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АНОТАЦІЯ 

Власюк В.М. Фотоелектричні процеси в фоточутливих кремнієвих 

структурах з пасивованою поверхнею. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». Інститут 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню процесів фотоелектричного 

перетворення енергії в кремнієвих фоточутливих структурах з пасивованою 

поверхнею. У роботі показано, що основним завданням досліджень в галузі 

фотовольтаїки є підвищення коефіцієнта корисної дії (ККД) фотоперетворення. 

З’ясовано, що з усіх видів втрат в кремнієвих сонячних елементах (СЕ), яких 

можна позбутися, рекомбінаційні втрати є одними з найбільш суттєвих як для 

високоефективних лабораторних елементів, так і для СЕ комерційного 

призначення. Тому мінімізація об’ємних і поверхневих рекомбінаційних втрат є 

одним із найбільш ефективних методів підвищення ККД СЕ. Дано короткий 

опис механізмів рекомбінації, які мають місце в кремнієвих фоточутливих 

структурах і СЕ. Описано спектральні методи визначення рекомбінаційних 

характеристик, зокрема, довжини дифузії і часу життя неосновних носіїв заряду 

в квазінейтральній області бази. Розглянуто методи і підходи, які 

застосовуються для зменшення рекомбінаційних втрат в кремнієвих СЕ на 

основі p-n і гетеропереходів. Показано, що існує дві принципово відмінні 

можливості зменшення швидкості рекомбінації на поверхні напівпровідника: 1 

– зменшення густини поверхневих станів, 2 – зменшення концентрації 

електронів (дірок) біля поверхні. 

Проведено дослідження по зменшенню поверхневих рекомбінаційних 

втрат в фоточутливих структурах на основі кремнію шляхом формування 

гетеропереходів на кремнії, обгрунтовані позитивні моменти такого підходу. 

Отримано експериментальні дані про вплив створення гетеропереходів 

ІТО(легований оловом оксид індію)/Si, n
+
-ZnO/Si, р

+
-ZnO/Si, SiC/Si на 
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ефективну швидкість поверхневої рекомбінації. Формування гетеропереходів 

ZnO/Si та SiC/Si проводилося двома різними технологічними методами.  

Було встановлено, що пасивація поверхні шарами ITO шляхом 

формування гетеропереходу ITO/Si, на відміну від пасивації шарами діоксиду 

кремнію, призводить до суттєвого зниження ефективної швидкості поверхневої 

рекомбінації. Це значно підвищує значення внутрішнього квантового виходу в 

діапазоні довжин хвиль від 500 до 1050 нм і, як наслідок, призводить до 

значного зростання струму короткого замикання СЕ. Аналіз спектральних 

залежностей внутрішнього квантового виходу гетероструктур n
+
-ZnO/Si 

свідчить про достатньо високу якість межі поділу ZnO/Si. Разом з тим, можна 

зробити висновок, що межа поділу ZnO/Si характеризується більшою 

ефективною швидкістю поверхневої рекомбінації, ніж ІТО/Si та SiO2/Si, про що 

свідчать малі значення напруги розімкненого кола та густини струму короткого 

замикання. Дослідженя гетеропереходів SiC/Si, отриманих двома різними 

технологічними методами, показали, що при формуванні гетеропереходу SiC/Si 

методом прямого іонного осадження плівки SiC на кремнієву підкладку, 

ступінь пасивації поверхні кремнію є недостатньою, внаслідок 

високотемпературного методу отримання гетероструктури SiC/Si. В той же час 

гетероперехід SiC/Si, отриманий низькотемпературним методом ВЧ 

реактивного магнетронного розпилення, забезпечує значно вищий ступінь 

пасивації поверхні кремнію, що вказує на можливість і перспективність 

використання шарів SiC з метою зменшення поверхневих рекомбінаційних 

втрат і ефективність їх використання у якості просвітлюючих покриттів. 

Звернута увага на те, що моделювання ефективної швидкості 

рекомбінації в області просторового заряду (ОПЗ) з використанням 

наближення, що час життя Шоклі-Ріда-Холла в ОПЗ 
SC

  дорівнює часу життя 

Шоклі-Ріда-Холла в нейтральному об’ємі кремнію, не дозволяє узгодити теорію 

з експериментом. В дисертаційній роботі це наближення не використовується, а 

розрахунок швидкості рекомбінації в ОПЗ виконано в припущенні, що 

рекомбінація в ОПЗ визначається одним глибоким  рівнем, викладені 
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розрахунки її залежності від часу життя 
SC

 , який реалізується у вузькій ділянці 

ОПЗ, де, власне кажучи, і формується рекомбінація в ОПЗ. З вимірів темнових 

вольт амперних характеристик (ВАХ) кремнієвих СЕ з дифузійними p-n 

переходами з базами n- та p-типу, визначено значення величини 
SC

  та 

проведено його порівняння з часом життя в квазінейтральній області бази. 

Останній знаходився з вимірів спектральних залежностей внутрішнього 

квантового виходу струму короткого замикання.  

З вимірів темнових ВАХ кремнієвих СЕ оцінено характеристики 

глибоких центрів, які визначають швидкість рекомбінації в ОПЗ, зокрема, 

енергетичну глибину їх залягання, концентрацію та перерізи захоплення 

електронів та дірок цими центрами. 

Шляхом порівняння експериментальних залежностей об’ємного часу 

життя в кремнії від рівня легування і рівня збудження з розрахунками показано, 

що у випадках, коли час життя Шоклі-Ріда-Холла менше 20 мс, на цих 

залежностях проявляється додатковий канал рекомбінації. Він діє при 

значеннях концентрації легуючої домішки і/або концентрації нерівноважних 

елекронно-діркових пар порядку 10
16

 см
-3

. Цей канал пов’язаний з 

безвипромінювальною рекомбінацією екситонів, що відбувається за 

механізмом Оже з участю глибоких об’ємних рівнів. Наведено докази, що 

підтверджують це твердження. Знайдено параметр екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації 
x

n , який виявився рівним 8,2∙10
15

 см
-3

. 

Хоча раніше цей рекомбінаційний канал вже враховувався при розгляді 

рекомбінаційних процесів в кремнії та в кремнієвих сонячних елементах, але 

внесок цього каналу точно врахувати не вдалося, бо механізм міжзонної 

рекомбінації Оже не був на той час достатньо точно експериментально 

досліджений та змодельований. Останнім часом такі роботи з’явилися, а 

оскільки механізми безвипромінювальної екситонної рекомбінації Оже та 

міжзонної рекомбінації Оже тісно пов’язані між собою, то це дає можливість 

уточнити внесок безвипромінювальної екситонної рекомбінації в ефективний 
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час життя нерівноважних носіїв заряду в кремнії та його вплив на процеси 

фотоелектричне перетворення. 

Досліджено вплив каналу екситонної безвипромінювальної рекомбінації 

на основні фотоелектричні і фотоенергетичні параметри кремнієвих СЕ, а саме, 

напругу розімкненого кола 
OC

V , чинник заповнення ВАХ FF  та ефективність 

фотоперетворення   кремнієвих СЕ у випадку великих часів життя Шоклі-Ріда-

Холла і у випадку малих значень 
SRH

 . 

