/см

2
, FF 83,8%) [7, 

53], що вдалося досягти завдяки використанню високоякісного аморфного 

кремнію, оптимізації конструкції та зменшення опору тилової металізації. 
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Рис. 1.15. Типова спектральна залежність зовнішнього квантового виходу 

гетероперехідного (HIT) СЕ з тиловою металізацією [59]. 

 

У 2017 році завдяки подальшій оптимізації конструкції, ефективність 

фотоперетворення таких СЕ складала 26,7% (СЕ площею 179,7 см
2
, ocV 0,74 В, 

scJ 42,5 мА/см
2
, FF 84,6%) [61, 62]. 

 

 

1.3. Основні чинники, які впливають на ефективність 

фотоперетворення сонячних елементів. 

Ефективність фотоперетворення кремнієвих СЕ обмежується оптичними, 

рекомбінаційними та джоулевими втратами. Для аналізу роботи СЕ 

використовуються різні моделі, які відображають характерні риси 

досліджуваного об’єкта в деяких наближеннях. Так, досить часто для опису 

механізмів струмопереносу в кремнієвих СЕ використовуються так звані 
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де I  – струм; phI  – фотострум; 0I , 01I , 02I  – струми насичення p-n-переходу 

зміщеного у зворотному напрямку; q  – елементарний заряд; V  – напруга; sR , 

shR  – послідовний і шунтуючий опір, відповідно; A , 1A , 2A  – коефіцієнти 

неідеальності p-n-переходу ( 1A 2 для генераційного механізму, 2A 1 для 

дифузійного механізму струмопереносу); k  – стала Больцмана; T  – 

температура. 

Такі моделі допомагають дослідити механізми генерації та рекомбінації, 

та інші механізми, що відбуваються в СЕ і впливають на ефективність процесів 

фотоелектричного перетворення енергії в ньому. Важливою характеристикою 

процесів фотоелектричного перетворення енергії в СЕ є параметри моделі: 01I , 

02I , 1A , 2A , sR , shR . Методика визначення параметрів одно- та та 

двоекспоненційної моделі детально розглянута в роботі [12]. 

Одними з ключових параметрів, які визначають ефективність 

фотоперетворення кремнієвих СЕ, особливо при використанні концентраторних 

режимів сонячного випромінювання є послідовний опір sR  та температура T . 

Фізичними джерелами sR  є опір активних шарів СЕ, опір контактів метал-

напівпровідник та опір контактної металізації. Для дослідників і розробників 

СЕ важливо точно визначати величину sR  і вплив на неї кожної із вказаних 

складових. Вплив температури призводить до зменшення ширини забороненої 

зони gE  напівпровідника, а отже, і напруги розімкненого кола ocV . Тому, для 

підвищення ефективності роботи кремнієвих СЕ потрібно мінімізувати 

значення sR  та забезпечити високі значення ocV . 

В цьому підрозділі розглянутий вплив послідовного опору sR  та 

температури на СВАХ кремнієвих СЕ в залежності від рівня освітленості, 

також розглянуті методи визначення величини sR . 
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1.3.1. Вплив послідовного опору на вольт-амперну характеристику 

сонячних елементів та методи його визначення. Як відомо [63, 64], 

послідовний опір sR  кремнієвих СЕ – один з ключових параметрів, що визначає 

ефективність фотоперетворення і чутливість СЕ, особливо при підвищених 

рівнях освітленості. Дійсно, оскільки sR  СЕ включений послідовно з 

навантаженням, він є джерелом джоулевих втрат при протіканні через нього 

фотогенерованого струму. На рис. 1.16 представлені залежності СВАХ (а) та 

максимальної потужності (б) кремнієвих СЕ, побудовані з використанням 

двоекспоненціальної моделі, яка враховує послідовний sR  і шунтуючий опір 

shR . Для прикладу, в наведених залежностях, sR  змінюється від 0 до 10 Ом, а 

shR 1,559∙10
3
 Ом. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

3

 

 

I sc
 , 

A

V
oc

 , В

1

2

4

а) 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4

2

1

 

 
P

, 
м

В
т

V
oc

 , В

3

б) 

Рис. 1.16. Залежності СВАХ (а) та максимальної потужності (б) кремнієвих СЕ 

від послідовного опору sR  (1 – 0 Ом, 2 – 2 Ом, 3 – 5 Ом, 4 – 10 Ом) [64]. 

 

Як видно з рис. 1.16, при збільшенні величини послідовного опору ,sR  

спостерігається різке зниження потужності та коефіцієнта форми СВАХ СЕ, 

який прямує до значення 0,25. 

Існує декілька методів визначення величини послідовного опору sR  для 

СЕ, які часто дають неспівпадаючі результати [65-69]. Детальний аналіз 

похибок, які виникають в процесі визначення величини sR  різними методами 
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розглянутий в роботі [12]. Розглянуті методи базуються на одноекспоненційній 

моделі СЕ, коли його ВАХ описується рівнянням 

















 
 1exp
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sph
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IRV
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де I  – струм у зовнішньому колі; V  – сумарна напруга на опорі навантаження і 

прикладена до СЕ; phI  – фотострум; sI  – струм насичення; A  – коефіцієнт 

неідеальності ВАХ СЕ; qkTVT /  – термічний потенціал; k  – стала 

Больцмана, q  – елементарний заряд. 

Розглянемо методи визначення послідовного опору sR : 

1. Метод двох інтенсивностей – базується на вимірюванні СВАХ СЕ при 

двох різних інтенсивностях падаючого світла [65]. При цьому вважається, що 

scph II  , де scI  – струм короткого замикання. Вирази для СВАХ СЕ при двох 

різних рівнях освітленості його поверхні у відповідності з (1.7) мають такий 

вигляд: 
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Для визначеності будемо вважати, що інтенсивність освітлення в 

першому випадку більша, ніж у другому, тобто 21 scsc II  . Виберемо далі 

значення 1I  і 2I  таким чином, щоб виконувалася умова 211 III sc  . Тоді у 

відповідності з рівняннями (1.8) ss RIVRIV 2211  , звідки отримуємо 
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VV
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 .                                               (1.9) 

Як показує аналіз похибок, який проведений в роботі [12], при низьких 

рівнях енергетичної освітленості метод двох інтенсивностей дуже чутливий до 

нестабільності температури СЕ, причому похибка визначення малих величин 

sR  особливо велика при малих значеннях струму насичення sI . З іншого боку, 

при великих рівнях енергетичної освітленості також має місце велика похибка 

визначення sR , обумовлена великими відхиленнями scI  від phI . Таким чином, 

похибка методу мінімальна в області проміжних освітленостей, де він добре 
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працює. 

2. Метод зіставлення темнових і світлових ВАХ – визначення величини 

sR  базується на вимірі ВАХ СЕ в темряві і при його освітленні [66]. Оскільки 

ВАХ діода в темряві описується рівнянням 
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а при освітленні scII   маємо: 
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то в точці напруги розімкненого кола, згідно (1.7), з врахуванням scph II  , 

одержимо 
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З порівняння (1.11) і (1.12) видно, що 
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 1 .                                          (1.13) 

Як показав аналіз похибок в роботі [12], цей метод має ті ж недоліки, що і 

метод двох інтенсивностей. Крім того, при досить високих інтенсивностях 

освітлення, коли ВАХ СЕ стає трикутною, розходження величин phI  і scI  

робить цей метод зовсім непридатним. Таким чином, цей метод, як і метод двох 

інтенсивностей, може бути застосований для кількісних вимірів sR  лише в 

порівняно вузькому діапазоні зміни струмів scI . 

3. Уточнений метод визначення величини sR  – базується на вимірі 

залежності коефіцієнта форми ВАХ СЕ 

ocsc

mm

VI

VI
FF                                            (1.14) 

від інтенсивності падаючого випромінювання і дозволяє уникнути основних 

недоліків раніше розглянутих методів визначення величини sR  [70]. 
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Як відомо з [71], умовою максимального відбору потужності є вираз 

1exp
1






















T

s

m

m

m

ss

m

m

T AV

R
I

V
I

IR
I

V

AV
.                    (1.15) 

Комбінуючи ВАХ СЕ (вираз (1.7)) для випадку короткого замикання і 

розімкненого кола, можна одержати наступний вираз для sI : 
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Для ocV  згідно з (1.7), справедливий наступний вираз: 
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Підставляючи (1.17) у (1.14) і (1.15), відповідно одержуємо 
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І, нарешті, у відповідності з (1.7) 









 1exp

T

ssc

sscph
AV

RI
III .                              (1.20) 

Система рівнянь (1.16), (1.18) – (1.20) є незалежною і містить чотири 

невідомих – sR , sI , phI  і A . У принципі, підстановкою (1.16) і (1.20) у (1.18) і 

(1.19) можна виключити також величини – phI  і sI . Тоді залишиться система з 

двох трансцендентних рівнянь, що містить – sR  і A , розв'язок якої дозволяє 

визначити обидві ці величини. Отримані вирази істотно спрощуються у 

випадку, коли Tssc AVRI   і Toc AVV  . При цьому для sR  справедливий 

наступний вираз: 
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Це співвідношення істотно спрощується у випадку лінійності ВАХ, що 

спостерігається при високих значеннях освітленості. Так, якщо Tssc AVRI  , то 

величину sR  можна визначити за простою формулою: 

sc

oc

s
I

V
R  .                                                  (1.22) 

Як видно з (1.21), точність визначення величини sR  даним методом 

істотно залежить від точності вимірювання ocV  і mV . Це особливо істотно при 

досить малих значеннях scI . У той же час в області проміжних і великих 

значень scI , коли Tssc AVRI  , точність визначення sR  істотно зростає. Оскільки 

в цьому методі похибка визначення температури може бути істотно зменшена в 

порівнянні з методами 1 і 2, і, крім того, у ньому не використовується умова 

scph II  , то він може бути рекомендований для визначення величини sR  при 

таких освітленостях, коли Tssc AVRI  . 

 

 

1.3.2. Вплив температури на фотоелектричні характеристики 

сонячних елементів. Вимірювання фотоелектричних характеристик СЕ та СМ 

проводиться в стандартизованих умовах (1000 Вт/м
2
) при температурі 25°С 

(298К) [21]. Проте, в реальних умовах експлуатації, ця температура може 

значно відрізнятися. В роботах [30, 72-75] показано, що підвищення 

температури СЕ призводить до зменшення їх ефективності фотоперетворення. 

Тому важливо враховувати температурні коефіцієнти, які кількісно визначають 

температурну залежність параметрів СЕ та СМ різних виробників. 

Температурна залежність фотоелектричних характеристик кремнієвих СЕ 

особливо виражена при концентраторних режимах сонячного випромінювання 

[76, 77]. Із зміною температури, змінюється ширина забороненої зони gE

напівпровідника [78]: 
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де )(TEg  – залежність ширини забороненої зони від температури; )0(gE  – 

ширина забороненої зони при температурі абсолютного нуля; C  і C  – 

константи які залежать від матеріалу напівпровідника. Для кремнію 

1557,1)0( gE  еВ, 410021,7 C  еВ/К, K.1108C  

Відповідно до виразу (1.23) ширина забороненої зони gE  зменшується з 

підвищенням температури. При цьому відбувається збільшення величини 

струму короткого замикання scI  кремнієвих СЕ, через можливість поглинання 

фотонів з меншою енергією для створення електронно-діркових пар [79]. З 

іншого боку, відбувається зменшення висоти потенціального бар’єру переходу, 

а отже і напруги розімкненого кола ocV  СЕ (рис. 1.17), так як значення gE  

зсувається від оптимальних для кремнію 1,35 еВ. 

Напруга розімкненого кола ocV  кремнієвих СЕ виражається як 
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де k  – стала Больцмана; T  – температура; q  – елементарний заряд; scJ  – 

густина струму короткого замикання; 0J  – густина струму насичення. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0

10

20

30

40

50

60

T = 60
o
C

 

 

I sc
 ,
 м

А

V
oc

 , В

T = 25
o
C

 
Рис. 1.17. Типова СВАХ кремнієвого СЕ при різних температурах [80]. 
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Температурну залежність ocV  можна отримати з рівняння (1.24) 
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Залежність ocV  від температури може бути виражена як [81] 
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 .                              (1.26) 

Як можна бачити з виразів (1.25) та (1.26) – залежність напруги 

розімкненого кола ocV  кремнієвих СЕ від температури менша при високих 

значеннях ocV . Значення ocV  зменшується з температурою внаслідок зменшення 

ширини забороненої зони gE , тоді як густина струму насичення 0J  

збільшується з температурою через збільшення концентрації носіїв. Внаслідок 

цього, вищі значення 0J  приводять до зменшення ocV  і більшу залежність ocV  

від температури. Тому, забезпечення високих значень ocV  є однією з важливих 

умов для ефективної роботи кремнієвих СЕ, особливо при концентраторних 

режимах сонячного випромінювання [74, 82]. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Використання концентраторних систем фотоелектричного перетворення 

енергії (CPV) є одним з ключових напрямків отримання потенційно 

конкурентоспроможної відносної вартості одиниці електроенергії, порівняно із 

стандартною PV технологією. В таких система СЕ працюють при підвищених 

рівнях збудження, коли концентрація нерівноважних носіїв заряду n  (або p ) 

перевищує рівноважну концентрацію основних носіїв 0n  (або 0p ). Крім того, 

підвищені рівні збудження реалізуються у високоефективних кремнієвих СЕ з 

високими значеннями об’ємного часу життя і мінімізованими об’ємними та 

поверхневими рекомбінаційними втратами. Для отримання високих значень 

ефективності фотоперетворення таких СЕ, як в першому, так і другому 
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випадку, необхідне глибоке розуміння особливостей процесів 

фотоелектричного перетворення енергії на всіх етапах, тому отримання нових 

теоретичних та експериментальних результатів є важливою науковою задачею. 

Як показав літературний огляд по темі дисертаційної роботи, електрофізичні, 

фотоелектричні та генераційні процеси в кремнієвих СЕ при підвищених рівнях 

збудження вивчені недостатньо. Тому, дослідження особливостей протікання 

процесів фотоелектричного перетворення енергії в кремнієвих СЕ при 

підвищених рівнях збудження та розроблення на цій основі фізико-

технологічних принципів створення нових високоефективних СЕ та СМ, 

призначених для використання в умовах підвищених рівнів збудження є 

актуальною науково-технологічною проблемою, вирішення якої і стало метою 

цієї дисертаційної роботи. Для досягнення поставленої мети необхідно було 

розв’язати наступні наукові та технічні задачі: 

1. Теоретично і експериментально отримати нові дані щодо особливостей 

протікання процесів генерації, рекомбінації і збирання нерівноважних носіїв 

заряду в кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження. 

2. Промоделювати процеси фотоелектричного перетворення енергії в 

кремнієвих СЕ і визначити їх оптимальні параметри у випадку роботи при 

підвищених рівнях збудження. 

3. З врахуванням отриманих даних розробити конструкцію і 

модифікувати технологію виготовлення високоефективних кремнієвих СЕ 

дифузійно-польового типу [12], призначених для ефективної роботи в умовах 

концентрованого сонячного випромінювання (при підвищених рівнях 

збудження, коли n  (або p )   0p (або 0n )). 

4. Виготовити і провести випробування розроблених експериментальних 

зразків концентраторних СЕ та СМ на основі високоефективних кремнієвих СЕ 

дифузійно-польового типу та гетероперехідних (НІТ) СЕ при підвищених 

рівнях збудження. 
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РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ КРЕМНІЄВИХ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ 

Для детального вивчення закономірностей процесів фотоелектричного 

перетворення енергії в кремнієвих СЕ при підвищених рівнях збудження були 

необхідні сучасні інформативні засоби дослідження фотоелектричних 

характеристик. У зв’язку з цим видавалось важливим і доцільним розробити і 

виготовити установку для проведення фототехнічних випробувань кремнієвих 

СЕ в спектральних умовах АМ1.5 при концентрованих потоках наземного 

сонячного випромінювання. 

До недавнього часу параметри високоефективних кремнієвих СЕ 

моделювались на основі чисельного рішення рівняння дрейфу і дифузії [14, 83], 

але в роботах [84, 85] була зроблена спроба моделювання ефективності 

кремнієвих СЕ із урахуванням перевипромінювання і перепоглинання фотонів 

в добре відбиваючих структурах або в структурах з багатократним відбиванням 

і поглинанням світла. Якщо у випадку арсеніду галію (GaAs) обґрунтуванням 

такого підходу вважався близький до 100% внутрішній квантовий вихід 

люмінесценції, який отриманий експериментально в умовах високого рівня 

збудження в [86], то в кремнії результати істотно скромніші. Так, в роботі [87] 

при кімнатній температурі був отриманий максимальний зовнішній квантовий 

вихід фотолюмінесценції, всього 6,1%, в той час як внутрішній квантовий вихід 

фотолюмінесценції в кремнії не перевищує 20%. Це накладає суттєві 

обмеження на ефекти перевипромінювання та перепоглинання світла в СЕ на 

основі кремнію і дозволяє при моделюванні ефективності фотоперетворення в 

кремнії цими ефектами нехтувати. 

Отже, важливим і актуальним було проведення досліджень ефективності 

фотоперетворення в високоефективних СЕ на основі кремнію в залежності від 

сумарної швидкості поверхневої рекомбінації та розвинути спрощений підхід 

до моделювання ефективності фотоперетворення СЕ, який дозволяє 

передбачити очікувані значення фотоелектричних характеристик широкого 
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класу кремнієвих СЕ, включаючи, зокрема HIT СЕ [88-91], а також кремнієві 

СЕ комбінованого дифузійно-польового типу космічного призначення [92, 42] 

при відомих відповідних параметрах кремнію. 

Аналізуючи залежності параметрів кремнієвих СЕ від рівня легування 

бази, зазвичай використовують припущення про те, що за рекомбінацію Шоклі-

Ріда-Холла відповідальні глибокі рівні, близькі по енергії tE  до середини 

забороненої зони, з близькими перерізами захоплення електронів і дірок. Цим 

критеріям, зокрема, задовольняє рекомбінаційний рівень золота [93]. Разом з 

тим в ряді випадків рекомбінацію Шоклі-Ріда-Холла можуть визначати рівні, 

енергетичне положення яких не збігається зі серединою забороненої зони, а 

перерізи захоплення електронів n  і дірок p  суттєво відрізняються. Одним з 

таких рівнів є рекомбінаційний рівень заліза [94, 95]. Згідно [94] він 

характеризується значеннями 774,0 tc EE  эВ, n 5·10
-14

 см
2
,  p 7·10

-17
 

см
2
. У цьому випадку величина часу життя Шоклі-Ріда-Холла SR  може істотно 

залежати як від рівня легування базової області СЕ, так і від концентрації 

надлишкових електронно-діркових пар в базі n . Ці залежності можуть 

помітно вплинути на ефективний об'ємний час життя неосновних носіїв заряду 

eff , які визначаються співвідношенням різних механізмів рекомбінації, 

включаючи рекомбінацію Шоклі-Ріда-Холла, радіаційну рекомбінацію і 

міжзонну рекомбінацію Оже. 

В зв'язку з цим важливою і актуальною частиною роботи було теоретичне 

дослідження ефективності фотоперетворення кремнієвих СЕ в залежності від 

рівня легування бази для випадку, коли рекомбінацію Шоклі-Ріда-Хола 

забезпечує рекомбінаційний рівень заліза. 

Для вирішення вказаних задач було розроблено та виготовлено установку 

для фототехнічних випробувань кремнієвих СЕ в спектральних умовах АМ1.5 

при концентрованих потоках наземного сонячного випромінювання, проведено 

теоретичні і експериментальні дослідження особливостей процесів 

фотоелектричного перетворення енергії в високоефективних СЕ на основі 
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кремнію, досліджений вплив на ефективність фотоперетворення СЕ сумарної 

швидкості поверхневої рекомбінації та залежності рівня легування базової 

області СЕ для випадку, коли рекомбінацію Шоклі-Ріда-Хола забезпечує 

рекомбінаційний рівень заліза. 

В цьому розділі узагальнено результати досліджень, надрукованих в 

роботах [96-98]. 

 

 

2.1. Створення установки для визначення фотоенергетичних 

характеристик сонячних елементів при підвищених рівнях збудження. 

В цьому підрозділі наведені результати розробки та виготовлення 

концентраторної установки, яка призначена для використання у складі 

стендової бази Центру випробувань фотоперетворювачів та батарей 

фотоелектричних ІФН ім. В.Е. Лашкарьова НАН України при проведенні 

фототехнічних випробувань кремнієвих СЕ в спектральних умовах АМ1.5 при 

концентрованих потоках наземного сонячного випромінювання. Установка 

використовується для визначення фотоенергетичних характеристик СЕ з 

геометричними розмірами до 20×20 мм при концентрованих потоках наземного 

сонячного випромінювання (рівень освітленості від 10
3
 до 2∙10

5
 Вт/м

2
, що 

відповідає ступеню концентрації від 1 до X200 ). Структурна схема розробленої 

та виготовленої концентраторної установки наведена на рис. 2.1. 

Концентраторна установка складається з металевої основи (МО), на якій 

закріплені робочий столик (РС) з контактною системою (КС) та активним 

охолодженням (АО) і електромеханічною системою затінення (ЕСЗ), болока 

керування (БК) електромеханічною системою затінення, вузла кріплення лінзи 

(ВКЛ) на якому змонтована лінза Френеля (ЛФ) та ручної системи орієнтації 

(РСО) у напрямку Сонця. 
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Рис. 2.1. Структурна схема концентраторної установки для визначення 

фотоенергетичних характеристик СЕ при підвищених рівнях збудження. 

 

Металева основа (МО) забезпечує фіксоване положення концентратора 

відносно поверхні Землі при всіх переміщеннях лінзи та інших блоків в процесі 

роботи з установкою. Робочий столик (РС) слугує для розміщення 

випробовуваних зразків СЕ та забезпечує їх кріплення і незмінне положення в 

процесі випробувань. Він складається з масивного алюмінієвого радіатора, з 

площею робочої поверхні 400 см
2
, на якому змонтована контактна система (КС) 

для комутації до випробуваного зразка. На металевому робочому столику з 

тилової сторони розміщене активне охолодження (АО) у вигляді вентилятора 

для ефективного відводу тепла, а з його фронтальної сторони розміщена 

електромеханічна система затінення (ЕСЗ), яка забезпечує затінення зразка між 

вимірюваннями, по команді оператора, щоб зменшити нагрівання зразка в 

проміжках між вимірюваннями. Керування електромеханічною системою 

здійснюється за допомогою блока керування (БК). БК реалізований на основі 

універсальної платформи «Arduino Nano», для якої було розроблене програмне 

забезпечення. Вузол кріплення лінзи (ВКЛ) забезпечує кріплення лінзи 

Френеля (ЛФ) на корпусі установки і дозволяє плавно змінювати рівень 

енергетичної освітленість (ступінь концентрації сонячного випромінювання) на 
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зразку в процесі випробувань та контролювати кут відхилення оптичної осі 

лінзи від напрямку Сонця. Пластмасова сферична лінза Френеля концентрує 

сонячне випромінювання на досліджуваному зразку. Ручна система орієнтації 

(РСО) забезпечує орієнтацію лінзи Френеля у напрямку Сонця в процесі 

випробувань. Зовнішній вигляд та розташування основних вузлів 

концентраторної установки приведені на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Зовнішній вигляд та розташування вузлів концентрної установки. 

Позначення: 1 – пластмасова лінза Френеля; 2 – металева основа для 

встановлення концентратора на горизонтальній поверхні; 3 – вузол кріплення 

лінзи Френеля до корпусу концентратора; 4 – система ручної орієнтації в 

напрямку Сонця; 5 – робочий столик з контактною системою, активним 

охолодженням та електромеханічною системою затінення. 

 

На рис. 2.3, а, б, приведені зовнішній вигляд робочого столика 

концентраторної установки із контактною системою, активним охолодженням і 

електромеханічною системою затінення та зовнішній вигляд блока керування 

електромеханічною системою затінення. Конструкція робочого столика 

концентраторної установки приведена в Додатку А. 
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Розроблена концентраторна установка дає можливість визначення СВАХ 

і фотоенергетичних параметрів кремнієвих СЕ: струму короткого замикання; 

напруги розімкненого кола; коефіцієнта форми ВАХ, ефективності 

фотоперетворення. Визначення СВАХ і фотоенергетичних параметрів зразків 

СЕ здійснюється за допомогою мікропроцесорного вимірювача 

фотоенергетичних параметрів ФОТОН-3, розробленого та виготовленого в 

Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 2.3. Робочий столик для дослідження зразків кремнієвих СЕ (а) та блок 

керування електромеханічною системою затінення (б). Позначення: 1 – зразок 

СЕ; 2 – контактна система; 3 – алюмінієвий радіатор; 4 – активне охолодження 

(вентилятор); 5 – електромеханічна система затінення; 6 – клеми для 

підключення електромеханічної системи затінення; 7 – кнопка керування 

електромеханічною системою затінення; 8 – роз’єм (mini USB) для 

програмування «Arduino Nano». 

 

Перед використанням концентраторної установки необхідно шляхом 

зовнішнього огляду переконатися у відсутності механічних пошкоджень 

деталей корпусу, поверхонь сполучних кабелів, шнурів живлення і мережних 

вилок та підключити клему заземлення на корпусі установки до шини 

заземлення. Підключити систему електромеханічного затінення до клем блоку 

керування. Після чого, підключити вилку живлення ФОТОН-3 та блоку 
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керування до мережі 220 В. Встановити датчик освітленості (ДО) з відомими 

характеристиками (зразковий СЕ з лінійною залежністю струму короткого 

замикання від рівня енергетичної освітленості в діапазоні від 10
3
 до 2∙10

5
 Вт/м

2
) 

на робочий столик установки та під’єднати його до вхідних клем вольтметра 

В7-46/1 (або аналогічного за параметрами), включеного в режим вимірювання 

постійного струму згідно його керівництва з експлуатації. За допомогою ручної 

системи орієнтації встановити оптичну вісь лінзи Френеля у напрямку Сонця. 

Відкрити заслонку електромеханічної системи затінення за допомогою блока 

керування. Керування заслонкою здійснюється натисканням кнопки 

«Open/Closed» на блоці керування електромеханічною системою. Після чого за 

допомогою вузла кріплення лінзи встановити кут відхилення оптичної осі лінзи 

від напрямку Сонця. Змінюючи відстань між столиком і лінзою, сфокусувати 

сонячне випромінювання та встановити потрібну в випробуваннях 

(експерименті) енергетичну освітленість (ступінь концентрації сонячного 

випромінювання) на ДО. Рівень освітленості контролюється за допомогою ДО 

по показанням В7-46/1. Після встановлення необхідного рівня енергетичної 

освітленості зафіксувати положення лінзи Френеля, зняти ДО з робочого 

столика та закрити заслонку. 

Для проведення випробувань зразка СЕ він встановлюється на робочому 

столику і до нього під’єднуються електричні контакти. Зразок СЕ під’єднується 

до вхідних клем мікропроцесорного вимірювача фотоенергетичних параметрів 

ФОТОН-3. Після чого необхідно увімкнути ФОТОН-3 в режим вимірювання і 

ввести всі необхідні вихідні дані згідно його керівництва з експлуатації та 

відкрити заслонку електромеханічної системи затінення. Вимірювання зразка 

СЕ за допомогою ФОТОН-3 здійснюється згідно його керівництва з 

експлуатації. В проміжках часу між вимірюваннями, потік сонячного 

випромінювання перекривається заслонкою електромеханічної системи 

затінення для запобігання перегрівання зразка СЕ концентрованим сонячним 

випромінюванням. Щоб запобігти перегріванню зразка СЕ, час неперервного 

освітлення його поверхні концентрованим сонячним випромінюванням не 
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повинен перевищувати 35 секунд, після чого світловий потік перекривається 

за допомогою заслонки електромеханічної системи затінення. Технічні 

характеристики розробленої та виготовленої концентраторної установки для 

визначення фотоенергетичних характеристик СЕ приведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Технічні характеристики концентраторної установки 

№ 

п/п 
Технічні характеристики Параметри 

1 Площа лінзи Френеля, не менше, см
2
 1000 

2 Фокусна відстань, не менше, мм 300 

3 

Діапазон зміни енергетичної освітленості 

(АМ1.5) поверхні робочого столика 20×20 мм, 

Вт/м
2
 

10
3
2∙10

5
 (ступінь 

концентрації 1200
Х 

) 

4 
Точність наведення оптичної осі концентратора 

на Сонце, не менше, не більше, градусів 
10 

5 

Неоднорідність розподілу енергетичної 

освітленості поверхні робочого столика 

20×20 мм, % 

10 

 

Концентраторна установка може експлуатуватися при температурі 

навколишнього середовища (25  15)°С і відносній вологості повітря до 80% 

при температурі 25°С і атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа. Напруга 

мережі живлення 50  1,5 Гц, 220 В повинна бути в межах від 187 В до 242 В – 

ефективне значення. 