Проаналізовано внесок екситонних ефектів у внутрішній квантовий вихід 

люмінесценції Q  в кремнії. При цьому враховувався як позитивний ефект, 

пов’язаний з наявністю випромінювальної екситонної рекомбінації, так і 

негативний, викликаний внеском безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації. Проаналізовані залежності Q  від рівнів легування і рівня 

збудження, а також від швидкості поверхневої рекомбінації при кімнатній 

температурі.  

Встановлено, що екситонні ефекти в кремнії призводять до росту 

внутрішнього квантового виходу люмінесценції у випадку достатньо великих 

значень часів Шоклі-Ріда-Холла, які перевищують 1 мс. Якщо ж величина 

SRH
   1 мс, то позитивний ефект відсутній. 

Показано, що для практичної реалізації достатньо великих величин 

квантового виходу крайової люмінесценції в кремнії необхідна мінімізація 

швидкостей поверхневої рекомбінації до значень порядку   1 см/c. 

Ключові слова: кремній, сонячний елемент, пасивована поверхня, 

фотоперетворення, гетероперехід, область просторового заряду, екситони, 

рекомбінація, люмінесценція. 
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ABSTRACT 

Vlasiuk V.M. Photoelectric processes in photosensitive silicon structures with 

passivated surface. – Manuscript. 

The Ph.D. thesis for a scientific degree of the candidate of science on physics 

and methematics, field 01.04.07 «Solid state physics» V.Ye. Lashkaryov Institute of 

Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis examines the processes of photoelectric energy conversion in silicon 

photosensitive structures with passivated surface. The paper shows that the main goal 

of research in the field of photovoltaics is to increase photoconversion efficiency. It 

has been found that for all types of losses in silicon solar cells (SC) that can be 

eliminated, recombination losses are among the most significant for both high-

performance laboratory elements and for SC for commercial use. Therefore, 

minimization of bulk and surface recombination losses is one of the most effective 

methods for increasing the photoconversion efficiency of the SC. A brief description 

of the mechanisms of recombination taking place in silicon photoensitive structures 

and SC is given. Described spectral methods for determining the recombination 

parameters, including diffusion length and lifetime of minority carriers in the 

quasineutral base region. The methods and approaches used to decrease the 

recombination losses in silicon SC on the basis of p-n and heterojunctions are 

considered. It is shown that there are two fundamentally different possibilities for 

decrease the recombination rate on the surface of a semiconductor: 1 – decrease of 

surface states density, 2 – decrease concentration of electrons (holes) near the 

surface. 

Investigated on the decrease of surface recombination losses in photosensitive 

silicon structures by formation of heterojunctions on silicon, grounded positive 

aspects of this approach. Experimental data on the influence of the creation of 

heterojunctions ІТО/Si, n
+
-ZnO/Si, р

+
-ZnO/Si, SiC/Si on the surface recombination 

velocity are obtained. ZnO/Si and SiC/Si heterojunctions were made by two different 

technological methods. 
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It was found that the passivation of the surface by ITO layers, unlike to the 

passivation of silicon dioxide layers, leads to a significant decrease of surface 

recombination velocity. This greatly increases the value of the internal quantum 

efficiency in the range of wavelengths from 500 to 1050 nm and, as a result, the 

short-circuit current of the solar cell. The analysis of the spectral dependences of the 

internal quantum efficiency of the heterostructures n
+
-ZnO/Si indicates a sufficiently 

high quality of the ZnO/Si interface. However, we can conclude that the ZnO/Si 

interface is characterized a higher surface recombination velocity than ITO/Si and 

SiO2/Si, as evidenced by the low values of the open circuit voltage and the short-

circuit current density. Research heterojunctions SiC/Si, received two different 

technological methods, showed that the formation of heterojunction SiC/Si by direct 

ion deposition SiC films on silicon substrates, the degree of surface passivation of 

silicon is insufficient, by reason of in high-temperature method of obtaining 

heterojunction SiC/Si. At the same time, the heterojunction of SiC/Si, obtained by the 

low-temperature method of reactive magnetron sputtering, provides a significantly 

higher passivation degree of the silicon surface, indicating the possibility and 

promising use of SiC layers to reduce surface recombination losses and the 

effectiveness of their use as lightening coatings. 

 It is shown that the simulation of the recombination velocity in the space 

charge region (SQR) in case of Shockley-Reed-Hall lifetime in SQR 
SC

  is equal to 

the Shockley-Reed Hall lifetime in a neutral volume of silicon, does not allow to 

reconcile the theory with experiment. In the thesis, this approximation is not used, 

and the calculation of the recombination velocity in the SQR is performed in the 

assumption that the recombination in the SQR is determined by one deep level, the 

calculations of its dependence on lifetime 
SC

 , which is realized in SQR. From the 

measurements of the dark current-voltage characteristics of silicon SC with diffusion 

p-n junction with n- and p-type bases, the magnitude of the values 
SC

  was 

determined and its comparison with the lifetime in the quasineutral base region was 
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determined. The latter was from measurements of the spectral dependencies of the 

short-circuit current.  

The characteristics of deep centers that determine the recombination velocity in 

the SQR are estimated, in particular, the their energy position, the concentration and 

cross sections of the capture of electrons and holes by these centers. 

It is shown that in cases where Shockley-Reed-Hall lifetime is less than 20 ms, 

an additional recombination channel appears on these dependencies. It operates at 

values of the dopant concentration and/or the concentration of non-equilibrium 

electron-hole pairs of order 10
16

 sm
-3

. Found non-radiative recombination parameter 

was equal 
x

n  = 8,2∙10
15

 см
-3

. 

The influence of the exiton non-radiative recombination in silicon on the main 

photoelectric parameters of silicon SC, namely, the open circuit voltage 
OC

V , the fill 

factor FF  and the photoconversion efficiency   in the case of large Shockley-Reed-

Hall lifetimes and in the case of small values 
SRH

 , is investigated. 

The contribution of exciton effects to the internal quantum yield Q  of 

luminescence in silicon is analyzed. It was taken into account as a positive effect 

associated with the presence of radiative exciton recombination, as well as the 

negative, caused by the contribution of non-radiation exciton recombination. The 

dependences of Q  of the levels of doping and excitation levels, as well as on the rate 

of surface recombination at room temperature have been analyzed. 

Analysis has revealed that the exciton effects in silicon lead to an increase of 

the internal luminescence quantum yield at sufficienty long SRH lifetemes exceeding 

1 ms. In the opposite case, 
SRH
   1 ms, this effect is absent. 

It is shown that for the practical realization of large quantities of the quantum 

yield of luminescence in silicon, it is necessary to minimize the surface 

recombination velocities to values of the order of   1 sm/s. 

Keywords: silicon, solar cell, surface passivation, photoconversion, 

heterojunction, space charge region, exitons, recombination, luminescence. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

СЕ – сонячний елемент; 

ФС – фоточутлива структура; 

АМ0 – стандартизовані умови випробувань СЕ і СБ, при яких рівень 

освітленості поверхні зразка складає 1360 Вт/м
2
, його спектральний розподіл 

відповідає спектру позаатмосферного Сонця, а температура дослійжуваного 

зразка 25 ℃. 

АМ1,5 – стандартизовані умови випробувань СЕ і СБ, при яких рівень 

освітленості 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´), а температура досліджуваного зразка 25 ℃. 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

ЕРС – електрорушійна сила; 

ОПЗ – область просторового заряду;  

ВАХ – вольт-амперна характеристика; 

ТСО – transparent conductive oxide (прозорий провідний оксид); 

ITO – Indium tin oxide (оксид індію-олова (In2O3)0,9-(SnO2)0,1); 

HIT – Heterojunction with Intrinsic Thin-layer; 

CVD – chemical vapor deposition (хімічне осадження з парової фази); 

ALD – atomic layer deposition (атомного пошарового осадження); 

q  – елементарний заряд q 1,6·10
-19

 Кл; 

k  – постійна Больцмана k 1,38·10
-23

 Дж/К; 

h  – постійна Планка h  6,63·10
-34

 Дж·с; 

c  – швидкість світла c   3·10
8
 м/с; 

 ,   – довжина хвилі і частота електромагнітного випромінювання; 

e  – показник експоненти 2,718e  ; 

T  – термодинамічна температура; 

SC
A  – площа СЕ; 

SC
I  – струм короткого замикання; 
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SC
J  – густина струму короткого замикання; 

OC
V  – напруга розімкненого кола; 

m
I  – значення струму в точці максимальної потужності, що відбирається; 

m
V  – значення напруги в точці максимальної потужності, що відбирається; 

FF  – чинник заповнення ВАХ; 

  – ККД фотоперетворювача; 

s
R  – послідовний опір фотоперетворювача; 

sh
R  – шунтуючий опір фотоперетворювача; 

A  – коефіцієнт не ідеальності ВАХ; 

  – коефіцієнт поглинання світла в напівпровіднику; 

EQE  – зовнішній квантовий вихід; 

IQE  – внутрішній квантовий вихід; 

Q  – квантовий вихід люмінесценції; 

g
E  – ширина забороненої зони напівпровідника; 

R
n  – показник заломлення; 

R , 
d

R  – коефіцієнт відбивання світла від фронтальної і тилової поверхні; 

i
n – власна концентрація носіїв заряду; 

0
n n n   – концентрація електронів; 

0
p p p   – концентрація дірок; 

0
n , 

0
p  – рівноважні концентрації електронів і дірок; 

n , p  – концентрація надлишкових електронів і дірок; 

dop
N  – рівень легування напівпровідника; 

d
L  – об’ємна довжина дифузії; 

D  – коефіцієнт дифузії неосновних носіїв заряду; 

eff
L  – ефективна довжина дифузії; 

eff
  – ефективний час життя неосновних носіїв заряду; 

n
C , 

p
C  – коефіцієнти захоплення електронів і дірок рекомбінаційним центром; 



17 
 

SRH
  – час життя Шоклі-Ріда-Холла; 

b
V  – швидкість рекомбінації в об’ємі напівпровідника; 

SC
V  – швидкість рекомбінації в ОПЗ; 

0
S , 

d
S  – швидкість рекомбінації на фронтальній і тиловій поверхні відповідно; 

S  – сумарна швидкість поверхневої рекомбінації; 

x
n  – ефективна концентрація, яка визначає екситонний безвипромінювальний 

час життя в кремнії; 

g
E  – ширина забороненої зони; 

SC
  – час життя неосновних носіїв заряду в ОПЗ; 

b
  – об’ємний час життя неосновних носіїв заряду; 

SC
V  – швидкість рекомбінації в ОПЗ; 

b
V  – об’ємна швидкість рекомбінації; 

0
S , 

d
S  – швидкості поверхневої рекомбінації на освітленій і тиловій поверхнях; 

eff
S  – ефективна швидкість поверхневої рекомбінації; 

r
  – час випромінювальної рекомбінації 

Auger
  – час міжзонної рекомбінації Оже 

nr
  – час безвипромінювальної екситонної рекомбінації 

t
E  – енергетичне положення рекомбінаційного рівня; 

n
C , 

p
C  – коефіцієнти захоплення електронів і дірок рекомбінаційним рівнем; 

n , p  – перерізи захоплення електронів і дірок рекомбінаційним центром;  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Характерною особливістю технічної діяльності 

людства в другій половині ХХ і на початку XXI століть є швидке зростання 

енергоспоживання. За оцінками [1] потреби людства в енергії в порівнянні з 

нинішнім рівнем споживання (13 ТВт) до середини XXI ст. більш ніж 

подвояться (30 ТВт), а до кінця XXI ст. – зростуть більше ніж втричі (46 ТВт). 

Це пов’язано, по-перше, зі зростанням світової економіки в цілому (до 4 разів 

до 2050 р), і в тому числі з різким економічним зростанням країн, що 

розвиваються, зокрема, таких як Китай і Індія, населення яких становить 2/3 від 

чисельності населення Землі. По-друге, з помітним зростанням населення 

Землі. До 2050 року чисельність населення Землі досягне 10-11 млрд чоловік. 

При цьому збільшення виробництва енергії відбувається в основному за 

рахунок збільшення використання викопних джерел енергії, таких як нафта, 

природний газ, вугілля, ядерне паливо. Однак подальше зростання 

енергоспоживання тільки за рахунок викопних джерел пов’язане з серйозними 

проблемами. 

По-перше, це обумовлено вичерпністю традиційних джерел енергії таких, 

як нафта і газ. При цьому треба розуміти, що навіть якщо запаси традиційних 

енергетичних ресурсів не будуть повністю виснажені, буде спостерігатися їх 

гострий дефіцит і різке зростання цін. 

Обмеженість запасів урану також не дозволяє сподіватися на вирішення 

проблеми за рахунок атомної енергетики. 

Наступна проблема пов’язана з екологічним і тепловим забрудненням 

Землі, що може привести до необоротної зміни клімату. Відбувається 

забруднення атмосфери в результаті спалювання палива, забруднення океану і 

суші нафтою, радіоактивними елементами в результаті аварій. При цьому аварії 

часто мають катастрофічні глобальні наслідки (останній приклад – аварія на 

нафтовидобувній платформі в Мексиканській затоці в 2010 р). Вугілля, поклади 

якого досить великі, як енергоносій не задовольняє сучасним екологічним 
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вимогам. Активно розробляються «чисті» способи його використання, однак це 

веде до подорожчання одержуваної енергії. Нарешті, існує серйозна проблема 

утилізації радіоактивних відходів. 

Теплове забруднення Землі відбувається при спалюванні будь-якого виду 

палива і посилюється збільшенням в атмосфері концентрації CO2, що 

приводить до виникнення «парникового ефекту». При нинішніх темпах 

зростання виробництва енергії за рахунок спалювання палива, включаючи 

ядерну енергетику, безпечна межа підвищення температури на Землі може бути 

досягнута уже у цьому столітті. 

Нарешті, ще одна проблема серйозно турбує споживачів енергоносіїв 

останнім часом – це енергобезпека і тому виникає  прагнення, диверсифікувати 

використовувані джерела енергії. 

Необхідність боротьби з цими проблемами вимагає від багатьох країн і, 

перш за все від індустріально розвинених, значних витрат і радикального 

зниження рівня споживання вуглеводневої сировини. В результаті, за оцінками 

ці причини не дозволять задовольняти зростаючі потреби світової енергетики за 

рахунок викопних джерел енергії вже через 10-15 років. 

Таким чином, на початку XXI ст. світова енергетика зіткнулася з 

необхідністю різкої зміни структури джерел споживаної енергії. 