 

 

2.2. Вплив сумарної швидкості поверхневої рекомбінації на 

ефективність фотоперетворення сонячних елементів [96]. 

В цьому підрозділі проводиться аналіз ефективності фотоперетворення   

в високоефективних СЕ на основі кремнію в залежності від величини сумарної 

швидкості поверхневої рекомбінації на фронтальній і тиловій поверхні sS . 
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Розглянуті високоефективні СЕ на основі кремнієвих p-n-переходів і 

гетеропереходів а-Si:H-Si або а-SiC:H-Si (HIT СЕ). Показано, що спільною 

особливістю таких СЕ є підвищене значення напруги розімкненого кола ocV , 

яке пов’язане з додатковим впливом тилової поверхні. В рамках підходу, 

заснованого на аналізі фізичних закономірностей фотоперетворення в СЕ із 

урахуванням основних механізмів рекомбінації, яка включає рекомбінацію 

Шоклі-Ріда-Холла, випромінювальну рекомбінацію, поверхневу рекомбінацію, 

рекомбінацію в області просторового заряду (ОПЗ) і міжзонну рекомбінацію 

Оже, отримані вирази для ефективності фотоперетворення таких СЕ. 

Проведено порівняння розвиненої теорії з експериментом, в тому числі і для СЕ 

з параметрами, при яких величина   в умовах АМ1.5 становить 25% для СЕ з 

p-n-переходом і 24,7% для HIT СЕ. В результаті порівняння теорії з 

експериментом отримані значення sS , які досягнуті в результаті мінімізації 

рекомбінаційних втрат різними способами. Проведено порівняння результатів 

розрахунку гранично можливої величини ефективності фотоперетворення m  в 

кремнієвих СЕ з результатами розрахунку m , які приведені в роботах інших 

авторів. Між ними отримане добре узгодження. 

Доведемо спочатку, що ефектами перевипромінювання і перепоглинання 

світла в кремнії можна знехтувати. Для цього розрахуємо залежність 

внутрішнього квантового виходу фотолюмінесценції в кремнії plq  від рівня 

збудження p , виходячи з рівняння 

   111  


 AugerscsrSR

r

pl RSSd
d

q ,                         (2.1) 

де d  – товщина СЕ;   
1

0


 ppArecr  – випромінювальний час життя, 0p  – 

рівноважна концентрація основних носіїв заряду (дірок) в базі, p  – 

надлишкова концентрація електронно-діркових пар; SR  – час життя Шоклі-

Ріда-Холла; ds SSS  0  – сумарна швидкість поверхневої рекомбінації на 

фронтальній і тиловій поверхні;  
2/1

00 / pnSS scsc   – швидкість рекомбінації в 
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ОПЗ, 0scS  – швидкість рекомбінації в ОПЗ при низьких рівнях інжекції. 

Швидкість міжзонної рекомбінації Оже в кремнії визначається виразом: 

    pppCppCR npAuger  0

2

0 ,                           (2.2) 

де pC , nC  – коефіцієнти міжзонної рекомбінації Оже для дірок і електронів, 

відповідно, pC 10
-31

 см
6
/с, nC 


















5,0

22

31 105,2
108,2

p
 см

6
/с [99, 100]. Другий 

доданок у виразі для nC  враховує багатоелектронні ефекти, а саме: ефект 

просторової кореляції в розподілі двох електронів і однієї дірки, необхідних для 

акту рекомбінації Оже, обумовлений їх кулонівською взаємодією. Результати 

розрахунку )( pqpl   для випадку кремнію представлені на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Залежності внутрішнього квантового виходу фотолюмінесценції в 

кремнії від рівня збудження. Використані параметри: d 200 мкм, 298T K. 

Параметри кривих: 1 – 16

0 103 p  см
-3

, SR 10
2
 с, sS 10

-3
 см/с; 2 – 0p

8·10
16

 см
-3

, SR 3,8·10
-2

 с, sS 10 см/с; 3 – 0p 1·10
16

 см
-3

, SR 10
-3

 с, sS 60 

см/с, 4 – 0p 1·10
16

 см
-3

, p 10
16

 см
-3

, SR 10
-3

 с, sS 60 см/с. 

 

При цьому для параметра випромінювальної рекомбінації в кремнії при 

K300T  використовувалось значення 6·10
-15

 см
3
/с [101]. Як видно з рисунку 

(крива 1), найбільше значення plq , що дорівнює 99,3%, реалізується при 
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1010p  см
-3

 і 14

0 10p  см
-3

 для випадку, коли із всіх каналів 

безвипромінювальної рекомбінації діє тільки канал міжзонної рекомбінації 

Оже. У випадку реалізації максимального значення SR  і мінімальної величини 

швидкості поверхневої рекомбінації sS  [102, 103] ( SR 38 мс, sS 0,25 см/с), 

які досягнуті в кремнії, найбільше значення plq  дорівнює 52,7% (крива 2). Для 

параметрів кремнієвого СЕ з рекордною для свого часу ефективністю, що 

дорівнює 25% [88], найбільше значення plq  дорівнює 4% (крива 3). При p

10
16

 см
-3

 відбувається значне падіння величини plq , пов'язане з посиленням 

внеску безвипромінювальної рекомбінації Оже. Як показує розрахунок з 

використанням рівняння балансу генерації-рекомбінації для режиму 

розімкненого кола 

   pRSSdqJ AugerscsrSRsc   11/ ,                      (2.3) 

де scJ  – густина струму короткого замикання; q  – елементарний заряд; d  – 

товщина СЕ; SR  – час життя Шоклі-Ріда-Холла;   
1

0


 ppArecr  – 

випромінювальний час життя, 15106 recA см
3
/с [101] – константа 

випромінювальної рекомбінації в часі; sS  – швидкість поверхневої 

рекомбінації; AugerR  – швидкість міжзонної рекомбінації Оже. 

Величина p  для високоефективних кремнієвих СЕ10
16

 см
-3

, тоді, як 

видно з рис. 2.4, значення plq  не перевищують 25%. Це означає, що 

перевипромінюванням і перепоглинанням фотонів при моделюванні параметрів 

кремнієвих СЕ можна знехтувати. 

Відмітимо, що високоефективні СЕ виготовляються із високоякісного 

монокристалічного кремнію із часом життя Шоклі-Ріда-Холла порядку або 

більше 1 мс. Тому довжина дифузії dL  в них може досягати більше одного 

міліметра і суттєво перевищує товщину бази d . Надлишкова концентрація 

електронно-діркових пар в режимі розімкненого кола досягає значень порядку 

10
16

 см
-3

. Якщо рівень легування бази менший цієї величини, то величина 
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напруги розімкненого кола ocV  в напівпровіднику p-типу визначається таким 

виразом [99] 








 








 


00

1lnln
p

p

q

kT

n

p

q

kT
Voc .                                (2.4) 

Тут 0p  і 0n  – рівноважні концентрації основних і неосновних носіїв заряду в 

базі; k  – стала Больцмана; q  – елементарний заряд. Чим більше відношення 

0/ pp  в порівнянні з 1, тим більша величина напруги розімкненого кола в 

високоефективному кремнієвому СЕ в порівнянні з випадком, коли dLd  . Це 

пов’язано не тільки з реалізацією високого рівня збудження ( 0pp  ), але і з 

тим, що тилова поверхня вносить у величину ocV  помітний внесок у порівнянні 

з внеском фронтальної (освітленої) поверхні. Надлишкова концентрація 

електронно-діркових пар p  знаходиться з рівняння балансу генерації-

рекомбінації для режиму розімкненого кола (вираз 2.3). 

Подібна ситуація, як правило, не реалізується в прямозонних 

напівпровідниках, зокрема, в арсеніді галію, оскільки в них внаслідок достатньо 

малих значень SR  завжди виконується нерівність 0pp  . У випадку, коли 

0pp  , вираз (2.4) для ocV  істотно спрощується і приймає такий вигляд: 








 


i

oc
n

p

q

kT
V ln

2
,                                            (2.5) 

де in  – власна концентрація носіїв заряду в кремнії. Рівняння (2.5) може бути 

представлене у вигляді 











kT

qV
np oc

i
2

exp .                                            (2.6) 

Враховуючи, що в практично цікавому випадку, коли міжзонною 

рекомбінацією Оже можна знехтувати, рівняння балансу генерації-рекомбінації 

має такий вигляд 

pS
d

qJ s

SR

sc 










 .                                         (2.7) 
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Визначивши p  з (2.7) і підставивши його в (2.6), отримуємо 











kT

qV
JJ oc

sc
2

exp0 ,                                            (2.8) 

де                                                










 s

SR

i S
d

qnJ0                                              (2.9) 

− густина струму насичення. Як слідує з (2.8), ВАХ такого СЕ має такий вигляд 











kT

qV
JJVJ sc

2
exp)( 0 .                                   (2.10) 

По виду рівняння (2.10), яке повністю еквівалентне рівнянню, що описує 

ВАХ у випадку домінування рекомбінації в ОПЗ, зокрема, в тому випадку, як і 

при рекомбінації в ОПЗ коефіцієнт неідеальності ВАХ A  дорівнює 2. Однак 

фізичний зміст того, що в цьому випадку A 2, інший, ніж у випадку 

рекомбінації в ОПЗ. З одного боку, це пов’язано з реалізацією нелінійного рівня 

збудження, а з іншого – з помітним внеском тилової поверхні в результуючу 

величину ocV . При цьому домінуючим механізмом рекомбінації залишається 

або об’ємна рекомбінація Шоклі-Ріда-Холла, або поверхнева рекомбінація. 

Тому виникає питання, як ці два механізми розрізнити між собою. Відмітимо, 

що у розглянутому випадку їх можна врахувати одночасно. Тоді рівняння для 

ВАХ прийме такий вигляд: 

  









kT

qV
JJJVJ rsc

2
exp)( 0 ,                             (2.11) 

де )(/ VfLqnJ SRDir   – струм насичення, який пов'язаний з рекомбінацією в 

ОПЗ, DL  – довжина екранування Дебая, а )(Vf  – слабко залежна від 

прикладеної напруги V  функція порядку 1. Порівнюючи між собою 0J  і rJ , 

можна побачити, що в цьому випадку для високоефективних кремнієвих СЕ 

rJJ 0 , оскільки DLd  . Це означає, що в цьому випадку при визначенні 

напруги розімкненого кола, струмом рекомбінації в ОПЗ можна знехтувати. 

Відмітимо, що при 0pp   співвідношення (2.5) не виконується, 

ефективний коефіцієнт неідеальності в одноекспоненційному виразі для ВАХ 
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буде перевищувати 1. По мірі збільшення 0/ pp  він буде зростати, і 

наближатися до 2. Однак більше в порівнянні з 1 значення коефіцієнта 

неідеальності в цьому випадку жодним чином не пов'язане з помітним внеском 

струму рекомбінації в ОПЗ. Саме для розглянутого вище випадку, коли 

справедливий вираз (2.4), була отримана ефективність фотоперетворення в 

кремнії, яка в умовах АМ1.5 дорівнює 25% [88]. Головною проблемою в таких 

СЕ крім реалізації практично повного поглинання падаючого сонячного 

випромінювання, що досягається шляхом використання текстурованої поверхні 

СЕ, є мінімізація величин швидкостей поверхневої рекомбінації на фронтальній 

і тиловій поверхні. В роботі [88], з одного боку, пасивація поверхонь досягалась 

за рахунок вирощування термічного окислу з низькою густиною поверхневих 

станів, а мінімізація швидкості рекомбінації на тиловій поверхні вирішувалась 

ще і шляхом створення ізотопного переходу. Останнім часом з’являються 

роботи, де вказана проблема вирішується шляхом використання 

гетеропереходів а-Si:H-Si або а-SiС:H-Si (HIT СЕ) [89-91]. Обов’язковою 

умовою в цьому випадку є введення водню, який пасивує обірвані зв’язки, 

приводячи до мінімізації величини sS . Ефективність фотоперетворення таких 

СЕ, що дорівнює 24,7%, отримана в роботі [90]. Щоб знайти в цьому випадку 

величину ocV , необхідно із рівняння (2.3) визначити значення p  і підставити 

отримане значення в (2.4). На рис. 2.5 приведені залежності ocV  від рівня 

легування бази СЕ. Крива 1 відповідає граничним параметрам, коли швидкість 

рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла і швидкість поверхневої рекомбінації мізерно 

малі в порівнянні із швидкістю міжзонної рекомбінації Оже. Крива 2 відповідає 

випадку досягнутих в цей час для кремнію параметрів ( SR 38 мс, sS 1 см/с), 

а крива 3 моделює величину ocV  для кремнієвого СЕ з рекордною для свого 

часу ефективністю 25% [88]. Як видно із рисунка, для всіх кривих реалізуються 

залежності )( 0pVoc  з максимумом, який лежить при 0p 10
17

 см
-3

. 
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Рис. 2.5. Залежність напруги розімкненого кола СЕ від рівня легування бази. 

Використані параметри: d 200 мкм, T 298К. При побудові кривих 

використані такі ж значення SR  і sS , що і при побудові рис. 2.4. Густина 

струму короткого замикання scJ  відповідно була рівною: 1 – 43,5 мА/см
2
, 2 – 

42,7 мА/см
2
, 3 – 42,7 мА/см

2
. 

 

Ділянки росту ocV  пов’язані з відносним зменшенням внеску другого 

доданка в рівнянні (2.4) із ростом 0p  в області 0p 10
17

 см
-3

, а спаду – із ростом 

AugerR  при 0p 10
17

см
-3

. Величина напруги розімкненого кола, яка розрахована 

із виразу (2.4) при параметрах, які реалізуються для рекордного у свій час СЕ 

( 25%), можуть перевищувати 0,740 В. В звичайних кремнієвих СЕ, в яких 

виконується співвідношення dLd  , таке значення ocV  досягається лише при 

концентрованому рівні енергетичної освітленості. Рівняння (2.4) є квадратним 

рівнянням відносно величини p  і його рішення має такий вигляд: 











kT

qV
n

pp
p oc

i exp
42

2

2

00 .                              (2.12) 

Замінивши значення ocV  в (2.5) на величину прикладеного прямого 

зміщення V , отримаємо зв’язок p  з V . Це дає можливість побудувати на 

основі виразу (2.3) (не прирівнюючи праву і ліву частини) ВАХ для СЕ 
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)()( VJJVJ recsc  .                                      (2.13) 

Далі із умови максимальної вихідної потужності 0/))(( dVVVJd  

знаходиться значення mV , а його підстановка в (2.6) дозволяє визначити 

величину mJ . В результаті отримуємо для ефективності фотоперетворення СЕ 

одиничної площі на основі кремнію при неконцентрованому сонячному 

випромінюванні із урахуванням послідовного опору sR  наступний вираз 











m

sm

s

mm

V

RJ

P

VJ
1 ,                                       (2.14) 

де sP  – густина потужності падаючого сонячного випромінювання. 

На рис. 2.6 приведені залежності ефективності фотоперетворення   СЕ 

від часу життя Шоклі-Ріда-Холла SR . Як видно з рисунку, при достатньо 

великих значеннях SR  величина   виходить на максимальне значення і 

насичується. Чим більша величина sS , тим раніше проходить насичення. 
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Рис. 2.6. Залежності ефективності фотоперетворення   СЕ від часу життя SR . 

Використані параметри d 200 мкм, T 298К. При побудові кривих 

використані такі ж значення sS  і scJ , що і при побудові рис. 2.5. Рівень 

легування 0p  рівний 10
16

 см
-3

. Основні параметри, які використані при побудові 

кривих 1-3, такі ж, що були використані при побудові рис. 2.5. 
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На рис. 2.7 при тих же основних параметрах СЕ побудовані залежності 

величини   від рівня легування бази 0p . 
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Рис. 2.7. Залежності ефективності фотоперетворення   СЕ від рівня легування 

бази. Використані параметри: d 200 мкм, T 298К. При побудові кривих 

використані ті ж параметри, що і при побудові рис. 2.5. 

 

Із рисунка видно, що для всіх трьох кривих залежності )( 0p  мають 

максимум. Чим менший внесок рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла і поверхневої 

рекомбінації в повну рекомбінацію, тим при менших значеннях 0p  реалізується 

максимум. Гранично досяжне значення m  при використаних параметрах 

складає 29,2%. Якщо товщину СЕ зменшити з 200 до 50 мкм, то величина m  

зростає до 30,4%. Далі, використовуючи приведені вище результати розрахунку 

напруги розімкненого кола і ефективності СЕ від рівня легування бази, 

отримаємо теоретичне значення напруги розімкненого кола і ефективності 

фотоперетворення для кремнієвого СЕ з ефективністю 25%, а також для 

кремнієвих СЕ, в яких поверхнева рекомбінація мінімізувалась шляхом 

використання гетеропереходів а-Si:H-Si [89, 90] і а-SiС:H-Si [91]. Для цього, 

спочатку розрахуємо рекомбінаційні параметри, при яких реалізується значення 

ocV , що дорівнює 706 мВ, яке отримане в роботі [88]. Вони визначаються з 
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перетину кривої 3 рис. 2.6 з експериментальної величини 706 мВ. Далі, 

підставимо параметри, при яких було отримано це співпадіння, у вираз для   і 

при використанні експериментального значення густини струму короткого 

замикання exp

scJ , що дорівнює 42,7 мА/см
2
, обчислимо величину  . В результаті 

отримаємо розрахункове значення  , що дорівнює 25%, при sR 0,1 Ом. Таким 

же чином, проведемо розрахунки для відповідних параметрів СЕ у випадку 

гетеропереходу а-Si:H-Si [89, 90]. Відмітимо, що у всіх випадках (тут і далі) 

експериментальні значення exp

scJ  використовуються в якості параметрів в 

розрахункових залежностях. Остаточні результати наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Експериментальні та розрахункові значення основних 

параметрів кремнієвих СЕ для трьох різних зразків [88-90] 

Література 
exp

scJ , 

мА/см
2 

exp

ocV , 

В 

th

ocV , 

В 

sS , 

см/с 
sR , 

Ом 

exp , 

%
 

th , 

% 

[88]
 

42,7
 

0,706 0,706
 

47 0,13 25,0
 

25,0 

[89]
 

39,4 0,745 0,745
 

13 0,55 23,7 23,7 

[90]
 

39,5 0,750 0,750
 

9 0,07 24,7 24,7 

 

Як видно з таблиці 2.2, у всіх випадках, використовуючи 

експериментальні значення густини струмів короткого замикання в якості 

розрахункового параметра у виразах для напруги розімкненого кола (2.4) і 

ефективності фотоперетворення   (2.14), вдалося узгодити розрахункові 

значення напруги розімкненого кола ocV  і ефективності фотоперетворення   

СЕ із значеннями, які отримані експериментально. Це свідчить про досить 

хорошу адекватність запропонованої теоретичної моделі. 

У таблиці 2.3 наведені експериментальні і розрахункові значення 

основних параметрів кремнієвих СЕ, отримані в дисертації Домініка Сувіто [91] 

для випадку, коли пасивація швидкостей поверхневої рекомбінації на 

фронтальній і тиловій поверхні досягалася шляхом використання шарів а-

SiС:H-Si. 
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Таблиця 2.3. 

Експериментальні та розрахункові значення основних параметрів кремнієвих 

СЕ для трьох різних зразків з пасивацією a-SiС:H-Si 

Зразок 
exp

scJ , 

мА/см
2 

exp

ocV , 

В 

th

ocV , 

В 

sS , 

см/с 
sR , 

Ом 

exp , 

%
 

th , 

% 

p-Si
 

39,1
 

0,683 0,683
 

350 0,65 21,6
 

21,6 

n-Si
 

40,1 0,698 0,698
 

40 0,65 22,2 22,2 

n-Si
 

39,8 0,701 0,701
 

33 0,55 22,4 22,4 

 

Як видно із таблиці 2.3, і в цьому випадку вдалося добре узгодити між 

собою експериментальні і розрахункові результати. 

В роботах [42, 92] на основі монокристалічного кремнію з високим 

значенням часу життя Шоклі-Ріда-Холла, були створені кремнієві СЕ 

космічного призначення з ефективністю в умовах АМ0 порядку 15%. 

Основними вимогами для таких СЕ є висока надійність та радіаційна стійкість 

[104, 105]. В таблиці 2.4 приведені експериментальні і розрахункові значення 

характеристик вказаних СЕ. 

Таблиця 2.4. 

Експериментальні та розрахункові значення основних параметрів кремнієвих 

СЕ для трьох різних зразків космічного призначення [42, 92] 

Зразок bN , 

см
-3

 

exp

scJ , 

мА/см
2 

exp

ocV , 

В 

th

ocV , 

В 

sS , 

см/с 
sR , 

Ом 

exp , 

% 

th , 

% 

р-Si, 

ПП 
1,810

15
 42,0 0,615 0,615 300 0,20 14,8 14,8 

n-Si, 

ПП 
3,110

15
 41,0 0,645 0,645 184 0,55 15,6 15,6 

n-Si, 

ТП 
3,110

15
 43,5 0,615 0,615 700 0,55 15,7 15,7 

Примітки: ПП – плоска поверхня, ТП – текстурована поверхня. 

 

Як видно з таблиці 2.4, узгодження між розрахунком і експериментом 

добре. Причиною зниження  , в цьому випадку, є досить високе значення 

послідовного опору ( 0,55 Ом). Зниження величини sR  до 0,1 Ом приводить до 

збільшення   до 16,3% в умовах АМ0 і до 18% в умовах АМ1.5. 
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Тепер порівняємо отримані результати, з результатами, отриманими в 

роботі [84]. У цій роботі на рис. 2.8 наведені результати розрахунку залежності 

)(dVoc  при врахуванні випромінювальної рекомбінації і міжзонної рекомбінації 

Оже. Ми розрахуємо зазначені залежності, використовуючи вирази (2.3) і (2.4). 

Спочатку скорегуємо розрахункові параметри, привівши їх до використаних в 

[84]. Приймемо, що величина in  в кремнії при K300T  дорівнює 1,45·10
10

 см
-

3
, а коефіцієнт випромінювальної рекомбінації дорівнює 2,5·10

-15
 см

3
/с [84]. 

Опустимо, також, у виразі для nC  доданок 5,022 /105,2 p  , який відсутній в 

[84]. Результати порівняння залежностей )(dVoc , розрахованих при 

використанні формул (2.4) і (2.3), показаних вище (крива 1), з приведеними на 

рисунку 8 роботи [84], (рис. 2.8, крива 2) свідчать про їх добре узгодження. На 

цьому рисунку приведені також розрахункові залежності )(dVoc , побудовані 

при використанні формул (2.4) і (2.3) і параметрів кремнію, отриманих роботах 

[100, 101] (крива 3). 

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

0,72

0,75

0,78

0,81

0,84

3

3

1

 

 

V
o
c , 

В

d, см

2-Tiedje, Yablonovitch et al.

 
Рис. 2.8. Розрахункові залежності ocV  СЕ від товщини, отримані в роботі [84] 

(крива 1), отримані при використанні параметрів [84] (крива 2) і розраховані 

при використанні параметрів [101, 102] (крива 3). 

 

Як видно із порівняння кривих 1 і 3, вони хоч і відрізняються в області 

малих і великих товщин СЕ, однак практично співпадають при реальних 
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товщинах кремнієвих СЕ (~ 100 мкм). Дещо більші значення )(dVoc  при малих 

товщинах пов’язані з меншим значенням концентрації дірок і електронів в 

кремнії, що в цьому випадку дорівнюють 8,5·10
9
 см

-3
, а менші значення )(dVoc  в 

області більших товщин пояснюється більшою величиною параметра 

випромінювальної рекомбінації в кремнії при кімнатній температурі (6·10
-15

 

см
3
/с) і врахуванням додаткового доданку в nC . 

Отримані вище значення граничної ефективності фотоперетворення 

кремнієвих СЕ, корелюють з отриманими в роботі [84], а також узгоджуються з 

висновками у роботі [106]. Однак, як показали результати нашого аналізу, на 

відміну від робіт [84, 85] для розрахунку параметрів кремнієвих СЕ 

(включаючи гранично можливі і рекордні на свій час) ефектами 

перевипромінювання і перевідбивання світла можна нехтувати. В результаті 

розрахунок суттєво спрощується і може бути виконаний в традиційних 

наближеннях. 

 

 

2.3. Залежність ефективності фотоперетворення сонячних елементів 

від типу і рівня легування базової області [97]. 

В цьому підрозділі проведений теоретичний аналіз ефективності 

фотоперетворення високоефективних кремнієвих СЕ з базою n- і p-типу. 

Розглянуто випадок, коли рекомбінацію Шоклі-Ріда-Холла в об'ємі кремнію 

визначає глибокий рекомбінаційний рівень заліза. Показано, що через 

асиметрію рекомбінаційних параметрів цього рівня в СЕ з базою n-типу 

ефективність фотоперетворення зростає, а в СЕ з базою p-типу – спадає із 

ростом рівня легування. При аналізі розглянуті дві апроксимації для залежності 

часу життя міжзонної рекомбінації Оже від рівня легування бази. 

Наведено експериментальні результати для ключових характеристик СЕ 

на основі гетеропереходів a-Si:H-n-Si (HIT СЕ). Проведено порівняння між 

експериментальними і розрахунковими значеннями характеристик HIT СЕ. З 
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нього крім ключових характеристик СЕ визначені швидкість поверхневої 

рекомбінації і послідовний опір при повному узгодженні між 

експериментальними і розрахунковими значеннями інших параметрів СЕ. 

При аналізі використаний підхід, що дозволяє виконати моделювання 

характеристик СЕ [96], виготовлених на основі кристалічного кремнію. Його 

особливістю є те, що одна з основних характеристик СЕ – густина струму 

короткого замикання scJ  – знаходиться з експерименту, а інші параметри СЕ 

розраховуються. Це істотно спрощує аналіз експериментальних результатів, 

який може послужити основою для оптимізації такої характеристики HIT СЕ, 

як рівень легування бази )( ad NN  при умові заданого часу життя Шоклі-Ріда-

Холла SR , швидкості поверхневої рекомбінації на фронтальній і тиловій 

поверхні СЕ 0S  і dS , а також послідовному опорі sR . 