Більшість аналітичних досліджень (як академічних вчених, так і вчених 

компаній ПЕК) передбачає значне (до 30%) збільшення частки відновлюваних 

джерел енергії протягом наступних 20-30 років. 

Одним з найбільш привабливих і перспективних відновлюваних джерел 

енергії завжди вважалася фотовольтаїка, тобто пряме перетворення сонячної 

енергії в електричну. Сонце може забезпечити зростаючі потреби в енергії 

протягом багатьох сотень років. Загальна кількість сонячної енергії, що 

надходить на Землю протягом години, перевищує кількість споживаної 

людством енергії протягом року. Крім того сонячна енергетика може бути 

отримана там, де необхідна (у безпосередній близкості до споживача), що 

зменшує втрати пов’язані з передачею енергії і разом з тим необхідність у 
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високовольтних лініях передачі енергії, виготовлення і обслуговування яких 

потребує значних матеріальних витрат. 

За останні 20-30 років темпи зростання сонячної енергетики становили в 

середньому приблизно 25%. Згідно з прогнозами в XXI ст. темпи розвитку 

сонячної енергетики залишатимуться одними з найістотніших серед всіх 

альтернативних джерел. За оцінками до 2050 року сонячна енергія може 

забезпечити 20-25% світового виробництва енергії, а до кінця століття сонячна 

енергетика повинна стати домінуючим джерелом енергії з часткою, що досягає 

60% [2]. 

Що стосується наукових проблем, які стоять перед сонячною енергетикою 

на сьогоднішній день, то вони полягяють, по перше, у вдосконаленні існуючих 

типів фотоелектричних перетворювачів, зокрема, у зменшенні рекомбінаційних 

втрат, а також в розробці більш дешевих технологій їх виготовлення. По-друге, 

завданням вчених є моделювання та практична розробка нових типів 

фотоелектричних перетворювачів, з більш високим коефіцієнтом корисної дії 

(ККД) та можливостями широкого практичного застосування. 

На момент постановки даної роботи генераційні і рекомбінаційні процеси 

в кремнії і кремнієвих фоточутливих структурах були вивчені досить детально. 

Але у випадку малих рівнів легування або збудження не вдавалося досягти 

узгодження між теорією і експериментом, вважаючи, що час життя Шоклі-Ріда-

Холла в області просторового заряду (ОПЗ) дорівнює часу життя Шоклі-Ріда-

Холла в квазінейтральному об’ємі кремнію. Крім того, в останні роки з’явилися 

роботи [3], які дозволяють уточнити внесок безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації в ефективний час життя нерівноважних носіїв заряду в кремнії та в 

ефективність процесів фотоелектричного перетворення енергії в кремнієвих 

фоточутливих структурах.  

Необхідно відзначити, що для прояву рекомбінації в ОПЗ швидкість 

поверхневої рекомбінації повинна бути меншою, ніж швидкість рекомбінації в 

ОПЗ, а для прояву ефектів, пов’язаних з впливом екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації, швидкість поверхневої рекомбінації 
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повинна бути меншою, ніж швидкість рекомбінації в об’ємі. Тобто в обох 

випадках фронтальна і тилова поверхні сонячного елемента (СЕ) повинні бути 

запасивованими. 

Що стосується зменшення рекомбінаційних втрат, то тут слід виділити 

об’ємну складову – рекомбінація відбувається в об’ємі напівпровідника і 

поверхневу складову – рекомбінація має місце на поверхні напівпровідника і 

межах розділу. На момент постановки роботи об’ємні рекомбінаційні втрати 

мінімізувалися вибором якісного кремнію і уже була запропонована велика 

кількість способів мінімізації швидкості поверхневої рекомбінації як на 

освітлювальній, так і на тиловій поверхні, але теоретична межа ККД для 

кремнієвих сонячних елементів так і не була досягнута. Тому будуть 

доцільними дослідження по удосконаленню уже існуючих і створенню нових 

методів зменшення поверхневих рекомбінаційних втрат. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у відповідності до основних наукових 

напрямків діяльності у відділі (нині лабораторія) фізико-технічних основ 

напівпровідникової фотоенергетики Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН України в рамках виконання наукових програм і тем: 

 бюджетної теми №: ІІІ-41-12 «Фізичні та фізико-технічні аспекти 

створення і характеризації напівпровідникових матеріалів і 

функціональних структур сучасної електроніки»; номер держреєстрації 

0112402349 

 бюджетної теми №: ІІІ-10-15 «Розробка методів одержання та 

метрологічного забезпечення складних напівпровідників та приладових 

структур», Розділ 5 «Розробка методів формування та дослідження тонко 

плівкових функціональних наноструктурованих систем, чутливих до 

термічних, радіаційних та адсорбційних впливів, та виготовлення на їх 

основі приладових макетів методом самоорганізації»; номер 

держреєстрації 01154000380; 
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 бюджетної теми №: ІІІ-5-16 «Теоретичні та експериментальні 

дослідження фотоелектричних процесів в бар’єрних напівпровідникових 

структурах з наномодифікованими включеннями та розробка нових 

конструкцій сонячних елементів»; номер держреєстрації 01164003742; 

 Державної цільової науково-технічної програми «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» 01144003488 та 1.4.3/41 «Розроблення і створення 

високоефективних фотосенсорів і фотоперетворювачів для 

геліоенергетичних установок», номер держреєстрації 01144000588. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було встановлення і 

детальний аналіз природи і механізмів протікання генераційних і 

рекомбінаційних процесів в гетероструктурах ITO/Si, ZnO/Si, SiC/Si та в ОПЗ і 

в об’ємі кремнієвих сонячних елементів на основі гомо і гетеропереходів з 

пасивованою поверхнею. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні 

задачі. 

1. Теоретично і експериментально отримати нові дані щодо особливостей 

механізмів генерації, рекомбінації і збирання нерівноважних носіїв заряду 

в кремнієвих фоточутливих структурах з пасивованою поверхнею. 

2. Встановити і дослідити механізми формування і протікання струмів в 

гетероструктурах ITO/Si, ZnO/Si, SiC/Si. 

3. Розробити модельні уявлення, які враховують особливості рекомбінації 

та збирання неосновних носіїв заряду в кремнієвих фоточутливих 

структурах з пасивованою поверхнею. 

Об’єкт досліджень – генераціійні і рекомбінаційні процеси в 

фоточутливих структурах ITO/Si, ZnO/Si, SiC/Si, та кремнієвих сонячних 

елементах на основі p-n і гетеропереходів з пасивованою поверхнею. 
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Предмет досліджень – закономірності і механізми протікання генерацій 

них і рекомбінаційних процесів в фоточутливих структурах ITO/Si, ZnO/Si, 

SiC/Si, і кремнієвих сонячних елементах на основі p-n і гетеропереходів з 

пасивованою поверхнею. 

Методи дослідження. 