 

 

2.3.1. Аналіз залежностей часу життя Шоклі-Ріда-Холла від рівня 

легування базової області p- і n-типу. Проведемо аналіз залежностей SR  від 

рівня легування бази для випадків p- і n-типу базової області. Запишемо 

спочатку вирази для величини SR  у випадках, коли рекомбінаційних час 

визначає рекомбінаційний рівень заліза, для бази СЕ p- і n-типу відповідно 

[107]: 

   

 nN

npNnn

a

anpp

SR





1010
,                                (2.15) 

   

 nN

npnnN

d

ndpn

SR





1010
,                                (2.16) 

де p

SR  і n

SR  – часи життя Шоклі-Ріда-Холла в базі p- і n-типу; 

19

0 )1019,1(  tp N с, 17

0 )105,8(  tn N с, 1n  і 1p  – концентрації електронів і 

дірок для випадків, коли енергетичне положення рекомбінаційного рівня 

збігається з рівнем Фермі, причому )327,8exp()(1  Tnn i ,  327,8exp)(1 Tnp i , 
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)(Tni  – концентрація власних носіїв заряду в кремнії, T 25°С. При визначенні 

0p , 0n , 1n  і 1p  чисельні значення параметрів були взяті з [95]. Відзначимо, що 

під час запису рівнянь (2.15) і (2.16) вважалося, що надлишкові концентрації 

для електронів і для дірок рівні між собою. Ця умова справедлива, якщо їх 

значення суттєво перевищують концентрацію рекомбінаційного рівня. Для 

розглянутого випадку така нерівність добре виконується, про що буде йти мова 

трохи нижче. Далі розглянутий випадок для кремнію з великими значеннями 

ефективного об'ємного часу життя, коли довжина дифузії неосновних носіїв 

заряду у всьому діапазоні рівнів легування значно перевищує товщину бази СЕ 

d , тобто dDL pn

effpneff  2/1)(

)( )( . У цьому випадку величина надлишкової 

концентрації неосновних носіїв заряду n  постійна в базі. 

На рис. 2.9 приведені залежності p

SR  і n

SR  від рівня легування бази для 

двох значень n : 5·10
14

 і 5·10
15

 см
-3

. Відзначимо, що перше значення для рівнів 

легування бази  10
15

 см
-3

 
 
є типовим для кремнієвих СЕ, що працюють при 

АМ1.5 в умовах максимальної вихідної потужності, а друге – в умовах 

розімкненого кола. При розрахунку величини SR  значення tN  вважалося 

рівним 6·10
11

 см
-3

. Таким чином нерівність tNn   для розглянутих СЕ, добре 

виконується. 

Як видно з рисунку, величина p

SR  значно зменшується в міру зростання 

рівня легування бази (більше двох порядків), а також значно залежить від 

величини n . У той же час величина n

SR  практично не залежить ні від рівня 

легування, ні від значення n . При вибраній для розрахунку концентрації 

рекомбінаційного рівня заліза tN , що дорівнює 6·10
11

 см
-3

, вона дорівнює 1,4 

мс і збігається з виміряним значенням об'ємного часу життя для матеріалу n-

типу з рівнем легування 1,6·10
15

 см
-3

. Таке значення часу життя характерне для 

якісного матеріалу. 
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Рис. 2.9. Залежності часу життя Шоклі-Ріда-Холла від рівня легування базової 

області СЕ: криві 1 і 2 – для бази p-типу, 3 і 4 – для бази n-типу. 

 

Отриманий результат близький до описаного в роботі Ріхтера та ін. [108]. 

У цій роботі показано, що в залежності від рівня легування, час життя Шоклі-

Ріда-Холла при dN 10
15

 см
-3

 прямує до насичення. 

 

 

2.3.2. Основні співвідношення для визначення ефективності 

фотоперетворення високоефективних сонячних елементів. Використовуючи 

підхід, розвинений в [96], запишемо співвідношення, що визначають 

ефективність фотоперетворення високоефективних кремнієвих СЕ і HIT СЕ. 

Відзначимо спочатку, що в них крім нерівності dLeff   зазвичай реалізується 

умова )( adoc NNn  , де ocn  – надлишкова концентрація електронно-діркових 

пар в базовій області, в умовах розімкненого кола. В цьому випадку вирази для 

напруги розімкненого кола ocV  у випадку бази n-типу і p-типу відповідно мають 

такий вигляд [109]: 








 








 


d
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oc
N

n

q

kT

p

n

q

kT
V 1lnln

0

,                          (2.17) 
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V 1lnln

0

,                          (2.18) 

де k  – стала Больцмана; T  – температура СЕ; q  – елементарний заряд; 

di NTnp /)(2

0   – рівноважна концентрація дірок в базі n-типу, а ai NTnn /)(2

0   

– рівноважна концентрація електронів в базі p-типу. 

При )( adoc NNn   напруга розімкненого кола ocV  збільшується в 

порівнянні зі стандартним випадком, коли )( adoc NNn  . 

Рівняння балансу генерації-рекомбінації для режиму розімкненого кола 

при реалізації нерівності dLeff   має такий вигляд: 

ocs

b

scsc nS
d

AqI 










/ ,                               (2.19) 

де scI  – струм короткого замикання; scA  – площа СЕ; 

  11 )))(()(
  AugerocadrecocSRb RnNNAn  – об’ємний час життя, recA

6·10
-15

 см
3
/с [110] – коефіцієнт випромінювальної рекомбінації в кремнії. Темп 

(зворотний час) міжзонної рекомбінації Оже в кремнії n-типу AugerR  

визначається виразом 

    ococdpocdnAuger nnNCnNCR 
2

,                (2.20) 

де nC 

















5,0

22

31

)(

105,2
108,2

ocd nN
 см

6
/с, 3110pC  см

6
/с [110, 111]. Другий 

доданок у виразі для nC  враховує багатоелектронні ефекти, а саме: 

обумовлений кулонівською взаємодією [111] ефект просторової кореляції в 

розподілі двох електронів і однієї дірки, які беруть участь в акті рекомбінації 

Оже. Формула (2.20) є емпіричною. У кремнії p-типу 

    ocanocapAuger nnNCnNCR  0

2
, 

а nC 



















5,0

22

31 105,2
108,2

ocn
 см

6
/с                         (2.21) 
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Відзначимо, що вирази (2.20) і (2.21) для nC  є наближеними. В роботі 

[112] питання вибору nC  обговорювалося більш докладно. Було 

продемонстровано, що з різних експериментів виходять різні залежності. В 

роботі [113] на основі аналізу досить численних експериментальних даних для 

випадку кремнію була запропонована більш точна емпірична формула, яка 

повністю описує залежність AugerR  від концентрацій рівноважних електронів 0n  

і дірок 0p  в базі СЕ, а також від концентрації надлишкових електронно-

діркових пар n  при K300T . Вона має такий вигляд: 

 

   
n

npnnpnn
RAuger






 158,02765,0
0

2565,0
0

24
00 105,9103106108,1

. (2.22) 

 

Відзначимо, що останній доданок в другій дужці (2.22) враховує 

радіаційну рекомбінацію. 

Взявши за основу вирази (2.19) і (2.20) та використовуючи 

експериментальні дані [113], для випадку СЕ з базою n-типу, було отримано 

емпіричну формулу виду: 

 

        155,0

0

22

0

30

0 106101,3105,1   nnnnnnRAuger .  (2.23) 

 

Слід зазначити, що вирази (2.22) і (2.23) при рівнях легування бази 0n , які 

лежать в інтервалі 10
15

 cм
-3

 0n 4·10
16

 cм
-3

, співпадають з похибкою не більше 

5%. Ефективні часи життя b , враховують всі перераховані вище механізми 

рекомбінації, розраховані або з використанням (2.22), або з використанням 

(2.23), в актуальному для розрахунку діапазоні рівнів легування відрізняються 

також не більше ніж на 6% (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Залежності ефективного об'ємного часу життя від рівня легування 

бази СЕ n-типу, які отримані при використанні (2.22) (криві 1 і 3) і (2.23) (криві 

2 і 4). Використані параметри: SR 1 мс; 1, 3 – n 5·10
15

 см
-3

, 2, 4 – n

5·10
14

 см
-3

. 

 

Рівняння (2.17), (2.18) є квадратними щодо величини OCn  і їх рішення 

мають такий вигляд: 
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Щоб розрахувати ефективність фотоперетворення, необхідно отримати 

теоретичне вираз для ВАХ СЕ. Для цього спочатку замінимо значення ocV  в 

(2.24) на величину прикладеного прямого зміщення V . Крім того, в цьому 

випадку потрібно також врахувати падіння напруги на послідовному опорі sR . 

Це дозволяє визначити залежність )(Vn : 

   











 1exp
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2
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NNNN
Vn s

i

adad ,         (2.25) 

де I  – протікаючий струм. 

Далі узагальнимо рівняння (2.19), яке справедливе для випадку 

відсутності струму, на випадок, коли ocVV  , тобто протікаючий струм не 

дорівнює нулю. В результаті отримаємо: 
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)()( VIIVI recsc  ,                                       (2.26) 

де 

)()( VnS
d

qAVI
b

screc 










 ,                                 (2.27) 

а величина b  знаходиться при використанні (2.19) (із врахуванням заміни ocn  

на )(Vn ). 

З умови максимальної вихідної потужності 0/))(( dVVVId  знаходиться 

значення mV , а його підстановка в (2.27) дозволяє визначити величину mI . В 

результаті отримуємо для потужності фотоперетворення СЕ такий вираз 

mmVIP  .                                              (2.28) 

Для коефіцієнта форми ВАХ (FF) справедливе стандартне 

співвідношення 

ocsc

mm

VI

VI
FF  .                                            (2.29) 

Ефективність фотоперетворення   також визначається за стандартною 

формулою 

ssc

mm

PA

VI
 ,                                               (2.30) 

де sP  – густина потужності падаючого сонячного випромінювання. 

Проведемо порівняльний аналіз отриманих вище співвідношень для бази 

СЕ n- і p-типу. При побудові теоретичних залежностей для характеристик 

кремнієвих СЕ з базою n-типу ми використовували вирази для AugerR , які 

визначалися як співвідношенням (2.23), так і виразом (2.22). Наведені далі 

рисунки, побудовані з використанням виразів (2.23) і (2.22) для СЕ з базою n-

типу і виразів (2.19), (2.21) у випадку СЕ з базою р-типу. На рис. 2.11 наведені 

теоретичні залежності для напруги розімкненого кола від рівня легування бази 

для бази p- і n-типу. При побудові рис. 2.11 використані такі ж значення 

параметрів, що визначають час життя Шоклі-Ріда-Холла, як і при побудові рис. 

2.9. Крім того, при розрахунку кривих 1-4 варіювалися значення швидкостей 
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поверхневої рекомбінації sS  і густин струму короткого замикання scJ . Як 

видно з рисунку, при низьких рівнях легування 1510(  см
-3

) значення ocV  для 

бази n- і p-типу співпадають (порівнювані криві 1,2 і 3,4, побудовані при 

однакових значеннях sS  і scJ ). Слід зазначити, що при виконанні нерівності 

)( adoc NNn   величини ocV  не залежить від рівня легування і чим більше ocV , 

тим до більших рівнів легування має місце відсутність цієї залежності. При 

dN  10
15

 см
-3

 величини ocV  в СЕ з базою n-типу зростають, потім досягають 

максимуму і починають зменшуватися. Спад величини ocV  в цьому випадку 

пов'язаний з переважанням впливу міжзонної рекомбінації Оже. 
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Рис. 2.11. Залежності напруги розімкненого кола СЕ від рівня легування бази: 

криві 1 і 3 – для випадку бази n-типу, криві 2 і 4 – для випадку бази p-типу. 

Використані для розрахунку параметри: d 300 мкм, SR 1,4 мс, K298T . 

Криві 1 і 3 побудовані при sS 12 см/c, scJ 36 мА/cм
2
, а криві 2,4 – при sS 1 

см/c, scJ 39,5 мА/cм
2
. 

 

Зовсім по іншому поводять себе залежності )( aoc NV  в СЕ з базою p-типу. 

При aN  10
14

 см
-3

 значення ocV  спочатку повільно зменшуються, а при aN  

510
15

 см
-3

 швидкість спаду ocV  суттєво збільшується. Спад )( aoc NV  в цьому 

випадку пов'язаний зі зменшенням часу життя Шоклі-Ріда-Холла. Тобто, в 
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рамках використаних наближень, залежності )( aoc NV  з похибкою розрахунку, 

що не перевищує 2%, будуть достатньо коректними, лише при виконанні умови 

dL 2 , яка реалізується при aN  9·10
15

 см
-3

. При більш високих рівнях 

легування не всі електронно-діркові пари, які генеруються в базі СЕ, будуть 

доходити до p-n-переходу, що, перш за все, призведе до зменшення струму 

короткого замикання scI  внаслідок зменшення коефіцієнта збирання струму 

короткого замикання scI . При розрахунках, значення струму короткого 

замикання взяте з експерименту і більш того, вважається, що він не залежить 

від рівня легування. Тому виконання нерівності dL 2  необхідно і для того, 

щоб квантовий вихід scI  не зменшувався по мірі зростання рівня легування. 

На рис. 2.12 наведені теоретичні залежності напруги в режимі 

максимальної вихідної потужності mV  від рівня легування бази для бази p- і n-

типу. При побудові рис. 2.12 використовувалися такі ж значення параметрів, як 

і при побудові рис. 2.11. 

Як видно із порівняння рис. 2.11 і 2.12, поведінка величин ocV  і mV  в 

залежності від рівня легування бази в обох випадках досить схожа, з тією лише 

різницею, що для залежностей ))(( adm NNV  область відсутньої залежності 

величини mV  від )( ad NN  і точка мінімуму )( am NV  зміщені в область менших 

значень рівнів легування. Так, область відсутньої залежності mV  реалізується 

при )( ad NN 10
14

 см
-3

, а точка мінімуму mV  – при aN 10
15

 см
-3

. Потрібно 

також відзначити, що у випадку бази p-типу, умова dL 2 , яка необхідна для 

коректності розрахунку mV , виконується, якщо aN  10
15

 см
-3

. 

На рис. 2.13 приведені теоретичні залежності ефективності 

фотоперетворення   від рівня легування бази для бази p- і n-типу. При 

побудові рис. 2.13 використовувались такі ж значення параметрів, як при 

побудові рис. 2.11 і 2.12. 
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Рис. 2.12. Залежності напруги в режимі максимальної вихідної потужності СЕ 

від рівня легування бази: криві 1 і 3 – для випадку бази n-типу, криві 2 і 4 – для 

випадку бази p-типу. Використані значення параметрів при побудові рис. 2.12 

такі ж, що і при побудові рис. 2.11. Величина sR 0,21 Ом. 
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Рис. 2.13. Залежності ефективності фотоперетворення СЕ від рівня легування 

бази: криві 1 і 3 – для випадку бази n-типу, криві 2 і 4 – для випадку бази p-

типу. Використані значення параметрів при побудові рис. 2.13 такі ж, що і при 

побудові рис. 2.11. Величина sR 0,21 Ом. 
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Як видно з рисунку, залежності ефективності фотоперетворення   від 

рівня легування бази з деяким масштабуванням повторюють залежності mV . 

Суттєва різниця цих залежностей для СЕ з базою n- і p-типу полягає в тому, що 

в СЕ з базою n-типу величини   ростуть по мірі зростання рівня легування 

бази, а в СЕ з базою p-типу – зменшуються. Як вже було сказано вище, 

зменшення )( aN  з ростом aN  в СЕ з базою p-типу пов'язане зі зменшенням 

часу життя Шоклі-Ріда-Холла. З рисунку видно, що при типових рівнях 

легування базових областей СЕ (~ )41(  ·10
15

 см
-3

), ефективність 

фотоперетворення СЕ з базою n-типу помітно перевищує ефективність СЕ з 

базою p-типу. Збільшити значення   в СЕ з базою p-типу можна за рахунок 

зменшення концентрації рекомбінаційного рівня заліза. На рис. 2.14 наведені 

розрахункові залежності ефективності фотоперетворення   від рівня легування 

бази для бази n- і p-типу для випадку, коли варіюється товщина бази. 

Розрахунок проведений для товщини бази d , яка дорівнює 100, 200 і 300 мкм. 
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Рис. 2.14. Залежності ефективності фотоперетворення СЕ від рівня легування 

бази при різних її товщинах: криві 1,3,5 – для випадку бази n-типу, криві 2,4,6 – 

для випадку бази p-типу. Використані при побудові рис. 2.14 параметри: scJ

39,5 мА/см
2
, sS 1 см/с, sR 0,21 Ом. Товщина бази d  в мкм: 1,2 – 300, 3,4 – 

200, 5,6 – 100. Інші параметри, ті ж, що використані при побудові рис. 2.11. 
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Як видно з рисунку, чим менша товщина бази, тим більше значення 

ефективності фотоперетворення. Це зростання пов'язане зі збільшенням 

напруги розімкненого кола ocV , точніше кажучи, напруги в режимі 

максимальної вихідної потужності mV  через зменшення об'ємної рекомбінації. 

Значення рівнів легування, при яких обриваються залежності )( aN  у 

випадку СЕ з базою р-типу, відповідають умовам dNL aeff 2)(  . Як видно з 

рисунку, чим менша товщина бази d , тим до більших рівнів легування 

виконується умова dNL aeff 2)(  . 

 

 

2.3.3. Аналіз експериментальних і розрахункових значень параметрів 

гетероперехідних (HIT) сонячних елементів на основі a-Si:H-n-Si. 

Експериментальні зразки гетероперехідних (HIT) СЕ було виготовлено в 

Інституті досліджень сонячної енергетики Хамелін (ISFH, Німеччина). Зразок з 

ефективністю фотоперетворення 19,4%, параметри якого порівнювалися з 

теоретичними розрахунковими значеннями, був виготовлений на текстурованій 

кремнієвій підкладці (кремній зонної плавки n-типу з питомим опором 3 Ом·см 

при K300T ) з кристалографічною орієнтацією (100). Рівень легування 

уточнювався з вимірів вольтфарадних характеристик при зворотному зміщенні. 

Ці вимірювання визначили значення рівня легування dN 1,6·10
15

 см
-3

 з 

похибкою 15%. Після нанесення а-Si:H, було проведено вимірювання часу 

життя методом квазістаціонарної фотопровідності (QSSPC) [114] та отримано 

дані про час життя неосновних носіїв заряду, який дорівнює 1,4 мс. Струм 

короткого замикання scI , вимірювався під освітленням лампою спалахом, тоді 

як СВАХ вимірювалися під освітленням світлодіодних масивів (  950 нм) з 

інтенсивністю випромінювання, яка забезпечує той самий scI . 

Технологія виготовлення HIT СЕ включала операції очищення 

кристалічної кремнієвої підкладки, текстурування поверхні, кислотного 

підтравлення приповерхневого шару, нанесення шару власного аморфного 
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гідрогенізованого кремнію (i)a-Si:H на фронтальну та тилову поверхню 

підкладки. Після цього проводилося формування ізотипного n-c-Si/(n
+
)a-Si:H 

гетеропереходу на тиловій поверхні і анізотіпного n-c-Si/(p
+
)a-Si:H 

гетеропереходу на фронтальній поверхні. Для зменшення sR  на обидві поверхні 

наносилися прозорі провідні шари з суміші окисів індію та олова (ITO) з 

подальшим низькотемпературним відпалом. Фінішними операціями було 

нанесення контактів: суцільного на тилову і сітчастого на фронтальну 

поверхню. Площа HIT СЕ становила 4 см
2
. Технологія виготовлення HIT СЕ 

детально описана в роботі [115]. 

Проведемо порівняння розрахункових характеристик на основі HIT СЕ з 

отриманими в результаті експерименту в СЕ з базою n-типу: scI 142,7 мА, 

ocV 0,703 В, FF 0,77,  19,4%, scA 3,96 см
2
 для випадку, коли параметри 

базової області СЕ дорівнювали таким значенням: dN 1,6·10
15

 см
-3

, d 300 

мкм, SR 1,4 мс. Густина струму короткого замикання scJ  при цьому дорівнює 

36,03 мА/см
2
. На рис. 2.15 наведена СВАХ дослідженого гетероперехідного 

(HIT) СЕ. Розрахункова ВАХ була отримана з використанням виразу для CВАХ 

(2.26) (з урахуванням (2.27)). Добре узгодження між експериментом і теорією 

підтверджує правильність використаної теоретичної моделі. 
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Рис. 2.15. CВАХ гетероперехідного (HIT) CЕ. Експеримент – точки, теорія – 

лінія. 
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При отриманні таблиці 2.5 для розрахунку AugerR , було використано 

співвідношення (2.22), а при отриманні таблиці 2.6 – вираз (2.23). Розрахункові 

характеристики HIT СЕ, отримані в результаті розрахунку за наведеними вище 

формулами, а також параметри базової області, приведені в першому стовпці 

таблиць 2.5 і 2.6. 

Таблиця 2.5. 

Параметри гетероперехідних (HIT) СЕ, отримані з використанням (2.22) 

Зразок dN , 

см
-3

 

d , 

мкм 
SR , 

мс 

exp

scJ , 

мА/см
2
 

ocV , 

мВ 

 , 

% 

FF , 

% 
sS , 

см/с 
sR , 

Ом 

n-тип 1,6·10
15

 300 1,4 36,03 704 19,4 76,6 12 0,21 

n-тип 1,6·10
15

 300 1,4 39,5 719 21,8 76,6 1 0,21 

n-тип 4·10
16

 300 1,4 36,03 710 21,0 82,1 12 0,21 

n-тип 2·10
16

 300 1,4 39,5 719 23,2 81,8 1 0,21 

 

Таблиця 2.6. 

Параметри гетероперехідних (HIT) СЕ, отримані з використанням (2.23) 

Зразок dN , 

см
-3

 

d , 

мкм 
SR , 

мс 

exp

scJ , 

мА/см
2
 

ocV , 

мВ 

 , 

% 

FF , 

% 
sS , 

см/с 
sR , 

Ом 

n-тип 1,6·10
15

 300 1,4 36,03 704 19,4 76,5 12 0,21 

n-тип 1,6·10
15

 300 1,4 39,5 719 21,7 76,5 1 0,21 

n-тип 4·10
16

 300 1,4 36,03 709 20,7 81,0 12 0,21 

n-тип 2·10
16

 300 1,4 39,5 719 22,9 80,8 1 0,21 

 

Як видно з порівняння розрахункових і експериментальних значень 

характеристик, наведених в перших рядках таблиць 2.5 і 2.6, вони повністю 

збігаються, якщо sS 12 см/с, а sR 0,21 Ом. 

Розрахункове значення коефіцієнта форми ВАХ ( FF ) в цьому випадку 

дорівнює 76,5% і також збігається з експериментальним значенням. Дуже 

близькі значення характеристик HIT СЕ, наведені у других рядках таблиці 2.5 і 

2.6, отримані для помірних рівнів легування бази (~1,6·10
15

 см
-3

). Розрахункові 

значення характеристик СЕ отримані в цьому випадку при використанні 

значень sS 1 см/с, scJ 39,5 мА/см
2
 [90, 96]. Однак з підвищенням рівня 

легування зазначені характеристики дещо відрізняються. Також дещо 
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відрізняються між собою розрахункові характеристики, отримані в третіх і 

четвертих рядках таблиць 2.5 і 2.6 з використанням виразів (2.22) і (2.23). 

Однак, по-перше, як видно з таблиць, величина ефективності фотоперетворення 

зростає з ростом рівня легування, а значення характеристик, отримані з 

використанням (2.22) і (2.23) відрізняються не більше ніж на 1%. 

Таким чином, як видно з проведеного аналізу, рівень легування бази є 

параметром, який потрібно оптимізувати для досягнення максимального 

значення ефективності фотоперетворення СЕ при заданих інших параметрах. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Розроблено та виготовлено концентраторну установку на основі лінзи 

Френеля, яка призначена для використання у складі стендової бази Центру 

випробувань фотоперетворювачів та батарей фотоелектричних ІФН ім. В.Е. 

Лашкарьова НАН України при проведенні фототехнічних випробувань 

кремнієвих СЕ в спектральних умовах АМ1.5 при концентрованих потоках 

наземного сонячного випромінювання. Установка дозволяє проводити 

вимірювання фотоенергетичних параметрів кремнієвих СЕ з геометричними 

розмірами до 20×20 мм при концентраторних рівнях освітленості (в діапазоні 

від 10
3
 до 2·10

5
 Вт/м

2
, що відповідає ступеню концентрації від 1 до X200 ). 

2. Розвинений спрощений підхід до моделювання ефективності 

фотоперетворення високоефективних кремнієвих СЕ, що дозволяє узгодити між 

собою теоретичні та експериментальні величини ефективності для широкого 

класу кремнієвих СЕ, включаючи, зокрема, гетероперехідні (HIT) СЕ, а також 

СЕ комбінованого дифузійно-польового типу космічного призначення. 

Розглянуті особливості формування напруги розімкненого кола і ефективності 

фотоперетворення у СЕ на основі монокристалічного кремнію з часом життя 

Шоклі-Ріда-Холла 1 мс. Запропоновано теоретичну модель, що кількісно 

описує експериментальні результати для високоефективних кремнієвих СЕ, які 
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отримані з використанням різних методів мінімізації швидкостей поверхневої 

рекомбінації. 

3. Встановлено, що реалізація ефективного коефіцієнта неідеальності 

ВАХ, який значно перевищує 1 та може наближатися до 2, у випадку 

високоефективних кремнієвих СЕ не пов’язана з проявом рекомбінації в ОПЗ, а 

пов’язана з нелінійністю при підвищених рівнях збудження і додатковим 

внеском тилової поверхні СЕ в напругу розімкненого кола. Розвинений підхід 

дозволяє передбачити очікувані значення характеристик СЕ при відомих 

відповідних параметрах кремнію. 

4. Виконано теоретичний аналіз ефективності фотоперетворення 

високоякісних кремнієвих СЕ в залежності від типу і рівня легування бази для 

випадку, коли рекомбінацію Шоклі-Ріда-Холла забезпечує рівень заліза. 

Показано, що ефективність у випадку бази n-типу зростає зі збільшенням рівня 

легування бази, досягає максимуму і починає зменшуватися. Останнє пов’язано 

з домінуванням міжзонної рекомбінації Оже. У СЕ з базою p-типу, 

ефективність фотоперетворення з ростом рівня легування бази зменшується, 

починаючи з низьких значень рівня легування. Отриманий результат 

пов’язаний з сильною асиметрією параметрів рекомбінаційного рівня заліза, 

завдяки якій в зразках p-типу відбувається значне падіння величини часу життя 

Шоклі-Ріда-Холла, в області значень рівнів легування, характерних для 

кремнієвих СЕ. Тому створення СЕ при використанні p-типу кремнію в разі, 

коли об'ємну рекомбінацію визначає рекомбінаційний рівень заліза, є 

безперспективним. Проведено порівняння між розрахунковими і 

експериментальними значеннями характеристик HIT СЕ на основі a-Si:H-n-Si 

та визначені значення ефективної швидкості поверхневої рекомбінації і 

послідовного опору, при яких досягається повне узгодження між теорією і 

експериментом. Показано, що рівень легування бази є одним з найбільш 

важливих параметрів гетероперехідних (HIT) СЕ, що підлягають оптимізації, а 

використання його оптимальних значень порядку )42(  ·10
16

 см
-3

 для СЕ з 

базою n-типу дозволяє помітно підвищити їх ефективність фотоперетворення. 
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РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ 

ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КРЕМНІЄВИХ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ 

Температура є одним з ключових параметрів, які впливають на 

ефективність фотоперетворення енергії в кремнієвих СЕ [21]. З підвищенням 

температури, ефективність фотоперетворення СЕ зменшується. Ця залежність 

особливо виражена при концентрованих потоках наземного сонячного 

випромінювання [77]. У зв’язку з цим видавалось доцільним розробити і 

виготовити установку для визначення температурних залежностей 

фотоелектричних характеристик кремнієвих СЕ в спектральних умовах АМ0 та 

АМ1.5. 

Для проведення фотоенергетичних випробувань СЕ та СМ потрібні 

імітатори Сонця, що найбільш точно відтворюють стандартні параметри: 

густину, однорідність і стабільність потоку, спектральний і кутовий розподіл 

енергії Сонця в космічних (АМ0) і наземних (АМ1.5) умовах. Якщо методика 

визначення параметрів СЕ при використанні імітаторів сонячного 

випромінювання, зокрема, при реалізації умов АМ0 та АМ1.5 розроблена 

достатньо досконало [116-121], то в методиці вимірів температурних 

залежностей характеристик СЕ до останнього часу не враховуються повністю 

особливості фізичних процесів, що протікають в СЕ. 