 методи спектральних залежностей конденсаторної фото-ЕРС для 

отримання спектральних характеристик структур SiC/Si та дослідження 

механізмів рекомбінації в цих структурах; 

 метод вимірювання спектральних залежностей струму короткого 

замикання – для отримання спектральних залежностей зовнішньої і 

внутрішнього квантового виходу кремнієвих сонячних елементів з p-n 

переходом і структур n
+
-ZnO/Si та дослідження рекомбінаційних процесів 

в них; 

 метод еліпсометрії – для визначення оптичних констант і товщини плівок 

SiO2, ITO, ZnO, SiC; 

 метод регресійного аналізу при підгонці теоретичних кривих під 

експериментально отримані залежності – для визначення параметрів 

екситонного механізму рекомбінації в кремнії; 

 метод вимірювання темнових і світлових вольт-амперних характеристик 

кремнієвих СЕ в широкому діапазоні рівнів освітленості і температури, а 

також в стандартних умовах – для визначення і дослідження параметрів 

моделі, а також для визначення фотоенергетичних і електричних 

параметрів цих СЕ. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Встановлено, що пасивація фронтальної поверхні кремнієвих СЕ шарами 

ITO, шляхом формування гетеропереходу ITO/Si, призводить до 

суттєвого зменшення ефективної швидкості поверхневої рекомбінації. 

2. Вперше показано, що рекомбінаційні струми в області просторового 

заряду кремнієвих фоточутливих структур формуються на основі часів 
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життя, менших, принаймні на порядок, за об’ємні часи життя. Оцінено 

параметри глибоких рівнів, відповідальних за рекомбінацію в ОПЗ. 

3. Уточнено внесок безвипромінювальної екситонної рекомбінації в 

ефективний час життя нерівноважних носіїв заряду в кремнії та величину 

ефективної концентрації xn , яка визначає екситонний 

безвипромінювальний час життя в кремнії. Встановлено, при яких 

значеннях часу життя Шоклі-Ріда-Холла SRH  необхідно враховувати 

вплив екситонної безвипромінювальної рекомбінації на ефективність 

фотоперетворення в кремнії. 

4. Показано, що при достатньо малих значеннях SRH  екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація в кремнії може обмежувати 

оптимальні рівні легування бази кремнієвих СЕ, при яких реалізуються 

найбільша ефективність фотоперетворення. 

5. Встановлено, що екситонні ефекти в кремнії призводять до зростання 

внутрішнього квантового виходу люмінесценції у випадку достатньо 

великих значень часів Шоклі-Ріда-Холла, які перевищують 1 мс. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених у 

даній роботі комплексних експериментальних і теоретичних досліджень 

можуть бути використані для реалізації таких практичних завдань: 

1. Створення і оптимізація високоефективних кремнієвих СЕ, у яких 

мінімізація поверхневих рекомбінаційних втрат досягається нанесенням 

плівок ITO, ZnO, SiC, тобто шляхом створення гетеропереходів ITO/Si, 

ZnO/Si, SiC/Si. Зазначені плівки, крім того, можуть бути використані у 

якості одношарових і багатошарових просвітлюючих покриттів; 

2. Моделювання, проектування і виготовлення СЕ і датчиків 

електромагнітного випромінювання, які працюють в умовах низьких 

рівнів освітлення, коли рекомбінація в ОПЗ може суттєво обмежувати 

струм короткого замикання. 
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3. Запропонований в роботі метод пасивування поверхні СЕ з ізотипним 

фронтальним n
+
-n переходом та з тиловим розташуванням колекторного 

р-n-переходу шляхом формування гетеропереходу ІТО/n
+
-Si призводить 

до підвищення струму короткого замикання на 36% порівняно з 

пасивованою шаром SiO2 і на 61%  порівняно з непасивованою 

поверхнею, напруги розімкненого кола на 2,3 % (від 515 мВ на 

початковому зразку до 527 мВ) та коефіцієнта корисної дії на 39,7% 

порівняно з пасивацією шаром SiO2.  

Особистий внесок здобувача. Автор приймав безпосередню участь у 

постановці задачі, плануванні і проведенні експериментів по вимірюванню 

електрофізичних, фотоелектричних і спектральних характеристик зразків, 

систематизації і обробці експериментальних даних, проведенні теоретичних 

розрахунків і інтерпретації отриманих результатів, розвитку модельних уявлень 

про природу і механізми протікання процесів фотоелектричного перетворення 

енергії в фоточутливих кремнієвих структурах з пасивованою поверхнею. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи доповідалися та 

обговорювалися на: 5-му Міжнародному радіоелектронному форумі 

“Прикладная радиоелектроника. Состояние и перспективы развития”, 7-й 

Міжнародній Конференції “Функциональная база наноелектроники” (м. Харків, 

2014 р.), 15-й Міжнародній науковій конференції “Фізика і технологія тонких 

плівок та наносистем” (м. Івано-Франківськ, 2015 р.), 4-й Міжнародній науковій 

конференції “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та 

фотовольтаїка” (м. Кременчук, 2016 р.), Конференції молодих вчених 

“Лашкарьовські читання” (м. Київ, 2016, 2017 р.), 7-й Українській науковій 

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

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць (5 статей в наукових журналах та 2 статті і 7 тез доповідей у матеріалах 

конференцій), які в списку використаних джерел знаходяться під номерами [82 

– 88, 116, 117, 120-124]. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Дисертація викладена на 156 сторінках, з яких 119 сторінок основного 

тексту і містить 37 рисунків, з яких 36 рисунків розміщено в тексті, 8 таблиць, 

які розміщено в тексті, та список використаних джерел із 146 найменувань на 

17 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. РЕКОМБІНАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТАХ (ОГЛЯД) 

Останнім часом спостерігаються значне зростання інтересу до технологій 

прямого перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну 

енергію. Для подальшого розвитку фотовольтаїчної промисловості важливим є 

зменшення часу за який СЕ виробляє енергію яка була використана на його 

виробництво (energy payback time). Цього можна досягти підвищенням 

ефективності процесів фотоелектричного перетворення енергії і за рахунок 

зменшення товщини кремнієвого СЕ. Стосовно останнього, то виробники уже 

виготовляють СЕ товщиною 200 мкм і навіть менше. 

Отже основним завданням досліджень в області фотовольтаїки є 

підвищення ККД фотоперетворення. Це завдання пов’язане в першу чергу з 

необхідністю зниження рівня втрат в СЕ. Можна виділити наступні 

фундаментальні чинники, які обмежують  ефективність процесів 

фотоелектричного перетворення сонячної енергії: оптичні втрати – обумовлені 

відбиванням і не повним поглинанням світла, джоулеві втрати – пов’язані з 

наявністю електричного опору контактів, рекомбінаційні втрати – пов’язані з 

рекомбінаційними процесами в об’ємі напівпровідника, а також на його 

поверхні і межах поділу та втрати на термалізацію носіїв заряду – зумовлені 

тим, що при поглинанні фотонів з енергією 
gh E   (де h -постійна Планка,   -

частота електромагнітного випромінювання, 
gE -ширина забороненої зони в 

напівпровіднику), надлишок енергії 
gh E   витрачається на теплові коливання 

кристалічної гратки.  

З усіх втрат в кремнієвих СЕ, яких можна позбутися, рекомбінаційні 

втрати є одними з найбільш суттєвих як для високоефективних лабораторних 

елементів, так і для СЕ комерційного призначення [4]. Рекомбінація може 

відбуватися як в об’ємі напівпровідника, так і на його поверхні. Тому 

мінімізація об’ємних і поверхневих рекомбінаційних втрат є одним із найбільш 

ефективних методів підвищення ККД СЕ. 