В певному наближенні температурні залежності характеристик СЕ 

описані, зокрема, в монографіях [5, 122]. Але ні в стандартах [116-121], ні в 

монографіях [5, 122] відсутній конкретний аналіз для випадку, коли в якості 

імітаторів випромінювання використовуються лампи розжарювання. Справа в 

тому, що в цьому випадку, досить істотно збільшується температурний 

коефіцієнт струму короткого замикання, і в дещо меншому ступені зростає 

температурний коефіцієнт ефективності фотоперетворення. Це пов’язано з 

зсувом максимуму випромінювання джерела випромінювання при зменшенні 

температури випромінювання в довгохвильову область. 
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Вказаний ефект, по-перше, треба враховувати при застосуванні для 

вимірів температурних залежностей характеристик СЕ імітаторів сонячного 

випромінювання. По-друге, оскільки робоча температура СЕ практично завжди 

більша за температуру 298К (чи 25ºС), то це може привести до суттєвого 

розходження температурного коефіцієнту ефективності фотоперетворення, 

виміряного з використанням імітаторів сонячного випромінювання, з 

температурним коефіцієнтом ефективності фотоперетворення СЕ в реальних 

умовах. Вказана різниця особливо велика в високоефективних кремнієвих СЕ 

чи HIT СЕ, виготовлених з використанням високоякісного кремнію з великими 

об’ємними часами та довжинами дифузії. Оскільки коефіцієнт зростання 

струму з підвищенням температури в таких СЕ, особливо при їх освітленні в 

умовах АМx (де величина x змінюється від 1 до 3), значно менший за 

коефіцієнт зростання струму при використанні імітаторів сонячного 

випромінювання, то це приведе до збільшення температурного коефіцієнта 

ефективності фотоперетворення в реальному випадку. 

Отже, було важливим і актуальним розробити методику визначення 

температурних залежностей фотоенергетичних параметрів СЕ на 

нескоректованих по спектру імітаторах Сонця, яка б дозволяла мінімізувати 

похибку вимірювань цих параметрів. 

Сертифікація кремнієвих СЕ для умов АМ1.5 чи АМ0, відбувається за 

умов, коли падаюча на СЕ потужність сонячного випромінювання дорівнює 0,1 

Вт/см
2
 (чи 0,135 Вт/см

2
), а робоча температура встановлюється рівною 25°С, 

тобто 298К. Між тим при експлуатації СМ, навіть якщо потужність сонячного 

випромінювання дорівнює 0,1 Вт/см
2
, то робоча температура їх буде 

відрізнятися від значення 298К і, як правило, буде вищою. Оскільки напруга 

розімкненого кола СЕ із збільшенням температури зменшується, то 

ефективність фотоперетворення також в реальному випадку буде зменшуватися 

порівняно з умовами АМ1.5 чи АМ0. 

В зв'язку з цим важливою частиною цієї роботи було дослідження впливу 

механізмів охолодження на ефективність фотоперетворення кремнієвих СЕ. 
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На сьогодні створені кремнієві СЕ з ефективністю фотоперетворення 

порядку 25%. Так, зокрема, у роботі [88] наведені особливості конструкції і 

результати дослідження СЕ, на якому була досягнута ефективність 

фотоперетворення у кремнієвому p-n-переході, що дорівнює 25% в умовах 

АМ1.5. В HIT СЕ з одним анізотипним гетеропереходом також досягнуті 

значення ефективності фотоперетворення  , які значно перевищують 20%. 

Зокрема, у роботі [90] отримана величина  , що дорівнює 24,7% в умовах 

АМ1.5. У вказаній роботі для створення анізотипного гетеропереходу на 

фронтальній поверхні та ізотопного гетеропереходу на тиловій поверхні 

використовувався a-Si:H, а в якості основного матеріалу – високоякісний 

монокристалічний кремній з часом життя Шоклі-Ріда-Холла SR  порядку 1 мс. 

Як показано в роботі [96], таке значення ефективності фотоперетворення 

вдалося досягти завдяки мінімізації значень ефективних швидкостей 

поверхневої рекомбінації на фронтальній і тиловій поверхні 0S  і dS , 

отримавши їх сумарне значення менше 10 см/с. Це стало можливим завдяки 

використанню надтонких шарів аморфного кремнію (a-Si:H), товщиною 

порядку 10 нм, які забезпечують, з одного боку, узгодження кристалічних 

граток використовуваних матеріалів, а з іншого боку – проявом пасивуючих 

властивостей водню на густину приграничних рекомбінаційних станів. 

Однак, слід відзначити, що у реальних (натурних) умовах 

функціонування СЕ, величина ефективності фотоперетворення   буде 

відрізнятися від значення, отриманого в умовах АМ1.5. Причин такої 

відмінності декілька. По-перше, температура навколишнього середовища 0T  в 

умовах працюючого СЕ відрізняється від значення 298К, тобто 25°С, при якому 

проводиться сертифікація СЕ в умовах АМ1.5. По-друге, реальна температура 

СЕ завжди перевищує температуру навколишнього середовища і визначати її 

потрібно, враховуючи механізми охолодження, зокрема, радіаційне і 

конвективне охолодження. І нарешті, самі умови енергетичної освітленості 

залежать від географічної широти, від пори року, а також від години дня [123, 
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124]. Зазвичай спектральні умови енергетичної освітленості описують як АМx, 

де )cos(/1 x ,   – азимутальний кут між вертикаллю і напрямком до Сонця. 

В роботах [123, 124] умови енергетичної освітленості визначались 

моделюванням поглинання і розсіяння світла в атмосфері при довільних кутах 

падіння із урахуванням таких механізмів поглинання і розсіяння світла: 

поглинання парами води, поглинання озоном, поглинання двоокисом азоту, 

поглинання аерозолями, поглинання сумішшю інших газів, релеєвське 

розсіювання. 

В зв'язку з цим важливою частиною цієї роботи було розвинути підхід до 

моделювання реальних значень ефективності фотоперетворення 

високоефективних СЕ на основі кремнію із урахуванням реальної температури 

в польових (натурних) умовах, в порівнянні із стандартними умовами (АМ1.5) 

та при концентрованому сонячному випромінюванні для ефективно діючих 

механізмів охолодження. 

Ефективність фотоелектричного перетворення енергії в СЕ на основі 

гетеропереходів із власним тонким шаром (p)a-Si/(i)a-Si:H/(n)с-Si (HIT СЕ) 

складає більше 25% (АМ1.5) [59]. Згідно з теоретичними оцінками [125], це 

значення можна підвищити аж до 30%, що пояснює підвищений науковий 

інтерес до всебічного дослідження процесів в HIT СЕ. Дослідження впливу 

температури на експлуатаційні характеристики таких СЕ, актуально як з точки 

зору визначення діапазону робочих температур, так і контролю технологічних 

процесів осадження напівпровідникових шарів і формування контактів в 

умовах серійного виробництва. 

В зв'язку з цим важливою і актуальною частиною роботи було 

експериментальне дослідження температурних залежностей фотоелектричних 

характеристик ( scI , ocV , FF , mP ) HIT СЕ на основі монокристалічного кремнію 

в широкому температурному інтервалі (від 80 до 420К). 

Для вирішення вказаних задач, було розроблено та виготовлено 

установку для визначення температурних залежностей фотоенергетичних 

характеристик кремнієвих СЕ в спектральних умовах АМ0 та АМ1.5, 
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розроблено методику визначення температурних залежностей 

фотоенергетичних параметрів кремнієвих СЕ на нескоректованих по спектру 

імітаторах Сонця, детально досліджено вплив механізмів охолодження на 

ефективність фотоперетворення кремнієвих СЕ, розвинутий підхід до 

моделювання реальних значень ефективності фотоперетворення 

високоефективних СЕ на основі кремнію із урахуванням реальної температури 

в польових (натурних) умовах, в порівнянні із стандартними умовами (АМ1.5) 

та при концентрованому сонячному випромінюванні, експериментально 

досліджено температурні залежності фотоелектричних характеристик 

гетероперехідних (HIT) СЕ на основі монокристалічного кремнію в широкому 

температурному інтервалі. 

В цьому розділі узагальнено результати досліджень, надрукованих в 

роботах [126-131]. 

 

 

3.1. Створення установки для визначення температурних 

залежностей фотоенергетичних характеристик сонячних елементів. 

В цьому підрозділі наведені результати розробки та виготовлення 

установки для визначення температурних залежностей кремнієвих СЕ, яка 

призначена для використання у складі стендової бази Центру випробувань 

фотоперетворювачів та батарей фотоелектричних ІФН ім. В.Е. Лашкарьова 

НАН України при проведенні фототехнічних випробувань кремнієвих СЕ в 

спектральних умовах АМ0 та АМ1.5 

Структурна схема розробленої та виготовленої установки для визначення 

температурних залежностей СЕ наведена на рис. 3.1. Установка складається з 

плоскої основи (ПО), робочого столика (РС) з контактною системою (КС) та 

інфрачервоним фільтром (ІЧФ), блока нагріву і стабілізації температури 

(БНСТ), датчика температури (ДТ), датчика освітленості (ДО), блока живлення 

(БЖ). 
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Рис. 3.1. Структурна схема установки для визначення температурних 

залежностей кремнієвих СЕ в спектральних умовах АМ0 та АМ1.5. 

 

Робочий столик, контактна система та інфрачервоний фільтр змонтовані 

на плоскій основі товщиною 20 мм, яка виготовлена із оргскла. Робочий столик 

слугує нижнім контактом для підключення зразка СЕ і представляє собою 

масивну мідну основу круглої форми, висотою 50 мм та діаметром 200 мм. Для 

покращення контакту та зносостійкості робочий столик покритий тонким 

шаром нікелю. В об’ємі робочого столика змонтовані датчик енергетичної 

освітленості з відомими спектральними та фотоенергетичними 

характеристиками, датчик температури, який забезпечує вимірювання 

температури в діапазоні від 25 до 80°С з похибкою не більше  0,2 % та блок 

нагріву і стабілізації температури для підтримки заданої температури в процесі 

вимірювань. Нагрів робочого столика здійснюється за допомогою потужних 

транзисторів, які змонтовані в об’ємі масивного столика. Живлення блока 

нагріву та стабілізації температури здійснюється зовнішнім блоком живлення 

(24 В). Датчик енергетичної освітленості виведений на робочу поверхню 

столика. Поряд з столиком змонтована контактна система, яка представляє 

собою два контакти, які електрично з’єднані між собою та можуть 

переміщатися над робочою поверхнею столика. Притискання верхніх контактів 

регулюється за допомогою двох гвинтів. Для зменшення резистивного впливу 

контактних провідників реалізована чотирьохзондова схема підключення 

об’єкта вимірювання. Для зменшення впливу інфрачервоного випромінювання, 
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тобто зменшення додаткового нагрівання зразка СЕ в процесі вимірювань, 

використовується інфрачервоний фільтр, який представляє собою оргскло 

товщиною 20 мм з геометричними розмірами 300×300 мм, яке закріплене над 

робочим столиком та має можливість відхилятися від робочого столика для 

зручності встановлення об’єкта вимірювання. 

Зовнішній вигляд та розташування основних вузлів установки для 

визначення температурних залежностей кремнієвих СЕ в спектральних умовах 

АМ0 та АМ1.5 приведені на рис. 3.2., а конструкція приведена в Додатку Б. 

 

Рис. 3.2. Установка для визначення температурних залежностей кремнієвих СЕ 

в спектральних умовах АМ0 та АМ1.5. Позначення: 1 – контактна система; 2 – 

робочий столик; 3 – інфрачервоний фільтр (у відкритому положенні), 4 – 

датчик освітленості. 

 

Розроблена установка дає можливість проведення вимірювань 

температурних залежностей СВАХ і фотоенергетичних параметрів кремнієвих 

СЕ: струму короткого замикання; напруги розімкненого кола; коефіцієнта 

форми ВАХ, ефективності фотоперетворення. Визначення СВАХ і 

фотоенергетичних параметрів зразків СЕ здійснюється за допомогою 

мікропроцесорного вимірювача фотоенергетичних параметрів ФОТОН-3, 

розробленого та виготовленого в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. 
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Лашкарьова НАН України, згідно його керівництва з експлуатації. Контроль 

показань датчиків температури та енергетичної освітленості здійснюється за 

допомогою вольтметра В7-21 (або аналогічного за параметрами). 

Перед використанням установку необхідно розмістити під імітатором 

Сонця або, якщо вимірювання проводяться в натурних умовах, то в напрямку 

Сонця. Шляхом зовнішнього огляду переконатися у відсутності механічних 

пошкоджень деталей корпусу, поверхонь сполучних кабелів, шнурів живлення і 

мережних вилок та підключити клему заземлення на корпусі установки до 

шини заземлення. Підключити датчик освітленості робочого столика до 

ФОТОН-3. Підключити блок нагріву та стабілізації температури до блока 

живлення 24 В. Підключити вилку живлення ФОТОН-3 та блока живлення до 

мережі 220 В. Встановити зовнішній датчик освітленості на робочий столик 

установки та під’єднати його до вхідних клем вольтметра В7-46/1 (або 

аналогічного за параметрами), включеного в режим вимірювання постійного 

струму згідно його керівництва з експлуатації. Для випадку використання 

імітатора Сонця, змінюючи відстань між робочим столиком і лампами 

імітатора, встановити потрібну в випробуваннях (експерименті) енергетичну 

освітленість на зовнішній датчик освітленості. Встановлення рівня освітленості 

здійснюється при опущеному фільтрі інфрачервоного випромінювання. Рівень 

освітленості контролюється по показанням В7-46/1. Після встановлення 

необхідного рівня освітленості, необхідно зафіксувати положення ламп 

імітатора та зняти зовнішній датчик освітленості з робочого столика установки. 

Для проведення вимірювань температурних залежностей зразка СЕ він 

встановлюється на робочому столику і до нього під’єднуються електричні 

контакти. Потім зразок СЕ під’єднується до вхідних клем мікропроцесорного 

вимірювача фотоенергетичних параметрів ФОТОН-3. Після чого необхідно 

опустити фільтр інфрачервоного випромінювання та увімкнути ФОТОН-3 в 

режим вимірювання і ввести всі необхідні вихідні дані згідно його керівництва 

з експлуатації. Для функціонування блоку нагріву і стабілізації температури, 

необхідно увімкнути блок живлення та увімкнути нагрів робочого столика за 
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допомогою тумблера «Нагрів», який знаходиться на корпусі установки. Після 

досягнення температури робочого столика значення 25°С, необхідно вимкнути 

нагрів (тумблер «Нагрів»), зафіксувати температуру за допомогою вольтметра 

В7-21 та провести вимірювання зразка СЕ за допомогою ФОТОН-3 згідно його 

керівництва з експлуатації. Після чого провести аналогічні вимірювання для 

інших значень температури з необхідним кроком. Технічні характеристики 

установки для визначення температурних залежностей СЕ в спектральних 

умовах АМ0 та АМ1.5 приведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Технічні характеристики установки для визначення температурних залежностей 

СЕ в спектральних умовах АМ0 та АМ1.5 

№ 

п/п 
Технічні характеристики Параметри 

1 
Діапазон вимірювання та стабілізації температури робочого 

столика, °С 
2580 

2 Похибка вимірювання температури, не більше, %  0,2 

3 Діаметр робочого столика, не менше, мм 300 

 

Установки для визначення температурних залежностей СЕ в 

спектральних умовах АМ0 та АМ1.5 може експлуатуватися при температурі 

навколишнього середовища (25  15)°С і відносній вологості повітря до 80% 

при температурі 25°С і атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа. Напруга 

мережі живлення 50  1,5 Гц, 220 В повинна бути в межах від 187 В до 242 В – 

ефективне значення. 

 

 

3.2. Аналіз температурних залежностей фотоенергетичних параметрів 

сонячних елементів, отриманих на імітаторах Сонця з нескоректованим 

спектром [126, 130, 131]. 

В цьому підрозділі наведені результати експериментального дослідження 

та теоретичного моделювання температурних залежностей густини струму 
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короткого замикання, напруги розімкненого кола та ефективності 

фотоперетворення, а також обчислено температурний коефіцієнт ефективності 

фотоперетворення в кремнієвих СЕ з великими об’ємними часами життя при 

використанні в якості імітаторів сонячного випромінювання ламп 

розжарювання. Проведено порівняння отриманих експериментальних 

результатів з теорією, яка враховує особливості формування напруги 

розімкненого кола в СЕ з великими об’ємними часами життя при використанні 

в якості імітаторів сонячного випромінювання ламп розжарювання. Показано, 

що узгодження між ними достатньо добре. Окрім того, теоретично розраховано 

температурні залежності характеристик досліджених СЕ для випадку умов 

позаземної освітленості (АМ0). Встановлено, що температурні коефіцієнти 

ефективності фотоперетворення в умовах позаземного освітлення та при 

використанні в якості імітаторів сонячного випромінювання ламп 

розжарювання відрізняються суттєво. 

Викладені в роботі матеріали можуть бути використані для розробки 

методики дослідження температурних залежностей характеристик кремнієвих 

СЕ при застосуванні різноманітних імітаторів сонячного випромінювання. 

 

 

3.2.1. Експериментальне дослідження температурних залежностей 

основних характеристик сонячних елементів. Досліджено температурні 

залежності густини струму короткого замикання scJ , напруги розімкненого 

кола ocV  та ефективності фотоперетворення   для п’яти зразків СЕ. Перший 

зразок – HIT СЕ, а чотири інші являють собою кремнієві СЕ з p-n-переходом, 

три з яких практично ідентичні. Визначення характеристик проведено для 

одного зразка HIT СЕ та для одного зразка кремнієвого СЕ з дифузійним p-n-

переходом при використанні умов АМ1.5, а також для двох зразків кремнієвих 

СЕ з дифузійним p-n-переходом при використанні умов АМ0. Для порівняння 

проведено також визначення температурних залежностей характеристик СЕ для 

зразка кремнієвого СЕ з дифузійним p-n-переходом у випадку достатньо малих 
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об’ємних часів життя при використанні умов АМ0. Підкреслимо, що коли мова 

йде про реалізацію умов АМ0 та АМ1.5 у випадку використання в якості 

імітаторів сонячного випромінювання ламп розжарювання, то мається на увазі 

нормування максимально досяжних густин струмів короткого замикання 

досліджуваних СЕ при T 25ºС на значення 43,18 та 53,65 мА/см
2
. 

Методика визначення характеристик СЕ ґрунтувалась на стандартах, 

описаних в [116-121]. При цьому, відносні похибки: для струму короткого 

замикання  0,1%, для напруги розімкненого кола  0,05%, для ефективності 

фотоперетворення  1%. Вихідні параметри кремнію та основні характеристики 

досліджених зразків СЕ в умовах енергетичної освітленості АМ1.5 чи АМ0 

наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Основні характеристики зразків СЕ 

в умовах енергетичної освітленості АМ1.5 чи АМ0 

Н
о
м

ер
 

зр
аз

к
а 

А
М

1
.5

 

А
М

0
 

dN , 

см
-3 

d , 

мкм 
b , 

мс 
sS , 

см/с 
scJ , 

мА/см
2 

ocV , 

В 

*

sR , 

Ом·см
2 

 , 

% 

1 +  1,6·10
15 

300 1,4 40 29,9 0,675 5,70 12,3 

2 +  3,1·10
15 

380 0,4 200 30,6 0,631 0,15 16,0 

3  + 3,1·10
15 

380 0,4 380 40,5 0,630 1,10 14,5 

4  + 3,1·10
15

 380 0,4 330 40,4 0,631 1,18 14,3 

5  + 3,1·10
15

 380 0,018 3500 26,7 0,556 1,10 8,27 

 

Тут dN  – концентрація легуючої домішки, d  – товщина зразка, b  – об’ємний 

час життя, sS  – сумарна швидкість поверхневої рекомбінації на фронтальній і 

тиловій поверхні, *

sR  – добуток послідовного опору на площу зразка. 

Досліджені зразки СЕ виготовлялися на основі кремнію n-типу, зразки 1-4 

мали великий об’ємний час життя. Для них має місце нерівність dL  , де dL  – 

довжина дифузії нерівноважних електронно-діркових пар. Найменша швидкість 

поверхневої рекомбінації (40 см/c), була отримана в першому зразку (HIT СЕ). 

Технологія виготовлення HIT СЕ детально описана в роботі [115]. 
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Зразки 2-4 являли собою СЕ з дифузійним p-n-переходом та були 

виготовлені за однаковою технологією. В них на фронтальній поверхні шляхом 

дифузії бору створювалась область p-типу провідності з глибиною залягання p-

n-переходу порядку 8,06,0   мкм, а на тиловій поверхні шляхом дифузії 

фосфору створювався ізотипний n-n
+
-перехід. Для зменшення швидкості 

поверхневої рекомбінації проводилося протравлювання p-n-переходу по 

периферії, після чого здійснювалось термічне окислення. Проте, як видно з 

таблиці 3.2, завдяки усім операціям, направленим на зменшення швидкості 

поверхневої рекомбінації sS , на зразках СЕ з дифузійним p-n-переходом так і 

не вдалося зменшити величину sS  до значень порядку 40 см/c, які були 

отримані для HIT СЕ. П’ятий зразок СЕ теж був виготовлений на основі n-типу 

кремнію з достатньо великим об’ємним часом життя, проте під час термічного 

окислення температура була вищою, за рахунок чого значення об’ємного часу 

життя суттєво зменшилося. 

 

 

3.2.2. Моделювання температурних залежностей характеристик 

сонячних елементів при використанні імітаторів сонячного 

випромінювання. Спершу проаналізуємо температурну залежність густини 

струму короткого замикання scJ  кремнієвих СЕ. В загальному випадку можна 

записати: 

  






)(

0

)(),(1)(

T

cLsc

m

dITqrqTJ ,                            (3.1) 

де q  – елементарний заряд; Lr  – усереднений коефіцієнт втрат фотоструму, 

пов’язаний з відбиттям, неповним поглинанням світла та наявністю контактної 

сітки на фронтальній поверхні; )(/24,1)( TET gm   – червона межа фотоефекту 

(край поглинання); )(TEg  – залежність ширини забороненої зони від 

температури; 0  – короткохвильовий край випромінювання, яке поглинається в 

СЕ; ),( Tqc   – коефіцієнт збирання фотоструму; )(I  – спектральна залежність 
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інтенсивності генерації електронно-діркових пар в напівпровіднику, яка 

залежить від умов освітленості чи від характеристик імітаторів сонячного 

випромінювання. 

У випадку, коли джерело випромінювання є абсолютно чорним чи сірим 

тілом, згідно з формулою Планка: 
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де 0B  – стала; h  – стала Планка; c  – швидкість світла; k  – стала Больцмана; rT  

– температура випромінювання абсолютно чорного тіла. 

Якщо мова йде про умови освітленості АМ0, то  
2

0 /2 ss DrcB   [71], де 

sr  – радіус Сонця, sD  – відстань від Землі до Сонця, K5800sT , K298T . За 

умови, коли в якості імітатора сонячного випромінювання використовуються 

лампи розжарювання, їх освітленість підбирається таким чином, щоб була 

справедливою рівність: 
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де LT  – температура ламп розжарювання; )( LRf  – функція, яка описує 

залежність інтенсивності випромінювання імітатора сонячного 

випромінювання від відстані LR  між джерелом випромінювання та СЕ. 

Якщо досліджуються температурні залежності густини струму короткого 

замикання scJ  в умовах енергетичної освітленості АМ0, то зростання scJ  можна 

описати коефіцієнтом: 
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У випадку, коли виконаний критерій dL  , можна вважати, що 

.1)( cq  В цьому випадку вираз (3.4) спрощується. Тоді 
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В цьому випадку матимемо )()25()( TFCJTJ o

scsc  . 

На рис. 3.3 наведено теоретичні спектральні залежності інтенсивності 

випромінювання, нормовані на максимальні значення, а на рис. 3.4 – залежності 

)(TF  для кремнієвих СЕ, побудовані з використанням виразу (3.5). Параметром 

кривих є величина rT . Одна з кривих, наведених на рис. 3.3, відповідає умовам 

освітленості АМ1.5. На рис. 3.4 також наведено залежність коефіцієнта )(TF  

для умов освітленості АМ1.5, розраховану чисельними методами з 

використанням стандарту [132, 133]. 
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Рис. 3.3. Спектральні залежності спектра випромінювання при різних умовах 

випромінювання. 
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Рис. 3.4. Температурні залежності струму короткого замикання кремнієвих СЕ 

при різних умовах випромінювання. 

 

З рис. 3.3 видно, що чим менша температура випромінювання, тим 

сильніше зсувається спектральний розподіл інтенсивності випромінювання в 

довгохвильову область. Оскільки із збільшенням температури величина m  

зростає, то це приводить до зростання значення F  зі зменшенням rT . 

Порівнюючи значення F  при температурах випромінювання 5800К 

(температура випромінювання Сонця) та 2800К (температура випромінювання 

імітаторів на основі ламп розжарювання), бачимо, що при T 65ºС величина 

scJ  зростає порівняно із значенням при T 25ºС у випадку, коли rT 2800К, на 

3%, а при rT 5800К на 1%. Таким чином, використання в якості імітаторів 

сонячного випромінювання ламп розжарювання приводить до суттєвого 

збільшення швидкості зростання струму короткого замикання при збільшенні 

температури СЕ. Цей ефект необхідно враховувати при дослідженні 

температурних залежностей ключових характеристик СЕ, в першу чергу струму 

короткого замикання та ефективності фотоперетворення. 

Як вже говорилося раніше, для зразків 1-4 виконується умова dL  . 

Тому моделювання температурних залежностей напруги розімкненого кола ocV  

та ефективності фотоперетворення   для них можна виконати з використанням 
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теорії, запропонованої в роботі [96], яка враховує можливість реалізації 

нелінійного рівня збудження, коли dNp  . 

Згідно з [96], напругу розімкненого кола ocV  у випадку бази n-типу можна 

знайти з використанням виразу: 
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де q  – елементарний заряд; T  – температура СЕ; p  – надлишкова 

концентрація електронно-діркових пар в базовій області СЕ; dN  – концентрація 

легуючої домішки; )(Tni  – концентрація власних носіїв заряду в кремнії. 

З рівняння балансу генерації та рекомбінації [96] може бути знайдена 

величина надлишкової концентрації електронно-діркових пар p : 

pS
d

qJ s

b

sc 










/ .                                        (3.7) 

Тут scJ  – густина струму короткого замикання; 

  111 )(
  AugerdrecSRb pNA  – об’ємний час життя носіїв заряду, SR  – час 

життя при рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла, recA 6,3·10
-15

 см
3
/с [99] – 

коефіцієнт випромінювальної рекомбінації в кремнії, Auger  – час життя носіїв 

заряду при міжзонній рекомбінації Оже: 

   
21 pNCppNC dndpAuger  ,                      (3.8) 

де nC 

















5,0

22

31

)(

105,2
108,2

pNd

 см
6
/с, pC 10

-31
 см

6
/с [110, 111]. 

Вираз (3.6) являє собою квадратне рівняння відносно p . Його 

розв’язком є формула: 
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Якщо в (3.9) замінити ocV  на величину прямого зміщення V , то можна 

отримати залежність )(Vp : 
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При OCVV   густина фотоструму в СЕ буде рівною: 

)()( VJJVJ recsc  ,                                      (3.11) 

де     )()( VpS
d

qVJ s

b

rec 










 .                               (3.12) 

Рівняння (3.12) являє собою вираз для ВАХ СЕ в квадратурах, який 

враховує складну залежність об’ємного часу життя b  від нерівноважної 

концентрації носіїв заряду ))(( VpNd  . 

За умови максимального відбору потужності 0/))(( dVVVJd  можна 

знайти значення фотонапруги mV  та густини струму короткого замикання mJ , 

які визначають ефективність фотоперетворення (вираз 2.14) для кремнієвого СЕ 

одиничної площі з врахуванням послідовного опору sR . Відмітимо, що вираз 

(2.14) справедливий і у випадку довільної площі СЕ scA , якщо зробити заміну 

scmm AJJ  . 