28 
 

1.1. Механізми рекомбінації в кремнієвих фоточутливих структурах 

Існує три основні механізми рекомбінації, які в тій чи іншій мірі мають 

місце у будь якому напівпровіднику: випромінювальна, оже та багатофононна 

рекомбінація [5]. Багатофононна рекомбінація через проміжні рівні більш 

широко відома як рекомбінація Шоклі-Ріда-Холла за прізвищами вчених, які 

вперше її дослідили [6, 7]. Ці три механізми відрізняються один від одного тим 

у якому вигляді виділяється надлишкова енергія носіїв, що прорекомбінували. 

Надлишкова енергія може передаватися фотону – випромінювальна 

рекомбінація, іншому носію (електрону або дірці) – оже рекомбінація, фононам 

– багатофононна рекомбінація. 

Інші рекомбінаційні процеси в сонячних елементах можна розглядати як 

прояв цих трьох основних механізмів. Зокрема, зупинимось на так званій 

поверхневій рекомбінації. Поверхня напівпровідника містить велику кількість 

обірваних (нескомпенсованих) зв’язків і являє собою розрив однорідної 

кристалічної структури. Обірвані зв’язки створюють велику кількість дефектів 

в забороненій зоні, тому поверхнева рекомбінація проявляється за механізмом 

Шоклі-Ріда-Холла. Аналогічно, сильне легування області емітера СЕ 

призводить до прояву оже-рекомбінації яка в поєднанні з поверхневою 

рекомбінацією обмежує час життя носіїв в емітері. 

Окремим видом рекомбінації в кремнії є рекомбінація в області 

просторового заряду. Вона домінує в області малих рівнів легування та 

відбувається за механізмом Шоклі-Ріда-Холла. Слід відзначити, що 

моделювання ефективної швидкості рекомбінації в ОПЗ з використанням 

наближення, коли вважалося, що час життя Шоклі-Ріда-Холла в ОПЗ рівний 

часу життя Шоклі-Ріда-Холла в нейтральному об’ємі кремнію, не дозволяло 

узгодити теорію з експериментом. В дисертаційній роботі це наближення не 

використовується, а розрахунок швидкості рекомбінації в ОПЗ виконано в 

більш загальних припущеннях, що дозволило досягти узгодження між теорією 

та експериментом. 
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Випромінювальну рекомбінацію, яка відбувається в кремнієвих сонячних 

елементах, слід розділити на крайову (зона-зонну) та екситонну 

випромінювальну рекомбінацію.  

Як було показано в роботах [8–15], у загальному випадку при освітленні в 

кремнії реалізуються як процеси рекомбінації, що відбуваються за участю 

генерації та рекомбінації по електронно-дірковому каналу, так і процеси, 

пов’язані з генерацією та рекомбінацією, що відбуваються з участю генерації та 

рекомбінації по екситонному каналу. Чим більші рівень збудження чи рівень 

легування, тим більший внесок в результуючу рекомбінацію дає екситонний 

канал. За певних умов може проявлятися, зокрема, рекомбінаційний канал, 

пов’язаний з безвипромінювальною рекомбінацією екситонів за механізмом 

Оже. Хоча раніше цей рекомбінаційний канал вже враховувався при розгляді 

рекомбінаційних процесів в кремнії та в кремнієвих сонячних елементах [11, 

12, 16–22], але внесок цього каналу точно врахувати не вдалося, тому, що 

механізм міжзонної рекомбінації Оже не був на той час експериментально 

досліджений та змодельований достатньо точно. Останнім часом такі роботи 

з’явилися [3], а оскільки механізми безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації Оже та міжзонної рекомбінації Оже тісно пов’язані  між собою, то 

це дає можливість уточнити внесок безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації в ефективний час життя нерівноважних носіїв заряду в кремнії та в 

фотоелектричне перетворення. 

В дисертаційній роботі досліджено внесок каналу безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації як в ефективність фотоперетворення в кремнієвих 

сонячних елементах, так і у внутрішній квантовий вихід люмінесценції. 

Показано, що за певних умов ці внески можуть бути достатньо істотні. 

 

1.2. Спектральні методи дослідження фотоелектричних процесів 

Коефіцієнт поглинання світла  , який характеризує власні властивості 

матеріалу, може змінюватися лише в відносно вузьких межах, тому ефективний 
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час життя eff  неосновних носіїв заряду є одним із основних параметрів, 

підвищуючи який можна збільшити ККД фотоперетворення СЕ. Для отримання 

високих значень eff  потрібно мінімізувати рекомбінаційні втрати, які можуть 

бути розділені на об’ємну і поверхневу складові. Характеристикою об’ємних 

рекомбінаційних процесів є довжина дифузії dL  або час життя неосновних 

носіїв заряду в квазінейтральній області бази b , які пов’язані між собою 

співвідношенням  

 d bL D ,  (1.1) 

де D  – коефіцієнт дифузії неосновних носіїв заряду. 

Актуальною є проблема отримання кремнію з великими значеннями dL  

для його використання при виготовленні фотоперетворювачів сонячної енергії. 

Величина dL  визначається як чистотою та структурною досконалістю 

вихідного матеріалу, так і впливом технологічних операцій (відпали, легування, 

тощо), які використовуються при виготовленні фотоперетворювачів.  

В даний час широкого застосування набули спектральні методи 

визначення рекомбінаційних характеристик напівпровідникових матеріалів і 

фоточутливих структур на їх основі [23–30]. Позитивними особливостями цих 

методів є їх простота, а також можливість проведення вимірів як на однорідно 

легованих напівпровідникових пластинах, так і на готових структурах. 

Спектральні методи визначення довжини дифузії dL  можна розділити на два 

види. Перший грунтується на вимірюваннях спектральних залежностей 

конденсаторної (поверхневої) фото-ЕРС і добре підходить для визначення 

параметрів кремнієвого матеріалу. Другий полягає у вимірюванні спектральних 

залежностей  струму короткого замикання і застосовний для визначення 

характеристик готових структур на основі p-n або гетеропереходів чи бар’єрів 

Шоткі.  

Метод вимірювання спектральних залежностей конденсаторної фото-ЕРС 

набув широкого застосування не лише у фотовольтаїці, а і у мікроелектронній 
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галузі. У цьому методі поверхня напівпровідника освітлюється 

монохроматичним випромінюванням з енергією 
gE і поверхневий потенціал, 

який встановився, реєструють за допомогою прозорого ємнісного електроду 

при імпульсному або модульованому освітленні. Для визначеності розглянемо 

напівпровідник n  типу провідності. Поверхнева фотонапруга на освітленій 

поверхні, є функцією надлишкової концентрації носіїв біля поверхні. 

Надлишкова концентрація носіїв p  в свою чергу залежить від інтенсивності 

освітлення I , коефіцієнта поглинання  , і довжини дифузії неосновних носіїв 

заряду dL . Стаціонарним розв’язком одномірного рівняння дифузії при 

виконанні умов (1.2) буде рівність (1.3). 
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Тут d  – товщина зразка, 1d  – глибина області просторового заряду, 0n  – 

рівноважна концентрація носіїв заряду, IQE  – внутрішній квантовий вихід, R  – 

коефіцієнт відбивання світла поверхнею, 0S  – швидкість поверхневої 

рекомбінації на освітленій поверхні.  

Поверхнева фотонапруга може бути записана як 
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  (1.4) 

Якщо зміни квантового виходу і відбивання з довжиною хвилі невеликі, 

то ними можна знехтувати і тоді рівняння (1.4) може бути переписаним у 

вигляді 
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де C  – константа. З рівняння (1.5) інтенсивність випромінювання I , яка 

необхідна для отримання даного значення V  є лінійною функцією оберненого 

коефіцієнта поглинання:  

  1

1 dI K L    , (1.6) 

де 1K – константа яка залежить від параметрів СЕ і вибраного значення V . При 

виконанні умов (1.2) інтенсивність падаючого світла, необхідна для отримання 

заданої величини V , є лінійною функцією оберненого коефіцієнта поглинання. 

Екстраполяція залежності (1.6) до нульової інтенсивності 0I   дає значення 

dL , як величину відсічки на осі абсцис (див. рис. 1.1, пряма 3). 

Аналогічний спосіб визначення dL  використовується і при вимірах 

спектральних залежностей фотоструму готових сонячних елементів. Коли СЕ з 

неглибоким n
+
-p переходом освітлюється монохроматичним випромінюванням 

з малим коефіцієнтом поглинання, наприклад, у діапазоні довжнин хвиль 

8001000 нм для кремнію, вимірюваний струм, по суті, є фотострумом із p 

області. У роботі [29] з’ясовано, що метод конденсаторної фото-ЕРС добре 

спрацьовує, коли довжина дифузії знаходиться в діапазоні від 4d  до 2d , тому 

при виконанні цих умов внеском тилової поверхні можна знехтувати. Тоді для 

SCI  можна записати 
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де 0I  – інтенсивність освітлення. Коли 2 dd L  і 1d  , доданком 
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до одиниці. Тоді рівняння (1.7) можна переписати 



33 
 

 
 

 0
11

expd
SC

d

IQE I L
I d

L


 


 


  (1.8) 

Якщо інтенсивність освітлення змінюється за законом  0 1expI I d  , 

то, для підтримання заданого значення SCI  для всіх значень довжини хвиль, 

рівняння (1.8) перепишемо у вигляді аналогічному до рівняння (1.6)  

  1

2 dI K L    , (1.9) 

де 
2K – константа, яка залежить від параметрів СЕ і вибраного значення SCI . 

Екстраполяція залежності (1.9) до нульової інтенсивності 0I   дає значення 

dL , як величину відсічки на осі абсцис (див. рис. 1.1, пряма 2). 

Разом з тим точність і достовірність одержуваної спектральними 

методами інформації значною мірою залежить від виконання критеріїв, 

використаних при теоретичному описі фотоелектричних характеристик 

реальних структур. Так у сучасних кремнієвих сонячних елементах довжина 

дифузії неосновних носіїв заряду dL  найчастіше виявляється порівняною чи 

перевищує товщину базової області. Внаслідок цього точність визначення dL  

широко розповсюдженими методами напівспаду фотосигналу [23, 24] чи 

постійного фотоструму [25, 30] може виявитися недостатньою. На точність 

визначення рекомбінаційних параметрів впливають також відсутність 

насичення спектральних залежностей фотоструму в області коротких довжин 

хвиль, неточне знання спектральної залежності коефіцієнту поглинання світла в 

довгохвильовій області спектру, наявність на поверхні СЕ селективних 

просвітлюючих шарів з невідомими оптичними характеристиками, відбивання 

світла від тилової поверхні і деякі інші фактори. 
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Рис. 1.1. Визначення довжини дифузії по відсічці на осі абсцис для 

монокристалічного кремнію [28]. 1 – виміри здійснені в режимі підтримання 

заданого значення напруги розімкненого кола OCV ; 2 – виміри здійснені в 

режимі підтримання заданого значення струму короткого замикання SCI ; 3 – 

виміри здійснені в режимі конденсаторної фото-ЕРС. 

 

У роботі [31] наведено результати узагальнення спектральних методів 

визначення рекомбінаційних характеристик напівпровідникових матеріалів на 

випадок  довільного співвідношення  dd L . Для випадку dd L   спектральна 

залежність малосигнальної  фото-ЕРС розімкнутого кола  на змінному сигналі з 

малою інтенсивністю I   в порівнянні з інтенсивністю постійного підсвічування 

I , отримана з розв’язку рівняння неперервності для неосновних носіїв заряду зі 

стоковими граничними умовами на поверхневу рекомбінацію, що відбувається 

зі швидкостями 0S  і dS  на освітленій і тиловій поверхнях з врахуванням 

відбивання від тилової поверхні, має наступний вигляд [32]: 
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де q  – елементарний заряд, k  – постійна Больцмана, T  – термодинамічна 

температура, OCV – напруга розімкненого кола  при постійному підсвічуванні, 

b dV D L – швидкість об’ємної рекомбінації, dR – коефіцієнт відбивання світла 

від тилової поверхні.  

Як видно з виразу (1.10), при dd L  спектральна залежність  OCV   

істотно відрізняється від такої, що справедлива для випадку 2 dd L : 
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L







 і тому для визначення dL  не можна скористатися 

розглянутими вище методами. 

Із спектральних залежностей малосигнальної фото-ЕРС, нормованих на 

однакову кількість падаючих фотонів, в умовах повного поглинання світла в 

зразку може бути визначена в координатах  1 1OCV    відсічка малосигнальної 

фото-ЕРС розімкненого кола по осі абсцис. Для випадку довільного 

співвідношення між dL  і dS  вона описується виразом [32]: 
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Аналіз виразу (1.11) показує, що в залежності від співвідношення між dL  і 

dS  величина відсічки *1   може бути як більше, так і менше значення  dL , рис. 

1.2.  
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Рис. 1.2. Теоретичні залежності величини відсічки *1  , отримані 

екстраполяцією залежності  1 1V 
 в область сильного поглинання, від 

величини dL , при товщині CE d = 0,038 см, коефіцієнт відбивання від тилової 

поверхні dR  = 0,8 і 
d bS V = 0 (1), 0,1 (2), 1 (3) і 10 (4). 

 

На основі виразів (1.10) і (1.11) у роботах [32] описано метод визначення 

величини dL , а також ефективних швидкостей поверхневої рекомбінації 0S  і dS , 

застосовний як для напівпровідникових матеріалів, так і для приладових 

структур. Пропонується нормувати виміряну в умовах однакового числа 

падаючих квантів спектральну залежність  OCV   на максимальне значення 

maxOCV   в області, що задовольняє нерівності 1j dx L     , де 
jx  – 

глибина залягання p-n переходу. Відношення   maxOC OCV V  є лише функцією  

dL  та dS  і не залежить від 0S . 

Суть методу полягає у тому, що спочатку досягають найкращого 

узгодження між теоретичною і експериментальною спектральними 
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залежностями  OCV   варіюванням dL , dS  і dR , а потім для виключення 

неоднозначності використовують співвідношення (1.11), підганяючи величину 

*1   під експериментальне значення відсічки залежності     max 1OC OCV V   

на осі 1  . Величина 0S  визначається із співвідношення (1.10) для випадку 

1daL  .  