У випадку, коли виконано критерій 2/dL   (зразок 5), при моделюванні 

струму короткого замикання та його зростання з температурою треба 

використовувати загальний вираз (3.1). При цьому вираз для коефіцієнту 

збирання фотоструму має вигляд 

)(),(1

)(),(
),(

TLT

TLT
Tq




 ,                                (3.13) 

де ),( T  – коефіцієнт поглинання світла в напівпровіднику. 

Оскільки для випадку малих об’ємних часів життя b  надлишкова 

концентрація електронно-діркових пар p  мала порівняно з концентрацією 

основних носіїв заряду, то напруга розімкненого кола ocV  може бути визначена 

за формулою: 
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де )(TD  – коефіцієнт дифузії дірок. 

Ефективність фотоперетворення СЕ одиночної площі для умов освітлення 

АМ1.5 в цьому випадку визначається як 
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Слід зазначити, що температурні залежності ефективності 

фотоперетворення, в першу чергу визначаються температурними залежностями 

напруги розімкненого кола ocV  та коефіцієнта форми ВАХ ( FF ) [5, 122, 134, 

135]. Зменшення ocV  та FF  викликано в основному експоненціальним 

зростанням концентрації власних носіїв заряду in  із збільшенням температури 

  kTqEn gi 2/exp  . Чим більша ширина забороненої зони напівпровідника 

gE , тим менше температурний коефіцієнт   зменшення   з ростом 

температури. 

Для розрахунку температурної залежності ocV  окрім врахування 

залежності )(Tni  потрібно врахувати температурні залежності часу життя 

Шоклі-Ріда-Холла SR , часу випромінювальної рекомбінації, а також 

швидкостей поверхневої та Оже рекомбінації. Нарешті, потрібно врахувати 

температурну залежність густини струму короткого замикання scJ . Оскільки 

температурні залежності перерахованих величин на відміну від 

експоненціальної залежності )(Tni , як правило, ступінні, то слідує очікувати, 

що вони дадуть в залежність )(TVoc  невеликі поправки в порівнянні з )(Tni . 

Вираз для SR  у випадку довільного рівня збудження має такий вигляд 

     

 pnNTCTC

kTETnpnTCkTETnppTC

tnp

tintip
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де )()( TVTC ppp   і )()( TVTC nnn   – коефіцієнти захоплення дірок та 

електронів об’ємним рекомбінаційним центром; tE  – енергія рекомбінаційного 

рівня; tN  – концентрація об’ємного рекомбінаційного рівня. 

Як показано в [136], типовою температурною залежністю перерізу 

захоплення на нейтральні рекомбінаційні центри для дірок )(Tp  є залежність 

2T , а на притягаючі центри – від 1T  до 3T . Тому при малих рівнях збудження 

з врахуванням температурної залежності теплової швидкості отримуємо при 

2)(  TTp  час життя Шоклі-Ріда-Хола 2/3TSR   [122]. У випадку, коли 

захоплення дірки відбувається на відштовхуючий центр, 

  3/1

0 /exp)( TTTp   [136]. При цьому відбувається зменшення )(TSR  з 

ростом температури. Слід відзначити, що і в цьому випадку залежність )(Tp  

також значно менша, ніж залежність )(Tni . Як показують оцінки, у випадку 

кремнію зміна )(TSR  при зміні температури в інтервалі від 25 до 65°С 

порівняно зі зміною )(Tni  при малих рівнях збудження не перевищує 0,5%. При 

достатньо більших рівнях збудження, коли dNp  , залежність )(TSR  

послаблюється порівняно з залежністю 2/3T  або взагалі відсутня. Аналогічна 

ситуація і з температурними залежностями Auger  [136]. Що стосується r , то 

його величина перевищує 10
-2 

с для рівнів легування порядку 10
15

 см
-3

. Це 

дозволяє знехтувати випромінювальною рекомбінацією порівняно з 

рекомбінацією Шоклі-Ріда-Холла. Температурна залежність швидкості 

поверхневої рекомбінації sS  в кремнієвих СЕ детально не досліджена. Але слід 

очікувати, що залежності )(TSs , як і температурні залежності об’ємного часу 

життя, ступеневі. Тому при подальших розрахунках можна вважати, що 

)(TSs const. Величина D  в кремнії з рівнем легування 10
15

 см
-3

 залежить від 

температури приблизно як 2,1T . 

З викладеного вище випливає, що при моделюванні температурних 

залежностей ключових характеристик зразків СЕ 1-4 слід враховувати 
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температурні залежності густини струму короткого замикання та температурні 

залежності концентрації власних носіїв заряду )(Tni . Що стосується п’ятого 

зразка, то при моделюванні його характеристик необхідно також враховувати 

як залежність об’ємного часу життя від температури, так і температурну 

залежність коефіцієнту дифузії неосновних носіїв заряду. 

На рис. 3.5-3.7 наведено результати експериментальних досліджень 

температурних залежностей густини струму короткого замикання scJ , напруги 

розімкненого кола ocV  та ефективності фотоперетворення   для зразків 1-5. 

Нумерація кривих відповідає номерам зразків, наведених в таблиці 3.2. 

Експериментальні значення порівняні з теоретично розрахованими. Для зразків 

1-4 розрахунок проводився з використанням виразів (3.6)-(3.12) і (2.14), а для 

п’ятого зразка – з використанням виразів (3.13)-(3.16). Як видно з наведених 

результатів, узгодження між експериментальними та розрахунковими 

значеннями добре. 
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Рис. 3.5. Температурні залежності струму короткого замикання для різних 

зразків кремнієвих СЕ (точки – експеримент, лінії – теорія). 
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Рис. 3.6. Температурні залежності напруги розімкненого кола для різних 

зразків кремнієвих СЕ (точки – експеримент, лінії – теорія). 
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Рис. 3.7. Температурні залежності ефективності фотоперетворення для різних 

зразків кремнієвих СЕ (точки – експеримент, лінії – теорія). 

 

На рис. 3.8 наведено результати розрахунку усередненого температурного 

коефіцієнту ефективності фотоперетворення )(T . Для розрахунку 

усереднених залежностей )(T  (у відсотках) використовувався вираз 
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 ,                       (3.17) 

де 0T  – вихідна температура, яка дорівнює у цьому випадку 298К (25ºС). 
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Рис. 3.8. Теоретичні залежності усередненого коефіцієнту спаду ефективності 

фотоперетворення від температури для різних зразків кремнієвих СЕ. 

 

Як видно з рисунку, значення )(T  для досліджених зразків змінюються 

в достатньо широких межах. Найменші величини )(T  реалізуються для 

зразків 2, 3, 4 (порядку ( 4,035,0  )%/К), в той час як для зразків 1 та 5 значення 

)(T більші. Номери кривих на рис. 3.8 також відповідають номерам зразків, 

наведених в таблиці 3.2. Особливо великі вони для п’ятого зразка – більші за 

0,5%/К. Значення )(T  з одного боку залежать від сумарної швидкості об’ємної 

та поверхневої рекомбінації. Чим вони менше, тим менша величина )(T . З 

іншого боку, збільшенню величини )(T  сприяє великий послідовний опір sR . 

Від його величини сильно залежить коефіцієнт форми ВАХ ( FF ). 

Послідовний опір досліджених кремнієвих СЕ з p-n-переходами в першу 

чергу визначається параметрами сильно легованого емітера. Чим сильніше 

леговано емітер і чим більша його товщина, тим менша величина sR . Однак при 

цьому зростає міжзонна рекомбінація Оже, що веде до зменшення струму 

короткого замикання. У випадку HIT СЕ величина sR  визначається в 

основному параметрами плівки ITO. Чим більша товщина плівки, тим менше 

значення sR . Однак із збільшенням товщини плівки ITO зростає поглинання 
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світла в цій плівці. Це також веде до зменшення струму короткого замикання. Із 

сказаного вище випливає, що товщину емітера та плівки ITO потрібно 

оптимізувати. 

Зупинимось далі на аналізі того, настільки суттєво впливає використання 

ламп розжарювання в якості імітаторів освітлення на температурні залежності 

ключових характеристик кремнієвих СЕ. Для scI  це питання вже фактично 

аналізувалося. Було показано, що використання імітаторів суттєво пришвидшує 

зростання струму короткого замикання. В дійсності, в натурних умовах 

(зокрема, при умовах освітленості АМ1.5) зростання scI  значно повільніше. 

Щоб проаналізувати це питання для напруги розімкненого кола та ефективності 

фотоперетворення, для зразка 4 окрім розрахунку температурних залежностей 

ocV  та   при використанні імітаторів сонячного випромінювання для випадку, 

коли rT 2800К, були виконані розрахунки для умов освітленості АМ0, коли 

rT 5800К. Якщо для )(TVoc  результати розрахунку з використанням імітаторів 

та реалізації умов АМ0 практично співпали, то при розрахунку )(T  невелика 

різниця спостерігається (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Теоретичні залежності ефективності фотоперетворення від 

температури для зразка 4 в умовах освітленості АМ0 при температурах 

випромінювання 2800 та 5800К. 
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Проте більш суттєво вказана різниця проявляється при знаходженні 

температурних коефіцієнтів ефективності фотоперетворення )(T  (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Теоретичні залежності усередненого коефіцієнту спаду ефективності 

фотоперетворення від температури для зразка 4 в умовах освітленості АМ0 при 

температурах випромінювання 2800 та 5800К. 

 

Як видно з рисунку, розрахунок, виконаний для випадку використання 

імітаторів сонячного випромінювання, дає менші значення )(T , ніж 

розрахунок, зроблений для випадку реалізації умов освітленості АМ0. Це якраз 

і пов’язане з тим, що використання імітаторів пришвидшує зростання струму 

короткого замикання, компенсуючи частково внесок температурних 

залежностей )(Tni . В результаті величина )(T  начебто зменшується. Проте в 

дійсності в реальних умовах функціонування СЕ такого сильного зростання 

струму короткого замикання немає, а отже величина )(T  є більшою. Цей 

ефект необхідно враховувати при знаходженні реальних втрат ефективності СМ 

при підвищенні їх робочої температури. 
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3.3. Вплив конвекційного та радіаційного охолодження на 

характеристики сонячних елементів [127, 128]. 

В цьому підрозділі представлено результати дослідження впливу 

конвекційного та радіаційного охолодження на фотоелектричні характеристики 

кремнієвих СЕ. 

Відомо, чим вища робоча температура СЕ, тим менша величина 

ефективності фотоперетворення  . Для самоузгодженого знаходження   СЕ в 

умовах експлуатації крім рівнянь для фотоструму та фотонапруги треба 

розв’язувати також і рівняння балансу між нагрівом та охолодженням СЕ. 

Рівняння балансу між нагрівом СЕ сонячним випромінюванням та 

охолодженням СЕ за рахунок теплового випромінювання і конвекції можна 

записати у вигляді: 

    )(1 4

0

4

0 TTTTP effs  ,                       (3.18) 

де sP  – потужність сонячного випромінювання, нормована на площу СЕ;   – 

ефективність фотоперетворення СЕ; T  – температура СЕ; 0T  – температура 

оточуючого середовища;   – стала Стефана-Больцмана;   – коефіцієнт, що 

характеризує ефективність теплового випромінювання поверхні СЕ; eff  – 

ефективний коефіцієнт конвекції. 

Експериментальне дослідження робочої температури СМ, проведене в 

роботі [137], дозволяє визначити ефективні параметри охолодження. 

Експериментальні дані в роботі [137] добре узгоджуються з коефіцієнтами 

конвекції в 20 Вт/м
2
 (чорні точки на рис. 3.11), 30 Вт/м

2
 (чорні прямокутники на 

рис. 3.11) та в 60 Вт/м
2
 (світлі точки на рис. 3.11). 

Вплив робочої температури СЕ на напругу розімкненого кола ocV  добре 

апроксимується виразом у вигляді різниці між шириною забороненої зони 

матеріалу активного шару СЕ gE  та величиною Toc , що має вигляд: 
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де oc  – коефіцієнт температурної залежності ocV . 

 

Рис. 3.11. Експериментальні залежності температури СМ від рівня освітленості 

[137, 138]. 

 

З виразу (3.19) випливає, що з врахуванням того, що аргумент логарифма 

суттєво більший за 1, залежність напруги розімкненого кола ocV  від 

температури T  близька до лінійної. Використовуючи вираз (3.18), можна 

знайти співвідношення між робочою температурою та   СЕ за умов, коли 

густина потужності сонячного випромінювання sP  становить 0,1 Вт/см
2
. Це 

відповідає потужності, падаючої на СЕ, для умов АМ1.5, проте без фіксації 

значення робочої температури, що дорівнює 298К. 

На рис. 3.12 показано такі залежності для трьох випадків: 1) слабкого 

конвекційного охолодження ( 20eff  Вт/м
2
) та радіаційного охолодження 

лише з фронтальної поверхні ( 1 ); 2) типового середнього охолодження 

30( eff  Вт/м
2
) та проміжної ефективності радіаційного випромінювання 

тепла )5,1(  ; 3) ефективного конвекційного ( 60eff  Вт/м
2
) та 
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випромінювального ( 2 ) охолодження. Залежності показують суттєву 

різницю між робочими температурами СЕ при різних умовах охолодження для 

всіх реальних значень ефективності  . Слід також зазначити, що залежності 

близькі до лінійних. Це вказує на домінування конвекційного механізму 

охолодження в умовах АМ1.5. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
300

310

320

330

340


eff

 = 30 Вт/м
2
, = 1,5


eff
= 60 Вт/м

2
, = 

 

 
T

, 
К

, %


eff

 = 20 Вт/м
2
, = 1

 
Рис. 3.12. Залежності робочої температури СЕ від ефективності 

фотоперетворення для різних умов охолодження. 

 

Як видно з рис. 3.12, при збільшенні   СЕ робоча температура 

наближається до температури оточуючого середовища, що дорівнює в 

розглянутому випадку 300К. Особливо це важливо для так званих 

багатоперехідних СЕ,   яких може перевищувати 50% [139]. Як показано в 

[139], цей ефект приводить до суттєвого зростання   багатоперехідних СЕ, які 

працюють поза межами земної атмосфери, коли 135,0sP  Вт/см
2
, охолодження 

є виключно радіаційним, а температура оточуючого середовища 200К. В 

цьому випадку робоча температура може стати меншою за 300К, що приводить 

до додаткового збільшення   порівняно з умовами освітленості АМ0 завдяки 

збільшенню напруги розімкненого кола. Рис. 3.13 демонструє отримані нами в 

результаті моделювання залежності напруги розімкненого кола ocV  від робочої 
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температури для СЕ на матеріалах з різною шириною забороненої зони та 

іншими параметрами. 
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Рис. 3.13. Залежності напруги розімкненого СЕ від температури. 

 

Можна бачити, що температура помітно впливає на напругу і, як 

наслідок, ефективність фотоперетворення цих СЕ. Як видно з рисунку, чим 

менша ширина забороненої зони СЕ, тим сильніше падіння величини   з 

ростом робочої температури. 

 

 

3.4. Моделювання реальних значень ефективності фотоперетворення 

сонячних елементів [98]. 

В цьому підрозділі розглядається комплексний підхід до моделювання 

реальних значень ефективності фотоперетворення   високоефективних 

кремнієвих СЕ, в рамках якого розраховані температурні залежності   

високоефективних СЕ на основі кремнію, показано, що температурний 

коефіцієнт падіння величини   із зростанням температури тим нижчий, чим 

менша швидкість поверхневої рекомбінації. Виконано моделювання 

ефективності фотоперетворення високоефективних СЕ на основі кремнію, що 

працюють у польових (натурних) умовах. Їх робоча температура визначалася 
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самоузгоджено, шляхом спільного рішення рівнянь для фотоструму, 

фотонапруги, а також рівняння балансу потоків енергії. Враховано радіаційний 

і конвективний механізми охолодження. Показано, що робоча температура СЕ 

вища температури навколишнього середовища, навіть при дуже великих 

коефіцієнтах конвекції (~300 Вт/м
2
·К). Відповідно, ефективність 

фотоперетворення при цьому менша, ніж у випадку, коли температура СЕ 

дорівнює температурі навколишнього середовища. Отримано розрахункові 

залежності для напруги розімкненого кола і ефективності фотоперетворення 

високоякісних кремнієвих СЕ при концентрованому сонячному 

випромінюванні з урахуванням реальної температури СЕ. 

Для того, щоб визначити робочу температуру СЕ у реальному випадку, 

крім рівнянь для фотоструму і фотонапруги, потрібно вирішити рівняння 

балансу температури (рівняння балансу потоків енергії). Воно має такий вигляд 

[139]: 

     0

4

0

4)( TTTTKTP Ts  .                    (3.20) 

Тут sP  
2

1

E

E

phph dEEP  – густина потужності сонячного випромінювання, 

)( phEP  – питома густина потужності сонячного випромінювання для енергії 

фотона, 1E  і 2E  – граничні енергії фотонів, які задають енергетичний інтервал 

сонячного випромінювання. Для кремнієвих СЕ, в яких час життя Шоклі-Ріда-

Холла, як правило, значно менший випромінювального часу життя, величина 

1 . Значення   порядку 1. Воно залежить від коефіцієнта сірості, тобто від 

близькості теплового випромінювання СЕ до випромінювання абсолютно 

чорного тіла. Величина TK  рівна відношенню площі випромінювальної 

поверхні до площі поверхні СЕ, яка освітлюється. Параметр   – стала Стефана-

Больцмана. Величина TTT  0 , T  – величина перевищення повної 

температури T  в порівнянні із значенням 0T , wV 0  [140] – коефіцієнт 

конвекції ( 0  – коефіцієнт конвекції при відсутності вітру, wV  – швидкість 

вітру,   – коефіцієнт пропорційності). Слід зазначити, що величина коефіцієнта 
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конвекції, крім швидкості вітру, залежить від вологості повітря, від кута між 

вектором швидкості вітру і площиною СЕ, а також від барометричного тиску. 

Спочатку визначимо ефективність фотоперетворення високоякісних 

кремнієвих СЕ, поклавши за основу підхід, розвинутий в [96], а потім вирішимо 

отримане рівняння для величини   спільно з рівнянням (3.20). Це дозволить 

розрахувати теоретичну величину ефективності фотоперетворення вказаних СЕ 

в реальних умовах функціонування. Для спрощення ми обмежимося розглядом 

випадку, коли умови освітленості відповідають спектру для АМ1.5. Повне 

узгодження досягається, як відмічалося вище, конкретизацією умов 

освітленості. Оскільки ця частина задачі була врахована при отриманні 

ефективності фотоперетворення в роботах [123, 124], зупинимося на більш 

детальному аналізі тієї частини завдання, яка пов'язана з самоузгодженим 

визначенням температури СЕ. 

Отримані в [96] співвідношення для ефективності фотоперетворення 

високоефективних СЕ на основі кремнію справедливі при реалізації таких 

критеріїв: 1 – довжина дифузії dL  суттєво перевищує товщину СЕ; 2 – 

підвищений рівень збудження, коли концентрація генерованих світлом 

електронно-діркових пар p  в умовах розімкненого кола порядку або більше 

концентрації основних носіїв в базі 0p ; 3 – рекомбінацією в області 

просторового заряду в кремнії можна знехтувати в порівнянні з рекомбінацією 

в квазінейтральній області кремнію. Як показує аналіз, при виконанні двох 

перших критеріїв, виконується і третій. 

Як було відмічено в [96], високоефективні СЕ виготовляються із 

високоякісного монокристалічного кремнію із часом життя Шоклі-Ріда-Холла 

порядку більше 1 мс, то довжина дифузії dL  в них може досягати більше 

одного міліметра і суттєво перевищує товщину бази d . Тобто, перший критерій 

в них виконується. Надлишкова концентрація електронно-діркових пар p  в 

режимі розімкненого кола досягає значень порядку 10
16

 см
-3

. Якщо рівень 

легування бази 0p  порядку або менше p , то виконується і другий критерій. 
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Рівняння для ефективності фотоперетворення СЕ одиничної площі на 

основі кремнію із урахуванням послідовного опору sR  було отримано на основі 

виразів (2.3), (2.4), (2.12), (2.13) і має вигляд (2.14). Відзначимо, що при записі 

(2.12) значення температури СЕ не конкретизувалось, а це означає, що отримані 

вирази для mV  і mJ , а відповідно і вирази   будуть справедливі при довільній 

температурі. 

Вихідні параметри матеріалу для HIT СЕ і для двох зразків кремнієвих 

СЕ з дифузійними p-n-переходами, які отримані при використанні результатів 

робіт [88, 90, 92, 139], приведені в таблиці 3.3. З їх використанням на рис. 3.14 

побудовані розрахункові залежності температурного коефіцієнта падіння 

ефективності фотоперетворення із зростанням температури 

)(/
)(

)( T
dT

Td
TK 


 . 

Таблиця 3.3. 

Вихідні параметри матеріалу для гетероперехідного (HIT) СЕ (1) 

і для двох зразків кремнієвих СЕ (2, 3) 

Номер 

зразка 

exp

scJ , 

мА/см
2 

d , 

мкм 
sS , 

см/с 

SR
, 

мс 
0p , 

см
-3

 
sR , 

Ом 

1
 

39,5
 

100 4
 

1,0 8·10
15 

0,04 

2
 

42,7 200 47
 

0,87 9,3·10
15

 0,15 

3
 

35,0 380 700
 

0,5 3,1·10
15

 0,55 

 

Відмітимо, що при розрахунку )(TK  передбачалося, що величини scJ , 

SR  і sS  не залежать від температури. Основою для цього є те, що основний 

внесок в залежність )(TK  вносить температурна залежність власної 

концентрації носіїв заряду в кремнії )(Tni . 

Оцінити зміну густини струму короткого замикання в кремнії при зміні 

температури можна, враховуючи зменшення ширини забороненої зони кремнію 

gE  із зростанням температури. Як показують оцінки, це призводить до 

зростання scJ  при зміні температури від 298 до 340К менше, ніж на 1%. 
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Рис. 3.14. Розрахункові залежності температурного коефіцієнта спаду 

ефективності фотоперетворення K  від температури для гетероперехідного 

(HIT) СЕ (крива 1), рекордного на свій час СЕ з p-n-переходом (крива 2) і СЕ з 

p-n-переходом космічного призначення (крива 3). Значення, наведені на кривих 

4 і 5, взяті з [134]. 

 

Як показують оцінки, такого ж порядку зміна ефективності 

фотоперетворення за рахунок врахування температурної залежності об'ємного 

часу життя і швидкості поверхневої рекомбінації. На рис. 3.14, крива 1 

отримана при використанні розрахункових параметрів для HIT СЕ, наведених в 

першому рядку таблиці 3.3. Як видно, в цьому випадку реалізується найменше 

значення величини )(TK , тобто ~ 0,3%/К. Це досягається за рахунок реалізації 

найменших значень sS  (~ 9 см/с). Отримані розрахункові дані добре корелюють 

з експериментальними значеннями )(TK , наведеними для HIT СЕ в [134]. 

Дещо більше значення )(TK  отримане при використанні розрахункових 

параметрів для кремнієвого СЕ на основі p-n-переходу, наведених в другому 

рядку таблиці 3.3 (крива 2). В цьому випадку величина sS  рівна 47 см/с. 

Найбільше значення )(TK  реалізується при використанні параметрів 

кремнієвого СЕ космічного призначення, наведених в третьому рядку таблиці 

3.3. При T 300К воно складає близько 0,45%/К. В цьому випадку величина 
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sS 700 см/с. Приведене значення K  відповідає експериментальному значенню 

для комерційних кремнієвих СЕ на основі дифузійних p-n-переходів, яке 

приведене в роботі [134]. Таким чином, як видно з рис. 3.14, величина K  

корелює із значенням sS . Найменші значення K  реалізуються для HIT СЕ, в 

яких для отримання мінімальних значень sS  використовуються можливості 

пасивації границь поділу, пов'язані із застосуванням анізотипного та ізотипних 

гетеропереходів на основі a-Si:H. У той же час близькі значення K  

отримуються і для кремнієвих СЕ на основі дифузійних p-n-переходів, в яких 

величина швидкості поверхневої рекомбінації мінімізована завдяки 

використанню термічного окислу кремнію [88, 141]. Необхідно відзначити, що 

величина )(TK  безпосередньо не визначається конструкцією СЕ, як це 

стверджується в [134]. 

 

 

3.4.1. Ефективність фотоперетворення гетероперехідних (HIT) 

сонячних елементів з урахуванням конвекції і радіаційного охолодження 

при довільних значеннях температури навколишнього середовища. 

Спочатку проаналізуємо температурні залежності ефективності 

фотоперетворення для HIT СЕ, розглянутого в роботі [90], а потім для 

рекордного на свій час СЕ з дифузійним p-n-переходом [88]. 

Оскільки, при отриманні виразу (2.14) температура СЕ не 

конкретизувалась, то ми можемо визначити ефективність фотоперетворення СЕ 

і при довільних значеннях температури навколишнього середовища 0T . У 

випадку, коли рішення виходить самоузгодженим чином, то спочатку, 

підставивши вираз (2.14) в (3.20), потрібно вирішити отримане рівняння, 

визначивши величину T . На рис. 3.15 приведені залежності величини T  від 

коефіцієнта конвекції  . При розрахунках тут і далі, вважалось, що  2, а 

TK 1, 1E 1,12 еВ, 2E 10 еВ. В якості 0T  були використані такі значення: 

288, 298 и 308К, що відповідають 15, 25 і 35°С. 
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Рис. 3.15. Залежності температури гетероперехідного (HIT) СЕ від коефіцієнта 

конвекції  . При побудові рисунка прийнято, що температура навколишнього 

середовища становить відповідно 15, 25 і 35°С (криві 1'-3'). 

 

Як видно з рис. 3.15, у всьому діапазоні зміни   (від 10 до 3·10
2
 Вт/м

2 
К) 

температура СЕ залишається більшою, ніж величини 0T . Величина 0  в роботі 

[140] для різних умов експерименту змінюється в межах від 2,8 до 8,55 Вт/м
2 
К, 

а величина   – в межах від 2,2 до 3,8 Вт·с/м
3 

К. В роботі [92] реперними 

значеннями   є величини 20 і 60 Вт/м
2 
К. Перше значення описує випадок, коли 

швидкість вітру мала в порівнянні зі значенням 1 м/с, а другий відповідає 

усередненим значенням швидкості вітру, яка приблизно дорівнює 7 м/c. Хоча 

роботи [140] і [137] дають дещо різні швидкості вітру в реальних випадках, 

однак значення 300 Вт/м
2 

К відповідає дуже великій (ураганній) швидкості 

вітру за даними, наведеними в них. Відзначимо, що за наведених вище 

значеннях  , конвективний механізм охолодження значно ефективніший, ніж 

радіаційний механізм. Посилити радіаційний механізм охолодження можна за 

рахунок використання радіаторів охолодження, тобто реалізувавши умову 

1TK . На рис. 3.16 приведені самоузгоджені за значенням температури 

залежності величини   від   для тих же величин 0T , що і на рис. 3.15. Крім 

того, на рис. 3.16 приведені значення  , які реалізуються тоді, коли 
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температура СЕ дорівнює температурі 0T . Як видно з рисунку, реальні значення 

  менші, ніж значення )( 0T  навіть при максимальних величинах  , які 

використані в розрахунку. Зокрема, для реперної точки  60 Вт/м
2 

К 

відповідно маємо:  )K288( 25,5%, і той час як самоузгоджене значення   

дорівнює 24,7%;  )K298( 24,7%, а самоузгоджене значення   дорівнює 24%; 

 )K308( 24%, а самоузгоджене значення   дорівнює 23,3%. Відносне 

зменшення величини  , відбувається через те, що охолодження не приводить 

до встановлення температури 0T , та приблизно дорівнює 3% для всіх трьох 

випадків. 
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Рис. 3.16. Залежності ефективності фотоперетворення гетероперехідного (HIT) 

СЕ від коефіцієнта конвекції  : a, б, в відповідають температурі 

навколишнього середовища, що становить відповідно 15, 25 і 35°С. 
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3.4.2. Ефективність фотоперетворення сонячних елементів на основі 

p-n-переходу з урахуванням конвекції і радіаційного охолодження при 

довільних значеннях температури навколишнього середовища. На рис. 3.17 

приведені залежності величини T  для СЕ на основі кремнієвого p-n-переходу 

від коефіцієнта конвекції  . При цьому в якості 0T  були використані такі ж, як і 

раніше, значення: 288, 298 і 308К. Як видно з рис. 3.17, у всьому діапазоні 

зміни   (від 10
-3

 до 3·10
-2

 Вт/см
2 

К) температура кремнієвого СЕ більша, ніж 

величини 0T . 
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Рис. 3.17. Залежності температури кремнієвого СЕ на основі p-n-переходу від 

коефіцієнта конвекції  . При побудові рисунку прийнято, що температура 

навколишнього середовища становить відповідно 15, 25 і 35°С (криві 4-6). 

 

На рис. 3.18 приведені самоузгоджені по температурі залежності 

величини   від   для тих же значень 0T , що і на рис. 3.17. Крім того, на рис. 

3.18 приведені значення  , які реалізуються тоді, коли температура СЕ 

дорівнює температурі навколишнього середовища. 

Як видно з рисунку, як і для випадку HIT СЕ, реальні значення   менші, 

ніж значення )( 0T  навіть при максимальних величинах  , використаних при 

розрахунку. 
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Рис. 3.18. Залежності ефективності фотоперетворення кремнієвого СЕ на основі 

p-n-переходу від коефіцієнта конвекції  : а, б, в відповідають температурі 

навколишнього середовища, що становить відповідно 15, 25 і 35°С. 

 

Зокрема, для реперної точки 60  Вт/м
2 

К відповідно маємо:  )K288(

26,1%, в той час, як самоузгоджене значення   дорівнює 25%;  )K298( 25%, а 

самоузгоджене значення   дорівнює 24,2%;  )K308( 24,5%, а самоузгоджене 

значення   дорівнює 23,3%. Відносне зменшення величини   через те, що 

охолодження не проходить до значень температури навколишнього середовища 

0T , у випадку кремнієвого p-n-переходу відповідно дорівнює 4,4% при 0T

288К, 3,4% при 0T 298К і 4,7% при 0T 308К. 

Також можна відзначити, що подібні відмінності між реальними 

значеннями ефективності фотоперетворення і значеннями ефективності 
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фотоперетворення при температурі, що дорівнює температурі навколишнього 

середовища, матимуть місце для всіх кремнієвих СЕ, працюючих в земних 

умовах. Більше того, як випливає з рівняння (3.20), при  20% зазначені 

відмінності будуть виражені більш сильно, ніж для розглянутих вище 

кремнієвих СЕ. Це пов'язано з тим, що чим менше значення ефективності 

фотоперетворення СЕ, тим більший його нагрів. 

 

 

3.4.3. Моделювання залежностей ефективності фотоперетворення 

сонячних елементів від ступеня концентрації сонячного випромінювання 

із урахуванням їх реальної температури. Як було показано раніше, при 

реалізації критерію 0pp   величина напруги розімкненого кола 

високоефективних СЕ збільшується за рахунок того, що помітний внесок у 

величину ocV  дає тилова поверхня СЕ. Раніше цей ефект обговорювався для 

випадку, коли або реалізуються умови АМ1.5, або інтенсивність освітленості і 

спектр поглинання відповідають цим же умовам. В той же час наведена 

нерівність в високоефективних кремнієвих СЕ, як правило, буде добре 

виконуватись в умовах концентрованого сонячного випромінювання. 

У зв'язку з цим проаналізуємо поведінку ocV  в залежності від ступеню 

концентрації сонячного випромінювання C . Будемо вважати, що при цьому 

струм короткого замикання СЕ в C  разів перевищує струм короткого 

замикання в умовах АМ1.5. Промоделюємо залежності )(CVoc , ґрунтуючись, в 

основному, на параметрах кремнієвого СЕ з ефективністю 25%. 

На рис. 3.19 при використанні зазначених параметрів наведено залежності 

)(CVoc , побудовані при використанні формули (3.22) з урахуванням рівняння 

(2.3), з якого визначалася величина p  (криві 1-3). Параметром кривих є рівень 

легування бази 0p , який становить відповідно 10
15

, 10
16

 і 10
17

 см
-3

. Для 

порівняння приведені залежності )(CVoc , отримані при відкиданні другого 

доданка в правій частині рівняння (2.4). Вони описують звичайний механізм 
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залежності ocV  від рівня освітленості. Температура СЕ при розрахунку 

вважалась рівною 298К, що відповідає примусовому охолодженню СЕ. 
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Рис. 3.19. Залежності напруги розімкненого кола кремнієвого СЕ від ступеню 

концентрації сонячного випромінювання. Криві 1-3 побудовані з 

використанням повної формули (2.4), а криві 1'-3' – з використанням спрощеної 

формули для рівнів легування напівпровідника 10
15

, 10
16

 і 10
17

 см
-3

 відповідно. 

 

Як видно з рис. 3.19, криві 1-3 при високих значеннях C  співпадають. Це 

відбувається, коли виконується нерівність 0pp  . Значення ocV , отримані 

при використанні (2.4), істотно перевищують значення, отримані при 

використанні спрощеної формули (особливо при високих рівнях освітленості). 

При освітленості 1000 Сонць досягається величина ocV , що дорівнює 0,89 В, 

типова скоріше для більш широкозонних напівпровідників, ніж для кремнію. 

Тепер проведемо моделювання залежностей ефективності 

фотоперетворення від ступеню концентрації сонячного випромінювання (С) з 

урахуванням реальної температури кремнієвого СЕ. Будемо вважати, що 

температура СЕ постійна у всіх перерізах напівпровідника. Це накладає певні 

обмеження на співвідношення між теплопровідністю кремнію і 

теплопровідністю межуючих з ним матеріалів. Для простоти також будемо 

вважати, що ступінь охолодження СЕ як за рахунок радіаційного, так і за 
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рахунок конвективного механізмів пропорційна величині C . Практично це 

досягається за рахунок використання радіаторів, повна площа яких зростає 

пропорційно C . Тоді, врахувавши зазначену залежність в рівнянні (3.20), і 

врахувавши також, що scsc CJCJ )(  (АМ1.5), можемо вирішити рівняння 

(3.20), (2.3) і (2.14) спільно, отримавши при цьому залежність )(C . 

Використаємо для розрахунку параметри рекордного на свій час СЕ з p-n-

переходом. Результати розрахунку наведені на рис. 3.20 (крива 1). Для 

порівняння наведемо також залежність )(C , отриману при припущенні, що 

температура СЕ дорівнює 298К (крива 2). 
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Рис. 3.20. Залежності ефективності фотоперетворення кремнієвого СЕ від 

ступеня концентрації сонячного випромінювання. Криві 1 і 2 побудовані для 

випадку реальної температури СЕ, а криві 1'-2' – для температури СЕ, що 

дорівнює 298К. Використані параметри: sR , Ом: 1, 1' – 0,15; 2, 2' – 0,01. 

 

Як видно з рис. 3.20, при використаних для розрахунку параметрах, 

зростання )(C  має місце лише при 10C . При 10C  зростання )(C  

замінюється спадом, що пов'язано з впливом послідовного опору SR , що в 

цьому випадку дорівнює 0,15 Ом. Як відомо, в СЕ, що використовуються при 

концентрованому випромінюванні, величина sR  істотно менша, ніж у СЕ, що 

працюють при неконцентрованому випромінюванні. Це враховано при побудові 
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залежності )(C  для реальної температури СЕ при використанні значення 

01,0sR  Ом (рис. 3.20, крива 2). Крива 2' відповідає випадку, коли 01,0sR  

Ом, а температура СЕ рівна 298К. В цьому випадку залежності )(C  зростаючі 

аж до значення 100C , після чого   проходить через максимум і починається 

спад. Як і в попередньому випадку, спад залежностей )(C  пов'язаний з 

впливом послідовного опору. З рис. 3.20 видно, що величина )(C  при реальній 

температурі менше, ніж при температурі навколишнього середовища, що 

дорівнює 298К. Як було розглянуто раніше, це пов'язано з тим, що реальна 

температура СЕ більша за температуру навколишнього середовища. 

 

 

3.5. Вплив температури на основні фотоелектричні характеристики 

гетероперехідних (HIT) сонячних елементів [129]. 

Основною метою роботи, результати якої узагальнено в цьому підрозділі, 

було експериментальне дослідження в широкому температурному інтервалі від 

80К до 420К температурних залежностей фотоелектричних характеристик 

гетероперехідних (p)a-Si/(i)a-Si:H/(n)с-Si (HIT) СЕ на основі монокристалічного 

кремнію. Досліджено температурні залежності основних фотоелектричних 

параметрів HIT СЕ: струму короткого замикання scI , напруги розімкненого 

кола ocV , коефіцієнта форми ВАХ ( FF ) і максимальної вихідної потужності mP . 

Експериментальні дослідження проводилися на зразках СЕ, структура яких 

зображена на рис. 3.21, а, б. 
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Рис. 3.21. Конструкція (а) та зовнішній вигляд (б) зразка гетероперехідного 

(HIT) СЕ. Позначення: 1 – фронтальний металевий електрод (Ag); 2 – 

просвітлюючий провідний шар ITO, товщиною 90-100 нм; 3 – аморфний p
+
-

шар, товщиною 15 нм; 4, 6 – пасивуючий аморфний і-шар, товщиною 5 нм; 5 – 

квазінейтральна базова область n-типу, товщиною 150 нм; 7 – аморфний n
+
-

шар, товщиною 20 нм; 8 – провідний шар ITO, товщиною 40 нм; 9 – тиловий 

металевий електрод (Ag), товщиною 300 нм. 

 

Рівень легування монокристалічної кремнієвої підкладки і час життя 

носіїв заряду при рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла відповідно рівні 

315 см10 dN  і 5,1SR  мс. Площа СЕ складала 4 см
2
. 

Зразок СЕ розміщувався в кріостаті на терморегульованій підставці, що 

забезпечує контрольовану зміну температури в діапазоні від 80 до 420К. 

Вимірювання СВАХ СЕ проводилися в умовах опромінення постійним 

світловим потоком від імітатора сонячного випромінювання класу ААА 

(імітатор SS – 80AA) з кроком по температурі 20К. В результаті були отримані 

температурні залежності струму короткого замикання scI , напруга 

розімкненого кола ocV , коефіцієнта форми ВАХ (FF) і максимальної вихідної 

потужності mP  (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Температурні залежності струму короткого замикання (а), напруги 

розімкненого кола (б), коефіцієнта форми (FF) ВАХ (в) і максимальної вихідної 

потужності (г) гетероперехідного (HIT) СЕ. Точки – експеримент, лінія – теорія. 

 

Струм короткого замикання демонструє монотонне зростання в усьому 

діапазоні розглянутих температур (рис. 3.22, а) та експериментальна крива 

добре апроксимується за допомогою температурного коефіцієнта )(TF : 

)()()( 0 TFTITI scsc  ,                                     (3.21) 

де T  – температура зразка СЕ; 0T  – кімнатна температура. Якщо джерело 

випромінювання є абсолютно чорним тілом, то за допомогою формули Планка 

[71] вид функції )(TF  можна визначити як: 
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де h  – стала Планка; c  – швидкість світла; k  – стала Больцмана; LT 3900K 

температура джерела випромінювання; 0  – короткохвильовий край 

випромінювання, яке поглинається в СЕ; )(/24,1)( TET gm   – червона межа 

фотоефекту; )(TEg  – залежність ширини забороненої зони від температури 

[142]. Тут m  вимірюється в мікрометрах, а gE  – в електронвольтах. 

Експериментальні криві температурних залежностей )(TVoc , )(TFF  і 

)(TPm  мають яскраво виражений екстремум (рис. 3.22, б-г), причому максимум 

напруги розімкненого кола спостерігається при температурах приблизно на 

100К нижче, ніж граничні значення коефіцієнта форми ВАХ і максимальної 

вихідної потужності. При відносно високих температурах ( K240T ) вид 

експериментальних характеристик можна пояснити за допомогою теоретичної 

моделі, яка описана в роботах [96, 143, 144]. 

В роботі [96] було показано, що напруга розімкненого кола в HIT СЕ 

визначається не тільки величиною фото-ЕРС в області об'ємного заряду 

фронтального гетеропереходу, але і значенням фото-ЕРС у тиловій області 

ізотипного гетеропереходу. В цьому випадку для однорідно легованої 

підкладки n-типу ocV  можна розрахувати з виразу (3.6). З урахуванням (3.6) при 

прямих зміщеннях ocVV   залежність )(Vp  розраховується з виразу (3.10). 

В діапазоні робочих напруг ocVV   концентрації надлишкових носіїв 

заряду по порядку величини можна співставити з рівнем легування бази 

)см10( 315   [144], що дозволяє виключити з розгляду процеси Оже-рекомбінації. 

Оскільки сучасні HIT СЕ виготовляють на основі монокристалічних 

пластин з дуже високими значеннями SR  (порядку декількох мілісекунд), а 

товщина бази в готових приладах не перевищує 200 мкм, то практично завжди 
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виконується умова dLd , де dL  – довжина дифузії носіїв заряду. Тому 

рекомбінаційними втратами в об'ємі в режимі струму короткого замикання 

можна знехтувати. Відповідно до теорії [96], густина рекомбінаційного струму 

в досліджених СЕ визначається сумарними рекомбінаційними втратами на 

поверхнях і в об'ємі підкладки. 

Рівняння (3.10), (3.11) і (3.12) описують ВАХ HIT СЕ, і дозволяють 

обчислити mmm VJP   і )/( scmm VJPFF  , де mV  і mJ  – відповідні максимальній 

вихідній потужності напруга і густина струму, які знаходяться із умови 

0/))(( dVVVJd . 

Погіршення характеристик фотоелектричного перетворення при 

нагріванні СЕ вище 200К можна пояснити сильним експоненціальним ростом 

концентрації власних носіїв заряду при збільшенні температури 

 kTqETn gi 2/exp)(  . Всі інші фактори, які можуть впливати на 

характеристики HIT СЕ, мають набагато більш слабкі температурні залежності. 

В ході розрахунків чисельні значення )(Tni  були взяті з роботи [142], а сумарна 

швидкість поверхневої рекомбінації прийнята рівною 25 см/с. При відносно 

високих температурах є узгодження між теоретичними і експериментальними 

кривими (рис. 3.22, б-г). Однак в області низьких температур результати 

розрахункових і експериментальних даних розходяться. Після досягнення 

температурного максимуму при подальшому охолодженні СЕ спостерігається 

поява явно вираженого перегину на СВАХ (рис. 3.23), що приводить до 

зниження ocV  і FF  (рис. 3.22), і як наслідок до падіння mP . 
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Рис. 3.23. Залежності СВАХ гетероперехідного (HIT) СЕ від температури. 

 

Одна з причин спаду ocV  пов'язана з включенням при низьких 

температурах тунельного рекомбінаційного струму. Про істотну роль 

тунельного рекомбінаційного струму, свідчить, зокрема, форма СВАХ при 

температурах нижче 180К, яка відповідає СВАХ для гетеропереходів, 

наведених в роботі [145]. На зниження FF  і mP  впливає ще й зростання 

послідовного опору HIT СЕ при низьких температурах, що пов'язаний зі 

збільшенням контактного опору [83]. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Створена установка, яка призначена для визначення температурних 

залежностей фотоенергетичних параметрів кремнієвих СЕ в спектральних 

умовах АМ0 та АМ1.5. Установка дозволяє проводити вимірювання 

фотоенергетичних характеристик СЕ в діапазоні температур від 25 до 80ºС і 

використовується у складі стендової бази Центру випробувань 

фотоперетворювачів та батарей фотоелектричних ІФН ім. В.Е. Лашкарьова 

НАН України. 
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2. Експериментально досліджено температурні залежності основних 

фотоенергетичних характеристик кремнієвих СЕ: густини струму короткого 

замикання, напруги розімкненого кола та ефективності фотоперетворення при 

використанні ламп розжарювання в якості імітаторів сонячного 

випромінювання. Показано, що це приводить до суттєвого пришвидшення 

зростання струму короткого замикання з температурою порівняно з реальними 

натурними умовами функціонування СЕ. Встановлено, що цей ефект 

пов’язаний із зсувом спектра випромінювання ламп розжарювання порівняно із 

спектром сонячного випромінювання в область більших довжин хвиль. 

3. Виконано моделювання температурних залежностей вказаних 

характеристик СЕ як для випадку великих порівняно з товщиною зразка 

довжин дифузії та великих рівнів збудження, так і для протилежного випадку 

малих довжин дифузії та рівнів збудження. Отримано добре узгодження між 

експериментальними та теоретичними результатами. Встановлено, що 

пришвидшення зростання струму короткого замикання при підвищенні 

температури за рахунок використання імітаторів сонячного випромінювання 

веде до певного зменшення температурного коефіцієнту спаду ефективності 

фотоперетворення. В дійсності, за реальних умов функціонування СМ, такого 

зменшення немає. Це необхідно враховувати при оцінці реальних втрат 

потужності СЕ при підвищенні їх робочої температури. Запропоновано підхід 

дозволяє розрахувати температурні залежності основних характеристик СЕ для 

різних типів імітаторів сонячного випромінювання. 

4. Встановлено, що режим охолодження кремнієвих СЕ суттєво впливає 

на їх робочу температуру і, як наслідок, на ефективність фотоперетворення СЕ, 

а домінуючим механізмом охолодження за умов освітленості, яка відповідає 

умовам АМ1.5, є конвекційний. 

5. Запропоновано підхід, що дозволяє розрахувати реальні значення 

ефективності фотоперетворення як для високоефективних HIT СЕ, так і для СЕ 

з кремнієвим p-n-переходом. Як показав самоузгоджений розрахунок 

ефективності фотоперетворення СЕ з урахуванням реальної температури, 
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величина ефективності фотоперетворення менша в порівнянні зі значеннями, 

отриманими, наприклад, в умовах АМ1.5, причому її зменшення в разі 

конкретних параметрів СЕ, які відповідають наведеним у роботі [96], дорівнює 

від 3% до 5%. Слід зазначити, що подібні відмінності будуть мати місце для 

всіх кремнієвих СЕ, що працюють в земних умовах, а не тільки для 

високоефективних. Показано, що при концентрованих режимах освітленості в 

високоефективних кремнієвих СЕ величина напруги розімкненого кола ocV  

додатково зростає через внесок в величину ocV  фото-ЕРС, яка виникає на 

тиловій поверхні СЕ. Цей ефект досить істотний. Так, приріст величини ocV  у 

випадку, коли XC 1000 , а 0p 10
15

 см
-3

, складає 0,14 В. Визначено 

розрахункові залежності ефективності фотоперетворення високоефективних 

кремнієвих СЕ від ступеня концентрації сонячного випромінювання при 

реальних температурах СЕ для ефективно діючих механізмів охолодження. 

6. Вперше досліджено температурні залежності основних 

фотоенергетичних характеристик HIT СЕ в широкому температурному 

діапазоні – від 80 до 400К. Показано, що напруга розімкненого кола ( ocV ), 

коефіцієнт форми (FF) ВАХ і максимальна вихідна потужність ( mP ) досягають 

граничних значень при 200250K, на фоні монотонного зростання струму 

короткого замикання в діапазоні температур від 80 до 400K. При більш низьких 

температурах відбувається їх зменшення. Обґрунтовано, що зниження 

показників фотоелектричного перетворення енергії при нагріванні СЕ від 250 

до 400K пов'язане з ростом власної провідності. При температурах нижче 200К 

виявлена зміна форми ВАХ, що приводить до падіння ocV . 
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ 

ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ 

РОБОТИ ПРИ ПІДВИЩЕНИХ РІВНЯХ ЗБУДЖЕННЯ 

Результати аналізу особливостей роботи кремнієвих СЕ при підвищених 

рівнях збудження (великі часи життя неосновних носіїв заряду, режими 

концентрації), отримані в попередніх розділах, були використані при 

розробленні фізико-технологічних основ створення високоефективних 

кремнієвих СЕ для роботи в установках з концентрованим сонячним 

випромінюванням. Було визначено, що при цьому суттєво підвищуються 

вимоги до конструктивно-технологічних параметрів СЕ [96]. Встановлено, що 

основним параметром, що обмежує ефективність фотоперетворення СЕ при 

роботі в режимах концентрації сонячного випромінювання, є величина 

послідовного опору, тому технологія виготовлення таких СЕ повинна 

насамперед, мінімізувати значення sR  при збереженні високих значень 

ефективності фотоперетворення. Показано, що таким жорстким вимогам до 

конструктивно-технологічних параметрів задовольняють СЕ комбінованого 

дифузійно-польового типу на основі кремнію [12, 98]. 

У зв’язку з цим видавалось найбільш доцільним і ефективним 

використати в якості базової конструкції і базового технологічного маршруту 

технологію виготовлення СЕ комбінованого дифузійно-польового типу [12], 

розробити на цій основі модифікований технологічний маршрут виготовлення 

та виготовити експериментальні зразки СЕ комбінованого дифузійно-польового 

типу на основі кремнію, оптимізовані для роботи в режимі концентрованих 

сонячних потоків із ступенем концентрації до X100 . Також, було проведено 

детальні експериментальні дослідження фотоенергетичних параметрів і 

характеристик виготовлених експериментальних зразків СЕ дифузійно-

польового типу в концентраторних режимах при підвищених рівнях збудження. 

Доцільність проведення фізичних і фізико-технічних досліджень, 

спрямованих на створення зразкових СЕ на основі кремнію, обумовлена 
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потребами метрологічної галузі України, наукових установ Національної 

Академії наук України, а також галузевих інститутів в еталонах з близькою до 1 

величиною зовнішнього квантового виходу в певному спектральному інтервалі 

довжин хвиль, з широким динамічним діапазоном, а також з часовою 

стабільністю фототехнічних характеристик в процесі експлуатації. Особлива 

потреба в зразкових СЕ виникає при роботі з установками фототехнічних 

випробувань СЕ, електричних і фототехнічних випробувань СМ та іншими 

установками з метою встановлення стандартних умов освітленості АМ0, АМ1.5 

та підвищених рівнів освітленості. Тому, важливою науково-технологічною 

задачею є розроблення конструктивно-технологічних основ створення таких 

зразкових СЕ. 

Отже, було важливим і доцільним розробити конструкцію та 

технологічний маршрут виготовлення зразкових СЕ на основі кремнію, зокрема 

дифузійно-польового типу. 

При створенні концентраторних геліоенергетичних установок необхідно 

вирішити дві важливі задачі – мінімізації послідовного опору та відведення 

тепла від СЕ, який в результаті концентрації сонячного випромінювання 

інтенсивно нагрівається, а з підвищенням його температури ефективність 

фотоперетворення значно зменшується [74, 126]. Крім того, для забезпечення 

необхідного рівня концентрації сонячного випромінювання і фокусування його 

на фотоприймальну поверхню СЕ важливим є вирішення проблеми 

забезпечення точної орієнтації установки на Сонце, що зазвичай досягається за 

допомогою використання електромеханічних систем орієнтації. 

В зв'язку з цим важливою і актуальною частиною роботи було 

розроблення конструктивно-технологічних рішень, виготовлення і дослідження 

фотоенергетичних характеристик СМ на основі кремнієвих СЕ, який 

призначений для використання в геліоенергетичній установці з параболо-

циліндричним концентратором із ступенем концентрації XC 20  і 

автоматичною електромеханічних системою орієнтації на Сонце. 
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Діапазон використання високоефективних кремнієвих СЕ досить 

широкий – від стаціонарних сонячних електростанцій, які займають великі 

площі, до мобільних пристроїв для живлення або зарядки радіостанцій, 

мобільних телефонів, планшетів, GPS-навігаторів, тощо. Аналіз пропозицій по 

мобільним сонячним електростанціям (МСЕС) показав, що їх основним 

недоліком є досить таки значна тривалість заряду (перевищує 10 годин) 

малопотужної апаратури, навіть при високому рівні енергетичної освітленості, 

через недостатню вихідну потужність СМ. Такі пристрої не мають 

внутрішнього буферного акумулятора, який накопичує енергію вдень, а потім 

дозволяє здійснювати живлення або зарядку малопотужної апаратури при 

низькій освітленості (або вночі). До того ж має місце низька надійність 

конструкції, що не дозволяє ефективно використовувати їх у польових умовах 

[146, 147]. 

Отже, було важливим і актуальним розробити надійну конструкцію та 

технологію виготовлення мобільних сонячних електростанцій для 

використання в польових умовах. 

Для вирішення вказаних задач у цій роботі було розроблено 

модифікований технологічний маршрут виготовлення СЕ дифузійно-польового 

типу для роботи в режимі концентрації сонячного випромінювання 100 X , 

досліджено особливості роботи СЕ дифузійно-польового типу при підвищених 

рівнях збудження, розроблено конструкцію та технологічний маршрут 

виготовлення зразкових СЕ, розроблено конструкцію та виготовлено СМ на 

основі кремнієвих СЕ і визначено їх фотоенергетичні характеристики, 

розроблено надійну конструкцію та технологію виготовлення мобільних 

сонячних електростанцій для використання в польових умовах. 

В цьому розділі узагальнено результати досліджень, надрукованих в 

роботах [18, 148-156]. 
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4.1. Розроблення технології виготовлення сонячних елементів для 

роботи в режимі концентрації сонячного випромінювання [18, 148, 156]. 

В цьому підрозділі наведені результати розроблення модифікованого 

технологічного маршруту виготовлення кремнієвих СЕ комбінованого 

дифузійно-польового типу, які оптимізовані для роботи в режимі концентрації 

сонячного випромінювання із ступенем концентрації до X100 . 

Як було показано в розділі 1 цієї дисертаційної роботи, ключовими 

параметрами, які визначають ефективність фотоперетворення кремнієвих СЕ 

при концентрованому сонячному випромінюванні є вплив послідовного опору 

та температури. Результати моделювання впливу температури на ефективність 

фотоперетворення СЕ наведено в розділі 3. Отже, необхідно було провести 

моделювання впливу послідовного опору СЕ на ефективність 

фотоперетворення для визначення його оптимальної величини та розробити 

конструктивно-технологічні рішення його реалізації в конкретних СЕ. 

Результати такого моделювання наведено нижче. Для моделювання було 

застосовано запропонований в цій роботі підхід (розділ 2) і двоекспоненціальну 

модель СЕ (вираз 1.6), в якій було використано такі параметри еквівалентної 

схеми космічного високоефективного СЕ з ефективністю фотоперетворення 

13,2% (АМ0) і 16,5% (АМ1.5) [156]: A 1,331, 1A 2,409, shR 1,55910
3
 Ом, 

*

sR 0,1 Ом∙см
2
, 01I 2,1810

-9
 A, 02I 1,75610

-7
 A. Площа СЕ складала 102,4 

мм
2
 (32×32 мм). 

На рис. 4.1, представлені результати моделювання СВАХ (а) та 

максимальної потужності в залежності від напруги (б) СЕ при варіюванні 

ступеня концентрації в діапазоні від X1  (крива 1) до 
X200  (крива 5). Як можна 

бачити з наведених даних, із збільшенням ступеню концентрації має місце 

прямо пропорційне зростання струму короткого замикання і збільшення 

напруги розімкненого кола за логарифмічним законом до ступеня концентрації 

~ X100 . При значеннях концентрації, що перевищують X100 , струм короткого 

замикання обмежується ( X200 , крива 5). Також потрібно відзначити, що 
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величина послідовного опору потребує мінімізації, оскільки збільшення 

падіння напруги на послідовному опорі СЕ при цьому суттєво зростає, тому 

спостерігається стрімке зменшення коефіцієнта форми ВАХ, особливо при 

високих ступенях концентрації (рис. 4.1, а, та 4.2). Теж саме відбивається і на 

залежностях потужності, яка віддається в зовнішнє коло (рис. 4.1, б), де 

спостерігається зменшення її значення в максимумі і зміщення в бік менших 

значень напруги. 
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Рис. 4.1. Залежності СВАХ (а) та максимальної потужності, що віддається в 

зовнішнє коло (б) СЕ дифузійно-польового типу від ступеня концентрації C : 1 

– 1 X  (масштаб 120:1); 2 – 10 X ; 3 – 50 X ; 4 – 100 X ; 5 – 200 X . 

 

Розраховані залежності коефіцієнта форми СВАХ (а, в) та ефективності 

фотоперетворення (б, г) СЕ від ступеня концентрації в діапазоні від X1  до 
X200  

при двох значеннях питомого послідовного опору *

sR 0,1 (а, б) і 0,035 Ом∙см
2
 

(в, г) представлені на рис. 4.2. З рис. 4.2, а, видно, що в умовах АМ1.5 та АМ0 

при *

sR 0,1 коефіцієнт форми має високе значення, 78,0FF , але при 

збільшенні ступеню концентрації, пропорційно збільшується струм через СЕ і 

навантаження і вплив послідовного опору неприпустимо посилюється, при 

цьому FF  при XC 100  зменшується вдвічі, до значення 0,4. Залежність 
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ефективності фотоперетворення від ступеню концентрації, рис. 4.2, б, має 

вигляд кривої з максимумом і демонструє конкуренцію двох механізмів: 

збільшення напруги розімкненого кола і зменшення коефіцієнта форми ВАХ. 

Можна бачити, що ефективність фото перетворення СЕ зростає до значення ~ 

18,5% при ступеню концентрації близько X20 , потім при XC 50 , швидко 

зменшується. Таким чином, СЕ з величиною питомого послідовного опору 

*

sR 0,1 Ом∙см
2
 можуть ефективно працювати при ступенях концентрації 

XC 40 . В реальних умовах значення верхньої межі ступеню концентрації буде 

ще меншим за рахунок впливу нагрівання СЕ і зниження величини напруги 

розімкненого кола. Тому для отримання високих значень ефективності 

фотоперетворення СЕ (рис. 4.2, б) в режимі концентрації сонячного 

випромінювання до X100 , значення питомого послідовного опору СЕ має бути 

суттєво менше 0,1 Ом∙см
2
. 

Результати моделювання, представлені на рис. 4.2, в і г, отримані для 

значення питомого послідовного опору СЕ 0,035 Омсм
2
, підтверджують цей 

висновок. Зокрема, в цьому випадку залежність FF(С) (рис. 4.2, в) йде значно 

пологіше. При XC 100  величина FF  залишається більшою за 0,65. При цьому 

значення ефективності фотоперетворення (рис. 4.2, г) складає не менше 18%. 

Порівняно з попереднім випадком максимум залежності )(C  зсунутий в 

область більших концентрацій, XC 4030  , а при XC 150  значення 

дорівнює значенню   СЕ при відсутності концентрації )1( C . В цьому 

випадку також за рахунок розігріву СЕ при збільшенні ступеню концентрації 

реальна залежність )(C  буде йти нижче розрахованої. 

Таким чином, результати моделювання дали можливість встановити 

орієнтир, до якого необхідно було наблизитися при розробленні технологічного 

процесу виготовлення СЕ для використання в режимі концентрації сонячного 

випромінювання із ступенем концентрації до X100 . Зокрема, потрібно 

реалізувати значення питомого послідовного опору СЕ близько 0,035 Омсм
2
. 
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Рис. 4.2. Залежності коефіцієнта форми (а, в) та ефективності 

фотоперетворення (б, г) СЕ дифузійно-польового типу від ступеня концентрації 

(C ). Величина питомого послідовного опору *

sR 0,1 (а, б) і 0,035 (в, г) Ом∙см
2
. 

 

Проведений при виконанні роботи аналіз показав, що в якості базової 

конструкції і базового технологічного маршруту найбільш доцільно і 

ефективно використати технологію виготовлення СЕ дифузійно-польового типу 

[12], оптимізувавши її для виготовлення СЕ, придатних для роботи в 

концентраторних геліоустановках. Цей технологічний процес було ретельно 
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відпрацьовано при розробленні СЕ в рамках Національної космічної програми 

України при виконанні НДДКР з розробки, виготовлення та поставки 

комплекту сонячних батарей (СБ), призначених для використання в системі 

енергопостачання космічних апаратів (КА) нового покоління в якості 

первинного джерела енергії [12]. 

Було показано, що цей тип СЕ дозволяє поєднати переваги дифузійних і 

інверсійних СЕ. Він базується на використанні комбінованого індуковано-

дифузійного способу формування роздільних бар’єрів у кремнієвих 

багатофазних структурах типу діелектрик-напівпровідник (ДН). При цьому 

дифузійно-польові бар’єри створюються як за допомогою дифузії мілких 

легуючих домішок, так і завдяки заряду, який присутній у шарі двоокису 

кремнію, нанесеному на поверхню дифузійного шару. Відносно невисокий 

рівень легування емітерної області у СЕ з дифузійно-польовими бар’єрами 

забезпечує істотно нижчий рівень генераційно-рекомбінаційних втрат в 

емітерній області таких структур порівняно з дифузійними СЕ і, в той же час, 

дозволяє істотно зменшити опір приповерхневого шару, а існування польового 

бар’єру значно зменшує швидкість поверхневої рекомбінації на межі розділу 

ДН. 

Основними складовими послідовного sR  опору є: опір фронтальної 

контактної сітки і тилового (як правило, суцільного) контакту; перехідний опір 

контакту метал-напівпровідник на фронтальній і тиловій стороні; опір 

розтікання фронтального сильно легованого шару (емітера); опір базового 

напівпровідника. 

Опір фронтальної контактної сітки зменшується при збільшенні її 

відносної площі (частки від фронтальної поверхні), але при цьому одночасно 

збільшується затінення освітлюваної поверхні – і, як наслідок – пропорційно 

зменшується струм короткого замикання. Збільшення товщини контактної 

металізації ефективно зменшує її опір. Для зменшення перехідного опору 

контакту метал-напівпровідник необхідно підібрати метал, який утворює 

низькоомний контакт з кремнієм і відповідний режим термічного відпалу для 
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покращення контакту. Опір розтікання фронтального сильно легованого шару 

(емітера) залежить від типу домішки, рівня і профіля легування. Із збільшенням 

рівня легування і глибини залягання p
+
-n переходу опір шару зменшується, 

одночасно зменшується величина перехідного опору контакту метал-

напівпровідник. Разом з тим, із збільшенням рівня легування посилюється 

рекомбінація Оже в сильно легованому емітері, і має місце падіння 

фоточутливості (квантового виходу) СЕ в короткохвильовій області, що 

призводить до зменшення струму короткого замикання, напруги розімкненого 

кола і, відповідно, ефективності фотоперетворення. Опір базового 

напівпровідника слід обирати з врахуванням результатів аналізу, викладених у 

підрозділі 2.3, рис. 2.13, де було показано, що оптимальним з точки зору 

ефективності рівнем легування бази кремнієвого СЕ n-типу провідності є dN  

2·10
16

 см
-3 

(близько 1 Омсм), тоді як для бази р-типу цей рівень суттєво 

нижчий: aN 10
15

 см
-3

 (близько 4 Омсм). Разом із тим, при високих рівнях 

легування бази довжина дифузії неосновних носіїв заряду в ній може бути 

недостатньо високою (менше товщини зразка), тому у цьому випадку потрібно 

надавати перевагу кремнію з меншими рівнями легування, але з високими 

значеннями довжини дифузії. 

При оптимізації маршрутів виготовлення СЕ дифузійно-польового типу 

для роботи в режимі концентрації сонячного випромінювання (підвищені рівні 

збудження), також були використані результати досліджень впливу поверхневої 

рекомбінації на ефективність фотоперетворення кремнієвих СЕ, які 

представлені у розділі 2. Завдяки використанню комбінованих дифузійно-

польових бар’єрів вдалося зменшити швидкість поверхневої рекомбінації і 

також підвищити провідність емітерної області СЕ. Також нами 

експериментально було встановлено, що для концентраторних режимів роботи 

оптимальними є конструктивно-технологічні рішення з геометричними 

розмірами СЕ не більше 5×5 мм, оскільки у випадку СЕ більшої площі вплив 

послідовного опору значно посилюється. Разом із тим, при потребі більшої 

площі концентраторного СМ нами запропоновано конструктивне рішення – 
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необхідну потужність набирати з СЕ 5×5 мм, з’єднуючи їх паралельно (рис. 4.4) 

або послідовно. У випадку послідовного з’єднання СЕ 5×5 мм
 

вплив 

послідовного опору зменшується, оскільки при цьому збільшується вихідна 

напруга, а не струм. Крім того, для зменшення послідовного опору контактної 

металізації було оптимізовано топологію фронтальної сітки, а також значно, до 

3 мкм збільшено її товщину та товщину тилового електрода СЕ. 

Схема розробленого технологічного маршруту виготовлення СЕ 

дифузійно-польового типу на основі кремнію n- і p-типу провідності, яка 

враховує результати роботи, представлені у розділах 2 і 3, а також викладений 

вище аналіз, представлена на рис. 4.3. 

 

  

а) б) 

Рис. 4.3. Схема технологічного маршруту виготовлення кремнієвих СЕ 

комбінованого дифузійно-польового типу на основі кремнію n- (а) і p-типу (б) 

провідності. 
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Модифікація базового технологічного маршруту виготовлення 

кремнієвих СЕ комбінованого дифузійно-польового типу полягала в таких 

технологічно-конструктивних рішеннях: 

1. Змінено топологію фронтальної металізації – збільшено її відносну 

площу – з 3,5% до 10% від площі фронтальної поверхні. 

2. Зменшено геометричні розміри СЕ порівняно з прототипом – СЕ 

космічного призначення, – від 7 см
2
 до 0,25 см

2
 (5×5 мм). 

3. Збільшено товщину контактної металізації (Al) втричі. 

4. В якості матеріалу підкладки (бази СЕ) вибрано кремній зонної плавки 

n-типу провідності марки КБЕ-2 з рівнем легування 810
15 

см
-3 

(2 Омсм). В 

цьому випадку забезпечено близький до оптимального рівень легування 

(визначений в розділі 2) і високі значення довжини дифузії неосновних носіїв в 

базі СЕ. 

5. Експериментально підібрано при відпрацюванні технології рівень 

легування емітера, який характеризувався опором приповерхневого шару 

4030   Ом/□, який забезпечує зменшений опір розтікання, хоча при цьому 

дещо збільшується Оже рекомбінація. 

За розробленим технологічним маршрутом було виготовлено 

експериментальні зразки СЕ дифузійно-польового типу на основі кремнію 

зонної плавки марки КБЕ-2 з питомим опором близько 2 Омсм. Зразки СЕ 

мали структуру p
++

-p
+
-n-n

+
, і характеризувалися геометричними розмірами 5×5 

мм кожен. Зовнішній вигляд виготовлених експериментальних зразків 

кремнієвих СЕ комбінованого дифузійно-польового типу наведено на рис. 4.4. 

Модулі з чотирьох СЕ розміщувалися на пасивному радіаторі з 

анодованого алюмінію, геометричними розмірами 36×36×6 мм, на який через 

термоінтерфейс встановлювалися СЕ. В якості термоінтерфейсу 

використовувалась теплопровідна паста з теплопровідністю 8,2 Вт/(м·К). 

Також, на фронтальному боці радіатора, по краям, для контактування з СЕ, 

закріплені два контакти з фольгованого текстоліту, товщиною 0,5 мм. Мідна 

основа була покрита шаром електрохімічного нікелю. Контактування до СЕ 
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здійснювалось за допомогою алюмінієвої фольги. Контакти з алюмінієвої 

фольги виконано ультразвуковим зварюванням. 

  

а) а) 

Рис. 4.4. Зовнішній вигляд кремнієвої пластини з СЕ (а) та модуля з чотирьох 

зразків кремнієвих СЕ комбінованого дифузійно-польового типу на пасивному 

радіаторі (б). 

 

Більш детальний опис технологічних маршрутів виготовлення СЕ 

дифузійно-польового типу на базі кремнію n- і p-типу провідності з 

відповідними режимами проведення представлений в Додатку В. 

 

 

4.2. Дослідження фотоенергетичних характеристик сонячних 

елементів дифузійно-польового типу при концентрованому 

випромінюванні [148, 154, 155]. 

Метою роботи, результати якої викладені в цьому підрозділі, є 

дослідження особливостей роботи розроблених і виготовлених кремнієвих СЕ 

дифузійно-польового типу при концентрованому сонячному випромінюванні. 

Дослідження фотоенергетичних характеристик виготовлених 

експериментальних зразків кремнієвих СЕ дифузійно-польового типу 

проводилось в умовах натурного Сонця. Концентрація сонячного 

випромінювання здійснювалася за допомогою розробленої установки для 
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проведення фототехнічних випробувань кремнієвих СЕ в спектральних умовах 

АМ1.5, де в якості концентратора використовувалась пластикова лінза Френеля 

(підрозділ 2.1, рис. 2.2, 2.3). Ступінь концентрації змінювався в межах 

XC 2001 . Результати експериментальних досліджень СВАХ і розрахованих 

з них фотоенергетичних параметрів – струму короткого замикання scI , напруги 

розімкненого кола ocV , коефіцієнта форми ВАХ ( FF ) та ефективності 

фотоперетворення   в залежності від ступеня концентрації сонячного 

випромінювання наведено на рис. 4.5-4.6. 

Слід відзначити, що виготовлені зразки СЕ в умовах АМ1.5 

характеризувалися дещо меншими значеннями основних фотоенергетичних 

параметрів: струму короткого замикання, напруги розімкненого кола і 

ефективності фотоперетворення. Зокрема,   було отримано в межах 15,516% 

(АМ1.5) порівняно з прототипом – космічними СЕ. Таке погіршення викликане 

зменшенням відносної фотоактивної площі, збільшенням рівня легування 

емітера (рекомбінація Оже). Зменшення розмірів СЕ до 55 мм також привело 

до зменшення напруги розімкненого кола, оскільки збільшилася частка 

периферії і її внесок в рекомбінацію по краям СЕ. 
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Рис. 4.5. Залежності scI  (а) і  ocV  (25С) та ocV  ( expT ) (б) розроблених СЕ 

дифузійно-польового типу від ступеню концентрації сонячного 

випромінювання. 
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Рис. 4.6. Експериментальні залежності FF  (а) і   (б) розроблених СЕ 

дифузійно-польового типу від ступеню концентрації сонячного 

випромінювання. Теоретична (лінія, рис. 4.2, г) і експериментальні (точки) 

залежності   для температури експерименту (трикутники) і температури 25°С 

(квадратики). 

 

З представлених даних видно, що у всьому діапазоні зміни рівня 

освітленості )2006,0( XXC   зразки розроблених СЕ характеризуються 

лінійною залежністю )(CI sc  (рис. 4.2, а). Залежність )(CVoc , наведена на 

рисунку 4.5, б в напівлогарифмічному масштабі, до ступенів концентрації 
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XX 6050   має лінійний характер (тобто ocV  від ступеня концентрації залежить 

логарифмічно), а потім стабілізується і далі починає спадати. Причиною 

зменшення ocV  є вплив нагрівання зразка концентрованим сонячним 

випромінюванням, і в меншій мірі, збільшенням рекомбінаційних втрат 

внаслідок рекомбінації Оже через домішкові центри з залученням екситонів 

[157]. 

Як можна бачити з рис. 4.5-4.6, розроблені СЕ дифузійно-польового типу 

на основі кремнію ефективно працюють в діапазоні концентрацій натурного 

сонячного випромінювання XC 1501 , при цьому залежність ефективності 

фотоперетворення (рис. 4.6, б) і напруги розімкненого кола (рис. 4.5, б) мають 

вигляд кривої з максимумом при .25XC   Спостерігається збільшення ocV  до 

значень 0,750 В, а ефективності фотоперетворення – до 18,1% при 

XXC 2520  . Обмеження величини ocV  і подальший її спад пов'язаний з 

впливом нагрівання зразка (рис. 4.5, б). Значення ефективності 

фотоперетворення СЕ при XC 150  дорівнюють початковим (при XC 1 ) 

значенням – 15,5%. 

Порівняння результатів моделювання з результатами експериментальних 

досліджень розроблених концентраторних СЕ дифузійно-польового типу, 

представлене на рис. 4.6, в , дозволяє зробити висновок про достатньо вдалу 

оптимізацію технологічного маршруту, що дозволило реалізувати на практиці 

значення послідовного опору, близькі до значення 0,035 Омсм
2
, про що 

свідчить співпадіння теоретичної і експериментальної ефективності 

фотоперетворення   при XC 180 . Зменшений рівень   порівняно з теорією в 

діапазоні XXC 15010   пояснюється більш низькими значеннями початкової 

  (15,5% в експерименті порівняно з 16,5% в теорії) і впливом нагрівання СЕ. 

На рис. 4.7. наведена залежність температури модуля пасивний радіатор-

СЕ дифузійно-польового типу від ступеня концентрації сонячного 

випромінювання при температурі оточуючого середовища 23С. 
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Рис. 4.7. Залежність температури модуля пасивний радіатор-СЕ дифузійно-

польового типу від ступеню концентрації сонячного випромінювання. 

 

Як можна бачити з рис. 4.7, прийняті в роботі конструктивні рішення 

дозволили отримати достатньо ефективне охолодження навіть з пасивним 

радіатором. В той же час при наявності вітру, коли починає домінувати 

конвекційний механізм охолодження, температура модуля помітно знижується 

на 510°С (точки нижче лінії на рис. 4.7). Цей експериментальний факт 

свідчить про те, що використовуючи обдуваючий вентилятор, можна суттєво 

підвищити ефективність фотоперетворення таких модулів. 

 

 

4.3. Розроблення технології виготовлення зразкових сонячних 

елементів. 

В цьому підрозділі, представлені результати розробки технологічного 

маршруту виготовлення зразкових СЕ на основі кремнію. 

Кремнієві СЕ призначені для використання в якості зразкових СЕ при 

роботі з установками фототехнічних випробувань СЕ, фотоелектричних і 

фототехнічних випробувань СМ та іншими установками з метою встановлення 

за їх допомогою стандартних умов енергетичної освітленості АМ0 і АМ1.5. 
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Для більш точного визначення стандартних умов енергетичної 

освітленості (АМ0 або АМ1.5) в процесі випробувань СЕ та СМ було 

розроблено конструкцію та виготовлено декілька типів зразкових СЕ на основі 

кремнію: ІФПН-7 – з комбінованим просвітлюючим покриттям SiO2 та Si3N4, з 

плоскою поверхнею (без текстури); ІФПС-7 – з просвітлюючим покриттям 

SiO2, з плоскою поверхнею (без текстури); ІФПТ-7 – з просвітлюючим 

покриттям Si3N4 та текстурованою поверхнею. 

Зразкові кремнієві СЕ змонтовані в герметично закритому корпусі з 

металевою основою з оксидованого алюмінію. На цій основі закріплюються сам 

СЕ і датчик температури (ДТ). Металева основа корпусу має високу 

теплопровідність, а тонкий шар оксидованого алюмінію на ній виконує 

функцію електричної ізоляції СЕ і ДТ від основи корпусу. Верхньою кришкою 

корпусу є скло. СЕ і ДТ кожен мають свої електричні виводи. 

Принцип роботи зразкового СЕ полягає в залежності його струму 

короткого замикання від освітленості. ДТ використовується для точного 

визначення температури зразкового СЕ. ДТ виконаний на основі смужки 

монокристалічного кремнію з електричними контактами на протилежних краях. 

Принцип роботи його полягає в залежності опору від температури. При 

визначенні температури зразкового СЕ вимірюється значення опору ДТ. 

Основні технічні характеристики розроблених та виготовлених зразкових 

кремнієвих СЕ приведені в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1. 

Технічні характеристики зразкових СЕ на основі кремнію 

№ 

п/п 
Технічні характеристики 

Типи зразкових СЕ 

ІФПН-7 ІФПС-7 ІФПТ-7 

1 

Величина струму короткого 

замикання в спектральних умовах 

АМ1.5 (АМ0), мА 

236,20 

(283,50) 

217,30 

(260,80) 

340,50 

(408,70) 

2 
Спектральний діапазон 

вимірювань, мкм 
0,3-1,2 0,3-1,2 0,3-1,2 

3 
Просвітлююче покриття на 

фронтальній поверхні СЕ 
SiO2+Si3N4 SiO2 Si3N4 

4 
Текстура на фронтальній поверхні 

СЕ 
- - + 

5 Тип провідності підкладки СЕ n n n 

6 
Питомий опір базової області СЕ, 

Ом∙см 
2 2 2 

7 Площа зразкових СЕ, мм
2
 69,9 102,4 40,0 

8 Габаритні розміри корпусу, мм 50×70 43×44 50×56 

9 Товщина корпусу, не більше, мм 4 4 5 

10 Датчик температури (ДТ) + + + 

11 Маса, не більше, г 35 25 30 

 

Конструкції та зовнішній вигляд розроблених та виготовлених зразкових 

СЕ на основі кремнію приведені на рис. 4.8. 

Встановлення за допомогою зразкових СЕ стандартних умов 

енергетичної освітленості АМ0 і АМ1.5 проводиться шляхом налаштування 

освітлювача таким чином, щоб значення струму короткого замикання 

зразкового СЕ, яке фіксується приєднаним до його електричних виводів 

амперметром, збігалося з відповідними значеннями для умов АМ0 або АМ1.5, 

записаними в їх Свідоцтві про метрологічну атестацію. 
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а) б) 

 
 

 

в) г) 

 

 

 
 

д) е) 

Рис. 4.8. Конструкція та зовнішній вигляд зразкових СЕ на основі кремнію: 

ІФПН-7 (а, б), ІФПС-7 (в, г), ІФПТ-7 (д, е). 
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Розроблений технологічний маршрут виготовлення зразкових СЕ на 

основі кремнію приведений в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2. 

Технологічний маршрут виготовлення зразкових СЕ 

№ 

п/п 
Найменування операції 

Режим (особливості 

проведення) 

1 
Вхідний контроль та 

відбраковування СЕ 

Візуальний контроль, 

вимірювання основних 

фотоенергетичних параметрів 

та спектральних характеристик, 

занесення результатів в 

протокол випробувань 

2 
Підготовка металевої основи з 

оксидованого алюмінію 
 

3 
Підготовка рамки з фольгованого 

текстоліту 
Припій ПОС61, флюс 

4 Підготовка захисного скла  

5 

Підготовка внутрішніх контактних 

площин, вивідних контактних шин 

та алюмінієвої фольги 

Припій ПОС61, флюс 

6 

Встановлення та приклеювання 

вивідних контактних шин та рамки з 

фольгованого текстоліту на 

металеву основу 

Епоксидна смола ЕД-6 

7 
Встановлення та приклеювання 

контактних площин 
Епоксидна смола ЕД-6 

8 
Приварювання алюмінієвої фольги 

до СЕ та ДТ 
Ультразвукове зварювання 

9 
Встановлення СЕ та ДТ на металеву 

основу через термоінтерфейс 

Термопаста з теплопровідністю 

8,2 Вт/(м·К) 

10 

Приварювання алюмінієвої фольги 

від СЕ та ДТ до контактних площин 

та вивідних контактних шин 

Ультразвукове зварювання 

11 
Встановлення захисного скла для 

герметизація корпусу 
Епоксидна смола ЕД-6 

12 
Вихідний контроль зразкових СЕ та 

їх метрологічна атестація 

Візуальний контроль, 

вимірювання основних 

фотоенергетичних параметрів 

та спектральних характеристик, 

занесення результатів в 

протокол випробувань 
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Виготовлені кремнієві зразкові СЕ метрологічно атестовані і повірені в 

ННЦ «Інститут метрології» (м. Харків). Свідоцтва про метрологічну повірку 

зразкових СЕ приведені в Додатку Г. 

 

 

4.4. Створення сонячного модуля для геліоенергетичної установки з 

параболо-циліндричним концентратором [149]. 

Основною метою роботи, результати якої узагальнено в цьому підрозділі, 

було розроблення, виготовлення та дослідження фотоелектричних 

характеристик СМ на основі високоефективних СЕ для геліоенергетичної 

установки з параболо-циліндричним концентратором. Геліоенергетична 

установка з параболо-циліндричним концентратором, автоматичною системою 

орієнтації на Сонце і ступенем концентрації XC 20 , призначена для роботи з 

СМ, наведена на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9. Геліоенергетична установка з параболо-циліндричним 

концентратором (ступінь концентрації XC 20 ). 

 

Оскільки для ефективної роботи в умовах концентрації сонячного 

випромінювання СЕ повинні мати високе значення ефективності 

фотоперетворення і мінімізований послідовний опір, було проведено детальні 
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дослідження існуючих на ринку СЕ різних типів, які показали, що найбільше 

задовольняють вимогам кремнієві СЕ з тиловим розміщенням переходів і 

контактних електродів компанії «SunPower» [158], що обумовлено їх більш 

високою ефективністю та меншим значенням послідовного опору порівняно з 

СЕ інших типів. Крім того, розташування робочого колекторного переходу біля 

тилової поверхні дозволяє уникнути втрат на затінення фронтальної поверхні і 

дещо зменшити його нагрів при концентрованому сонячному опроміненні. 

Проведений аналіз показав, що для зменшення впливу послідовного опору 

необхідно зменшувати величину струму через СЕ, тому було запропоновано 

таке конструктивне рішення: використовувати СЕ, поділені на частини з 

геометричними розмірами 125×16,7 мм і послідовно з’єднувати 9 таких частин 

для виготовлення СМ. 

СМ для концентраторної геліоенергетичної установки був зібраний на 

ребристому алюмінієвому радіаторі з активним охолодженням (вентилятори), 

на якому щільно механічно кріпилась пластина з анодованого алюмінію з 

розміщеними на ній 9 послідовно з’єднаними методом пайки СЕ. Зазори між 

СЕ складали не більше 0,5 мм. Загальні розміри фронтальної поверхні СМ – 

420×50 мм, а розміри фронтальної фотоприймальної поверхні – 375×50 мм. 

Площадки для електричного контактування до СМ формувались на периферії 

поза межами ділянки розташування СЕ. Для мінімізації теплового опору між 

СЕ та алюмінієвою пластиною, на якій вони були змонтовані, використовувався 

тонкий шар термопровідної пасти. З фронтальної сторони поверхня СМ з СЕ 

захищалася склом товщиною 2 мм, яке кріпилося за допомогою клею СКТН і 

додатково механічно фіксувалося по краях прижимними пластинами. 

Зовнішній вигляд розробленого та виготовленого СМ наведений на рис. 4.10 а, 

б, а його конструкція представлена в Додатку Д. 
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а) 

 

б) 

Рис. 4.10. Зовнішній вигляд СМ на основі кремнієвих СЕ для геліоенергетичної 

установки з параболо-циліндричним концентратором. 

 

Дослідження фотоенергетичних характеристик розробленого СМ було 

проведено в атестованому уповноваженими державними органами України 

Центрі випробувань фотоперетворювачів та батарей фотоелектричних 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України. 

Результати вимірювань СВАХ виготовленого СМ при трьох різних рівнях 

енергетичної освітленості lP  наведені на рис. 4.11, а визначені з них 

фотоелектричні параметри – в таблиці 4.3. 

0 1 2 3 4 5 6 7
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 924 Вт/м
2
 

 1135 Вт/м
2
 

 1543 Вт/м
2
 

 

 

I,
 A

V, В
 

Рис. 4.11. СВАХ розробленого та виготовленого СМ на основі кремнієвих СЕ 

при різних рівнях енергетичної освітленості. 
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Таблиця 4.3. 

Фотоенергетичні параметри розробленого та виготовленого СМ 

при різних рівнях енергетичної освітленості lP  (площа модуля 0,021 м
2
)

 

№ 

п/п 
Параметри 

Енергетична 

освітленість lP  , 

Вт/м
2
 ( 5,0%) 

924 1135 1543 

1 Струм короткого замикання, А ( 1,5%) 0,749 0,912 1,195 

2 Напруга розімкненого кола, В ( 0,3%) 6,100 6,190 6,270 

3 
Максимальна вихідна електрична 

потужність, Вт ( 2,0%) 
3,310 4,040 5,340 

4 Струм в точці максимальної потужності, А ( 1,5%) 0,653 0,798 1,053 

5 Напруги в точці максимальної потужності, В ( 0,3%) 5,060 5,060 5,070 

6 Коефіцієнт форми ВАХ ( 3,0%) 0,730 0,730 0,720 

7 Ефективність фотоперетворення, % ( 5,0%) 17,06 16,95 16,48 
 

Отримані експериментально результати були промодельовані з 

використанням одноекспоненціальної (1.5) та двоекспоненціальної моделей 

(1.6). Для випадків якісного узгодження експериментальних і теоретичних 

СВАХ двоекспоненціальна модель дає такі параметри еквівалентної схеми СЕ: 

A 1, 1A 2, shR 525 Ом, sR 0,3 Ом, 01I 1,110
-12

 A, 02I 7,810
-7

 A, тоді як 

одноекспоненціальна модель дає значення A 2, рис. 4.12. 
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Рис. 4.12. Результати порівняння експериментально отриманої та теоретично 

розрахованої на основі одноекспоненціальної моделі СВАХ розробленого та 

виготовленого СМ на основі кремнієвих СЕ. 
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Це значення коефіцієнта неідеальності ВАХ свідчить про реалізацію 

високого рівня збудження )( dNpn   і про високі значення часу життя 

неосновних носіїв у базі СЕ. Відомо, що СЕ компанії «SunPower» 

виготовляються на основі високоякісного кремнію зонної плавки n-типу з 

часом життя 21  мс. 

 

 

4.5. Створення мобільних сонячних електростанцій для 

використання в польових умовах [150-153]. 

В цьому підрозділі наведені результати по розробленню конструкції та 

виготовленню мобільних сонячних електростанцій (МСЕС) для використання в 

польових умовах. 

В рамках НДР «Розробка конструкції та виготовлення партії переносних 

перетворювачів сонячної енергії для живлення низьковольтної апаратури» ІФН 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (за Договором № 33/28-2016 від 15 травня 

2016 р.) виконано розроблення та виготовлення експериментальних зразків 

МСЕС. МСЕС призначена для живлення і зарядки широкого спектра 

малопотужної апаратури (радіостанцій, мобільних телефонів, планшетів, GPS-

навігаторів) в екстремальних польових умовах. 

Для ефективної та надійної роботи МСЕС необхідною умовою є 

використання сонячних модулів (СМ) на основі кремнієвих СЕ. Проведені 

дослідження і аналіз фотоенергетичних параметрів СМ показав, що необхідним 

вимогам задовольняють СМ виробництва українського підприємства ПАТ 

«Квазар». Тому для виготовлення МСЕС було вирішено використати ламінати 

(складова частина СМ марки KV-10/12M) потужністю 10 Вт ( 5%) вказаного 

виробника. Типова СВАХ ламіната на основі кремнієвих СЕ з визначеними 

фотоенергетичними параметрами наведена на рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Типова СВАХ (умови АМ1.5) використаних ламінатів на основі 

кремнієвих СЕ. 

 

Структурна схема виготовленої МСЕС на основі кремнієвих СЕ наведена 

на рис. 4.14. МСЕС виконана у вигляді валізи, що складається з двох 

автономних СМ потужністю 10 Вт (АМ1.5) кожен, габаритні розміри 

527×232×35 мм. СМ електрично не з’єднані між собою і скріплені за 

допомогою двох завіс. 

 
Рис. 4.14. Структурна схема МСЕС. Позначення: 1,8 – СМ; 2,9 – контролер 

заряду; 3, 6, 10, 13 – діоди Шотткі; 4,11 – буферний акумулятор; 5,12 – 

світлодіодна індикація; 7,14 – вихідний автомобільний коаксіальний роз’єм. 
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В корпусі кожного СМ міститься контролер заряду та набір з десяти 

послідовно з’єднаних Ni-MH акумуляторів ємністю 3 А·год (далі буферний 

акумулятор), який дозволяє здійснювати живлення або зарядку малопотужної 

апаратури навіть в похмуру погоду або вночі. Ємність акумулятора підібрана 

так, щоб його можна було повністю зарядити протягом одного світлового дня. 

Причому, між контролером заряду і буферним акумулятором послідовно 

включений блокуючий діод, який запобігає розрядці буферного акумулятора на 

контролер заряду. В якості блокуючого діоду використаний діод Шотткі, 

оскільки він забезпечує мінімальне падіння напруги, тобто має найменші 

втрати. Контроль заряду/розряду буферного акумулятора здійснюється за 

допомогою світлодіодної індикації (зелений світлодіод – акумулятор 

заряджений, червоний – акумулятор заряджається / необхідно зарядити). В 

якості вихідного роз’єму в кожен корпус вмонтований автомобільний 

коаксіальний роз’єм, який дозволяє одночасне підключення двох окремих 

навантажень. Кожен роз’єм закривається герметичною кришкою, щоб запобігти 

потраплянню вологи. Між роз’ємом і буферним акумулятором також 

послідовно включений блокуючий діод Шотткі, який запобігає розрядці 

акумулятора навантаження малопотужної апаратури на буферний акумулятор 

мобільної електростанції. Клеми роз’єму слугують виводами для підключення 

навантаження через відповідний адаптер. На виході кожного роз’єму 

номінальна напруга складає 12 В. 

При необхідності отримання змінної напруги до виходу підключається 

інвертор 12/220 В. Відповідні адаптери та інвертори випускаються серійно для 

автомобілів та вибираються залежно від конкретних потреб користувача. 

Зовнішній вигляд розробленої МСЕС представлений на рис. 4.15, а, б. З 

тилового боку кожен СМ захищений металевою алюмінієвою пластиною 

товщиною 3 мм, яка підвищує жорсткість та надійність конструкції. Всі складні 

частини, включаючи роз’єми, герметизовані стійким до ультрафіолету 

герметиком. По периметру фронтальної поверхні одного з СМ закріплена 

гумова стрічка, яка запобігає потраплянню пилу на фотоактивну поверхню 
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модулів в закритому стані. На корпусі закріплена металева ручка для 

перенесення та застібка. Корпус МСЕС пофарбований в камуфляжний колір. 

  

а) б) 

Рис. 4.15. Зовнішній вигляд МСЕС на основі кремнієвих СЕ в «робочому» 

вигляді (а) та в складеному вигляді (б). 

 

Технічні характеристики розробленої та виготовленої МСЕС на основі 

кремнієвих СЕ приведені в таблиці 4.4. Розроблений технологічний маршрут 

виготовлення МСЕС на основі кремнієвих СЕ наведений в Додатку Е. 

 

Таблиця 4.4. 

Технічні характеристики МСЕС на основі кремнієвих СЕ 

№ 

п/п 
Технічні характеристики Параметри 

1 Вихідна номінальна потужність СМ, Вт 2×10 

2 Вихідна номінальна напруга, В 12 

3 Ємність буферного акумулятора, А·год 2×3 

4 
Тривалість повної зарядки буферного акумулятора (при 

умові помірної хмарності), год 
6 

5 Габаритні розміри (в складеному стані), мм 527×232×35 

6 Габаритні розміри (в розкладеному стані), мм 527×475×74 

7 Вага, не більше, кг 7 
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Розробка захищена патентом України на корисну модель № 105847 [151] 

(Додаток Є) та успішно випробувана в польових умовах підрозділам Збройних 

Сил України, про що свідчать позитивні відгуки від військових (Додаток Ж). 

Мобільні сонячні електростанції використовувалися для живлення і зарядки 

спецапаратури в польових умовах. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. Розроблено модифікований технологічний маршрут виготовлення 

кремнієвих СЕ дифузійно-польового типу, оптимізований для роботи в режимі 

концентрованих потоків сонячного випромінювання із ступенем концентрації 

до X100 , за яким виготовлено експериментальні зразки СЕ і визначено їх 

характеристики при підвищених рівнях збудження. Показано, що такі СЕ 

мають мінімізований питомий послідовний опір, близький до 0,035 Ом∙см
2
, що 

дозволило отримати високі значення експлуатаційних параметрів в діапазоні 

концентрацій натурного сонячного випромінювання XC 1501 . 

2. Розроблено конструкцію та технологічний маршрут виготовлення 

кремнієвих зразкових СЕ з величиною зовнішнього квантового виходу, 

близькою до 1 в спектральному інтервалі довжин хвиль від 0,3 до 1,2 мкм, 

широким динамічним діапазоном, а також з часовою стабільністю 

фототехнічних характеристик в процесі експлуатації, за яким виготовлено 

декілька типів зразкових СЕ комбінованого дифузійно-польового типу. 

Проведено метрологічну атестацію і повірку виготовлених кремнієвих 

зразкових СЕ в ННЦ «Інститут метрології» (м. Харків) та отримані відповідні 

свідоцтва. 

3. Розроблено конструктивно-технологічні рішення та виготовлений СМ з 

використанням високоефективних кремнієвих СЕ «SunPower» (з тиловим 

розміщенням робочого колекторного переходу) з геометричними розмірами 

420×50 мм, призначений для використання в геліоенергетичній установці з 
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параболо-циліндричним концентратором. Проведено експериментальні та 

теоретичні дослідження його фотоенергетичних характеристик в умовах 

неконцентрованого і слабоконцентрованого (до XC 5,1 ) сонячного 

випромінювання. Встановлено, що використані СЕ мають досить низькі 

значення послідовного опору (0,3 Ом), а виготовлений СМ – достатньо 

високу ефективність фотоперетворення (17% в умовах АМ1.5). 

4. Розроблено конструктивно-технологічні рішення та виготовлено 

мобільні сонячні електростанції (МСЕС), які дають можливість живлення або 

зарядки широкого спектра малопотужної апаратури (радіостанцій, мобільних 

телефонів, тепловізорів, планшетів, GPS-навігаторів), в польових 

(екстремальних) умовах навіть при низькій освітленості, що є перевагою в 

порівнянні з рядом пропонованих на ринку зарядних пристроїв. МСЕС являє 

собою надійну, ефективну, компактну, складану, герметичну конструкцію, 

пристосовану для перенесення, яку можуть використовувати 

військовослужбовці, співробітники МВС, ДСНС, які не завжди можуть 

скористатися централізованим енергопостачанням. У МСЕС вмонтовано 

акумуляторні батареї, які забезпечують живлення або зарядку малопотужної 

апаратури навіть при низькій освітленості (або вночі), а лицева поверхня 

захищена гартованим склом. Розробка захищена патентом України на корисну 

модель № 105847 та успішно випробувана в польових умовах на Сході України, 

про що свідчать позитивні відгуки. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Запропонований новий спрощений підхід до моделювання 

ефективності фотоперетворення високоефективних кремнієвих СЕ, який 

дозволяє узгодити між собою теоретичні та експериментальні величини 

ефективності для широкого класу кремнієвих СЕ, включаючи, зокрема, 

гетероперехідні (HIT) СЕ, а також СЕ комбінованого дифузійно-польового типу 

та передбачити очікувані значення характеристик СЕ при відомих відповідних 

параметрах кремнію. Показано, що перевипромінюванням і перепоглинанням 

фотонів при моделюванні параметрів кремнієвих СЕ можна нехтувати, що 

значно спрощує розрахунки. 

2. Вперше показано, що реалізація ефективного коефіцієнта неідеальності 

ВАХ, який значно перевищує 1 та може наближатися до 2, у випадку 

високоефективних кремнієвих СЕ пов’язана не з проявом рекомбінації в області 

просторового заряду, а з підвищеними рівнями збудження і додатковим 

внеском тилової поверхні СЕ в напругу розімкненого кола. 

3. Виконано теоретичний аналіз ефективності фотоперетворення 

високоякісних кремнієвих СЕ в залежності від типу і рівня легування бази для 

випадку, коли рекомбінацію Шоклі-Ріда-Холла забезпечує рівень заліза. 

Показано, що ефективність СЕ у випадку бази n-типу зростає зі збільшенням 

рівня легування бази, досягає максимуму і починає зменшуватися. 

4. Встановлено, що рівень легування бази є одним з найбільш важливих 

параметрів гетероперехідних (HIT) СЕ, що підлягають оптимізації, особливо 

при підвищених рівнях збудження, а використання його оптимальних значень 

порядку )42(  ·10
16

 см
-3

 для СЕ з базою n-типу дозволяє помітно підвищити їх 

ефективність фотоперетворення. 

5. Вперше отримано температурні залежності основних фотоелектричних 

характеристик гетероперехідних (HIT) СЕ в широкому температурному 

діапазоні від 80 до 420К. Встановлено, що при низьких температурах 

)K250( T , температурні залежності характеристик СЕ немонотонні. В області 
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більш високих температур отримані експериментальні залежності узгоджено з 

теоретичним розрахунком. Показано, що падіння напруги розімкненого кола 

ocV  в низькотемпературній області пов’язане з впливом тунельного 

рекомбінаційного струму. А зниження коефіцієнта форми ВАХ FF  і 

максимальної вихідної потужності mP  відбувається внаслідок зростання 

послідовного опору СЕ при низьких температурах, яке пов’язане із 

збільшенням контактного опору. 

6. Розроблено удосконалений технологічний маршрут виготовлення 

кремнієвих СЕ комбінованого дифузійно-польового типу, оптимізованих за 

рівнем легування, послідовним опором та конструкцією для роботи в режимі 

концентрованих потоків сонячного випромінювання із ступенем концентрації 

до X100 , за яким виготовлено експериментальні зразки СЕ і визначено їх 

характеристики при підвищених рівнях збудження. Показано, що такі СЕ 

мають мінімізований послідовний опір, що дозволило отримати високі 

значення експлуатаційних параметрів в діапазоні концентрацій сонячного 

випромінювання XC 1501 : напруга розімкненого кола – 0,750 В, 

ефективність фотоперетворення – 18,1%. 

7. Розроблено конструкцію та технологічний маршрут виготовлення 

кремнієвих зразкових СЕ з величиною зовнішнього квантового виходу, 

близькою до 1 в спектральному інтервалі довжин хвиль від 0,3 до 1,2 мкм, 

широким динамічним діапазоном, а також з часовою стабільністю 

фототехнічних характеристик в процесі експлуатації. Виготовлено декілька 

типів зразкових СЕ комбінованого дифузійно-польового типу з плоскою та 

спонтанно текстурованою поверхнею і просвітлюючими покриттями SiO2, 

Si3N4, SiO2 Si3N4. Проведено метрологічну атестацію і повірку виготовлених 

кремнієвих зразкових СЕ в ННЦ «Інститут метрології» (м. Харків) та отримані 

відповідні свідоцтва. 

8. Розроблено конструкцію та виготовлено концентраторний СМ на 

основі високоефективних кремнієвих СЕ торгової марки «SunPower» з тиловим 

розміщенням робочого колекторного переходу та контактної металізації, що 
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призначений для використання в геліоенергетичній установці з параболо-

циліндричним концентратором. Проведено експериментальні та теоретичні 

дослідження його фотоенергетичних характеристик в умовах 

неконцентрованого і слабоконцентрованого (до XC 5,1 ) сонячного 

випромінювання. Встановлено, що використані СЕ мають досить низькі 

значення послідовного опору – 0,3 Ом, а виготовлений СМ характеризується 

напругою розімкненого кола – 6,27 В, струмом короткого замикання – 1,19 А і 

ефективністю фотоперетворення – 17% (в умовах АМ1.5). 

9. Розроблено конструкцію та виготовлено мобільні сонячні 

електростанції номінальною потужністю 20 Вт, які дають можливість 

здійснювати живлення або зарядку широкого спектра малопотужної апаратури 

в польових (екстремальних) умовах, зокрема, при низькій освітленості, яку 

можуть використовувати військовослужбовці, співробітники МВС, ДСНС, які 

не завжди мають централізоване енергопостачання. Розробка захищена 

патентом України на корисну модель № 105847 та успішно випробувана в 

польових умовах на Сході України, про що свідчать позитивні відгуки. 
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Проведення досліджень і написання цієї дисертаційної роботи були б не 

можливими без всебічної підтримки багатьох осіб. Передусім я завдячую 

дирекції Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

за створення відповідних умов для плідної наукової роботи в установі. 

На різних етапах цієї дисертаційної роботи до неї долучалися, 

обговорювали, критикували колеги, інтелектуальний внесок яких у цю роботу 

неможливо недооцінити. Насамперед хочу висловити глибоку вдячність своєму 

науковому керівнику завідувачу, спочатку відділу №41, а потім лабораторії 

№36 фізико-технічних основ напівпровідникової фотоенергетики Інституту 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України д.ф.-м.н. 

Костильову Віталію Петровичу за надання теми та постановку задач 

дисертаційної роботи, мудре керівництво, створення сприятливих умов для 

вирішення поставлених задач та постійний інтерес до роботи. 

Крім того, хочу висловити щиру вдячність усьому колективу лабораторії 

№36, зокрема д.ф.-м.н., професору Саченку Анатолію Васильовичу, к.ф.-м.н. 

Черненку Володимиру Васильовичу, к.ф.-м.н. Соколовському Ігорю Олеговичу, 

к.ф.-м.н. Сербі Олександру Андрійовичу, н.с. Двернікову Борису Федоровичу, 

н.с. Власюку Віктору Миколайовичу та іншим співробітникам за дружню 

атмосферу, плідне обговорення результатів досліджень та постійну підтримку. 

Також, щиро вдячний керівнику відділу «Фізики поверхні 

напівпровідників та фотоелектричних явищ» чл.-к. НАН України, професору 

Литовченку Володимиру Григоровичу за увагу і інтерес до роботи, за 

конструктивні зауваження, які покращили цю роботу. 

Також, хочу висловити щиру вдячність провідному інженеру ПАТ 

«Квазар» Паніну Анатолію Івановичу за підтримку та слушні поради. 

Щиро дякую моїй родині – найдорожчим людям у моєму житті, за 

розуміння та всебічну підтримку. 
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ДОДАТОК А. Конструкція робочого столика концентраторної установки для 

визначення фотоенергетичних параметрів сонячних елементів 
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ДОДАТОК Б. Конструкція установки для визначення температурних 

залежностей фотоенергетичних параметрів сонячних елементів 
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ДОДАТОК В. Технологічні маршрути виготовлення сонячних елементів, які 

оптимізовані для роботи при підвищених рівнях збудження 

Таблиця В.1 

Технологічний маршрут виготовлення СЕ на базі кремнію р-типу 

№ 

п/п 
Найменування операції Режим (особливості проведення) 

1 Формування партії  

2 Хімобробка Каро + H2O 

3 
Піролітичне осадження захисного 

окису 

dSiO2 = 0,7мкм, на фронтальну 

поверхню 

4 Хімобробка Каро + H2O 

5 Дифузія В Т = 985С, на тилову поверхню 

6 Розкислення БСС Т = 650С 

7 Травлення HF 10%, освіження поверхні 

8 Хімобробка Каро + H2O 

9 Дифузія Р 
Т = 940С, на фронтальну 

поверхню 

10 Травлення 
HF 40%, до повного 

стравлювання 

11 Хімобробка Каро + H2O 

12 Відпал адгезійний Протягом 10 хв. 

13 Нанесення і сушка фоторезисту На тилову поверхню 

14 Нанесення і сушка фоторезисту На фронтальну поверхню 

15 Суміщення і експонування На фронтальній поверхні 

16 Проявлення фоторезисту  

17 Задублення фоторезисту  

18 Травлення роздільної канавки HNO3 + HF + H2O; d = 13 мкм 

19 Видалення фоторезисту  

20 Травлення HF 10% 

21 Хімобробка Каро + H2O 
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Продовження таблиці В.1 

№ 

п/п 
Найменування операції Режим (особливості проведення) 

22 Термічне окислення 
HСl: Т = 8001050С; d = 2030 

нм 

23 
Термохімічне осадження плівок 

нітриду кремнію 

dSi3N4 = 6070 нм, на фронтальну 

поверхню 

24 Нанесення і сушка фоторезисту На фронтальну поверхню 

25 Суміщення і експонування На фронтальну поверхню 

26 Проявлення фоторезисту  

27 Задублення фоторезисту  

28 Травлення Термічного окислу і Si3N4 

29 Видалення фоторезисту  

30 
Корекція товщини просвітлюючого 

покриття 

Травлення до 20 хв., контроль 

візуальний (яскраво-синій колір) 

31 Хімобробка перед напиленням Al  

32 Напилення Al 
dAl = 2 мкм, на фронтальну 

поверхню 

33 Напилення Al dAl = 2 мкм, на тилову поверхню 

34 Відпал Al T = 430С, протягом 30 хв. 

35 Нанесення і сушка фоторезисту На тилову поверхню 

36 Нанесення і сушка фоторезисту На фронтальну поверхню 

37 Суміщення і експонування На фронтальній поверхні 

38 Проявлення фоторезисту  

39 Задублення фоторезисту  

40 Травлення Al dAl = 2 мкм 

41 Видалення фоторезисту  

42 Надрізка пластин  
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Таблиця В.2 

Технологічний маршрут виготовлення СЕ на базі кремнію n-типу 

№ 

п/п 
Найменування операції Режим (особливості проведення) 

1 Формування партії  

2 Хімобробка Каро + H2O 

3 
Піролітичне осадження захисного 

окису 

SiO2 = 0,7 мкм, на фронтальну 

поверхню 

4 Хімобробка Каро + H2O 

5 Дифузія Р Т = 940С, на тилову поверхню 

6 
Піролітичне осадження захисного 

окису 

dSiO2
 = 0,7 мкм, на тилову 

поверхню 

7 Травлення 

На поверхні води до повного 

стравлювання з фронтальної 

поверхні 

8 Хімобробка Каро + H2O 

9 Дифузія В 
Т = 985С, на фронтальну 

поверхню 

10 Розкислення БСС Т = 650С 

11 Травлення 
HF 40% до повного 

стравлювання 

12 Хімобробка Каро + H2O 

13 Відпал адгезійний Протягом 10 хв. 

14 Нанесення і сушка фоторезисту На тилову поверхню 

15 Нанесення і сушка фоторезисту На фронтальну поверхню 

16 Суміщення і експонування На фронтальній поверхні 

17 Проявлення фоторезисту  

18 Задублення фоторезисту  

19 Травлення роздільної канавки HNO3 + HF + H2O, d = 13 мкм 

20 Видалення фоторезисту  

21 Травлення HF 10%, протягом 1 хв. 

22 Хімобробка Каро + H2O 

23 Термічне окислення 
HСl: Т = 8001050С, d = 2030 

нм 

24 
Термохімічне осадження плівок 

нітриду кремнію 

dSi3N4 = 6070 нм, на фронтальну 

поверхню 

25 Нанесення і сушка фоторезисту На фронтальну поверхню 
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Продовження таблиці В.2 

№ 

п/п 
Найменування операції Режим (особливості проведення) 

26 Суміщення і експонування На фронтальну поверхню 

27 Проявлення фоторезисту  

28 Задублення фоторезисту  

29 Травлення Термічного окислу і Si3N4 

30 Видалення фоторезисту  

31 
Корекція товщини просвітлюючого 

покриття 

Травлення до 20 хв., контроль 

візуальний (яскраво-синій колір) 

32. Хімобробка перед напиленням Al  

33 Напилення Al 
dAl = 2 мкм, на фронтальну 

поверхню 

34 Напилення Al dAl = 2 мкм, на тилову поверхню 

35 Відпал Al T = 430С, протягом 30 хв. 

36 Нанесення і сушка фоторезисту На тилову поверхню 

37 Нанесення і сушка фоторезисту На фронтальну поверхню 

38 Суміщення і експонування На фронтальній поверхні 

39 Проявлення фоторезисту  

40 Задублення фоторезисту  

41 Травлення Al dAl = 2 мкм 

42 Видалення фоторезисту  

43 Надрізка пластин  
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ДОДАТОК Г. Свідоцтва про метрологічну атестацію і повірку кремнієвих 

зразкових сонячних елементів 
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ДОДАТОК Д. Конструкція сонячного модуля на основі сонячних елементів 

«SunPower» для геліоенергетичної концентраторної установки 
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ДОДАТОК Е. Технологічний маршрут виготовлення мобільної сонячної 

електростанції 

Таблиця Е.1 

№ 

п/п 
Найменування операції 

Режим (особливості 

проведення) 

1 
Вхідний контроль та відбраковування 

СМ 

Візуальний контроль, 

вимірювання основних 

фотоенергетичних параметрів, 

занесення результатів в 

протокол випробувань 

2 Підготовка СМ  

2.1 

Розмітка та виготовлення бокових 

пластин для захисту тилової сторони 

СМ від механічних пошкоджень 

Геометричні розміри 

527×232×2 мм (алюміній, 

дюраль) 

2.2 

Розмітка та виготовлення діелектричних 

пластин для кріплення акумулятора та 

контролера заряду 

Геометричні розміри 380×30×3 

мм (гетинакс, оргскло) 

2.3 

Розмітка та підготовка пазу на корпусі 

СМ для закріплення коаксіального 

автомобільного роз’єму  

Геометричні розміри 24×28 мм 

2.4 Механічна обробка країв пазу  

2.5 
Розмітка СМ та бокових пластин для 

свердління отворів та нарізки різьби 
 

2.6 

Свердління отворів для світлодіодної 

індикації та закріплення діелектричної 

основи на бокові пластини 

Свердло Ø3.5 мм 

2.7 

Свердління отворів та нарізка різьби 

для закріплення бокових пластин, завіс, 

защіпки, ручки для перенесення та 

коаксіального автомобільного роз’єму 

Свердло Ø3.5 мм 

Медчик М4 мм 

2.8 
Свердління отворів потай на бокових 

пластинах 

Свердло Ø6 мм 

Свердло Ø8 мм 

2.9 
Підготовка стійок для діелектричної 

основи 

Трубка (Al), довжиною 5 мм, 

Ø6 мм 

 

 



203 

Продовження таблиці Е.1 

№ 

п/п 
Найменування операції 

Режим (особливості 

проведення) 

2.10 

Залудження вихідних електричних 

контактів СМ та пайка до них 

провідників 

Припій ПОС61, флюс 

2.11 
Встановлення ручки для перенесення, 

защіпки та завіс на корпусі СМ 
 

2.12 
Встановлення діелектричної основи на 

стійки на бокові пластини СМ 
 

3 Підготовка електронних компонентів  

3.1 Збирання акумуляторних блоків  

3.1.1 
Залудження та пайка акумуляторів 

послідовним електричним з’єднанням 
Припій ПОС61, флюс 

3.2 
Збирання плати контролера заряду 

акумуляторів та світлодіодної індикації 
Припій ПОС61, флюс 

3.3 

Залудження та пайка провідників до 

контролера заряду, акумуляторів, 

коаксіальних автомобільних роз’ємів, 

світлодіодної індикації та блокуючих 

діодів Шотткі 

Припій ПОС61, флюс 

4 
Збирання компонентів мобільної 

сонячної електростанції 
 

4.1 

Встановлення і кріплення 

аккумутяторів та контролера заряду на 

діелектричну основу 

 

4.2 

Встановлення і кріплення коаксіальних 

автомобільних роз’ємів та світлодіодної 

індикації на корпусі сонячних модулів 

 

4.3 
Комутація всіх компонентів сонячної 

електростанції 
Припій ПОС61, флюс 

4.4 
Встановлення і кріплення бокових 

пластин на корпусі СМ та герметизація  
Герметик Ceresit CS 23 

4.5 
Вихідний контроль мобільної сонячної 

електростанції 

Візуальний контроль, 

вимірювання електричних 

параметрів, занесення 

результатів в протокол 

випробувань 
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ДОДАТОК Є. Патент України на корисну модель 
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ДОДАТОК Ж. Листи-подяки 
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