 

1.3. Способи зменшення рекомбінаційних втрат в кремнієвих 

фоточутливих структурах 

Якщо об’ємні рекомбінаційні втрати мінімізуються вибором якісного 

кремнію, зокрема, отриманого методом зонної плавки, в якому часи життя 

можуть складати мілісекунди, і по цьому параметру рекордні СЕ практично 

вийшли на межу, то цього не можна сказати про поверхневі рекомбінаційні 

втрати. 

Рекомбінація носіїв заряду на поверхні або інтерфейсі пов’язана з 

наявністю обірваних зв’язків. Феноменологічний опис динаміки рекомбінації 

на поверхні описується моделлю Шоклі-Ріда-Холла [6]. Швидкість рекомбінації 

через єдиний рівень (поверхневий стан), що характеризується енергією tE  

задається формулою 
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0p p th stS v N . 

Тут in  – власна концентрація носіїв, sn  і sp  концентрація електронів і дірок на 

поверхні, iE  – енергія рівня Фермі, 
0nS , 

0pS  – швидкості поверхневої 

рекомбінації електронів і дірок, stN  – кількість поверхневих станів на одиницю 

площі, n , 
p  – перерізи захоплення для електронів і дірок, thv  – теплова 

швидкість носіїв заряду. 
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Як видно із рівняння (1.12) існує дві принципово відмінні можливості 

зменшення швидкості рекомбінації на поверхні напівпровідника: 1 – 

зменшення густини поверхневих станів, і 2 – зменшення концентрації 

електронів (дірок) біля поверхні. 

Зменшення густини поверхневих станів можна досягти шляхом 

вирощування або нанесення пасивуючої діелектричної плівки на поверхню 

кремнію. В результаті цього утворюються ковалентні зв’язки між атомами 

кремнію і атомами пасивуючої плівки, тобто “насичуються” обірвані зв’язки на 

поверхні кремнію. Таким чином рекомбінаційні рівні, пов’язані з обірваними 

зв’язками, зникають з забороненої зони.  

Зменшення концентрації електронів або дірок реалізується шляхом зміни 

положення рівня Фермі по відношенню до краю забороненої зони біля поверхні 

кремнію. Це зазвичай здійснюється за допомогою додаткового легування або 

створенням вбудованого заряду в діелектричній пасивуючі плівці. 

Але, якщо пасивація поверхні кремнію, яка реалізується нанесенням 

діелектричних шарів, зменшує концентрацію поверхневих рекомбінаційних 

центрів і внаслідок цього швидкість поверхневої рекомбінації безпосередньо на 

межі поділу кремній-діелектрик, то присутність приповерхневих бар’єрів 

створює приповерхневий потенціальний бар’єр, який обмежує підведення 

носіїв заряду певного типу до поверхневих рекомбінаційних центрів. 

Приповерхневі переходи можна створити нанесенням на поверхню 

напівпровідника діелектричного шару з вбудованим зарядом або неоднорідним 

по товщині розподілом легуючих домішок у приповерхневих шарах 

напівпровідника. Причому, чим більше співвідношення між концентраціями 

основних носіїв заряду в приповерхневому індукованому чи легованому шарі і 

в базі або емітері кремнієвих СЕ, тим ефективніше збільшення бар’єру зменшує 

швидкість рекомбінації через поверхневі рекомбінаційні центри, але при 

підвищенні в при поверхневому шарі рівня концентрації основних носіїв заряду 

до ~10
18

 см
-3

 і вище в цьому шарі значну роль починає відігравати оже-

рекомбінація. Крім того при поверхневі бар’єри можуть бути створені шляхом 
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формуванням гетеропереходів [33, 34]. Особливий інтерес викликає створення 

гетеропереходів на основі кремнію [35–37]. У випадку застосування 

приповерхневих переходів оперують поняттям ефективної швидкості 

поверхневої рекомбінації, віднесеної до межі області просторового заряду і 

квазінейтрального об’єму. 

Завдяки широкому використанню структур метал-діелектрик-

напівпровідник (МДН) у мікроелектронній промисловості межа розділу Si/SiO2 

є добре вивченою і ці знання були вдало використані в галузі фотовольтаїки 

[38, 39]. При формуванні межі розділу Si/SiO2 виникає нерухомий позитивний 

заряд, локалізований біля цієї межі, типова фіксована густина цього заряду 

знаходиться в діапазоні (5 – 20) · 10
10

 см
-3

 [40]. Покращення поверхневої 

пасивації забезпечується відпалом в атмосфері водню при температурах 

350÷500℃. Термічний двоокис кремнію добре підходить для пасивації слабо 

легованої бази n і p типу і сильно легованих n
+
 і p

+
 емітерів [41–44]. Але типова 

температура термічного окиснення складає 1050℃. Як показали автори [45], 

така висока температура не призводить до зменшення часу життя для 

високоякісного кремнію зонної плавки і може навіть збільшити час життя 

неосновних носіїв в кремнії отриманому методом Чохральського, але як слідує 

з робіт [46, 47], це створює проблеми з мультикристалічним кремнієм. Для 

уникнення даного ефекту автори роботи [48] знизили температуру процесу до 

800℃ під час мокрого окиснення тилової поверхні. У зв’язку з тим, що для 

отримання термічного двоокису кремнію необхідна висока температура, було 

здійснено пошуки низькотемпературних (< 500℃) методів пасивації поверхні 

кремнію.  

Найбільш значних результатів було досягнено шляхом осадження на 

кремнієву підкладку методом плазмохімічного осадження із парової фази 

(PECVD) шарів нітриду кремнію SiNx [49–51] . Огляд електронної структури 

нітриду кремнію можна знайти в роботах [52, 53]. Типові температури 

осадження таких шарів знаходяться в діапазоні 350÷400 ℃. Межа розділу 

SiNx/Si характеризується великим вбудованим позитивним зарядом. Крім того, 
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нітрид кремнію SiNx має додаткові переваги для його використання в 

кремнієвих СЕ. По-перше, його показник заломлення може бути підібраний 

таким чином, щоб мінімізувати відбивання, як в одношарових так і в 

багатошарових просвітлюючих покриттях. По-друге, при нанесенні шарів SiNx 

присутній водень, який позитивно впливає на пасивуючі властивості плівки. 

Аморфний SiNx демонструє хороші пасивуючі властивості в слаболегованому 

кремнії n і p типу, а також в сильно легованому n
+
 кремнії і при цьому 

досягаються значення швидкості поверхневої рекомбінації, порівняні з тими, 

які мають місце при пасивації поверхні кремнію шарами SiO2 [40, 44, 54, 55]. 

Пасивація ж сильно легованого p
+
 емітера дає погані результати. Це зазвичай 

пояснюють створенням умов збіднення на межі розділу SiNx/p
+
-Si у зв’язку з 

великою густиною вбудованого позитивного заряду в плівці SiNx [44]. Однак 

автори роботи [56] пов’язують погані пасивуючі властивості на межі розділу 

SiNx/p
+
-Si з великими перерізами захоплення для електронів, а не з 

послабленням поля p
+
-n переходу за рахунок наявності плівки SiNx з 

вбудованим позитивним зарядом. Ефективним методом пасивації є створення 

подвійного шару, який включає в себе тонкий шар двоокису кремнію і 

нанесений на нього методом PECVD шар нітриду кремнію SiNx в результаті 

отримують структуру Si/SiO2/SiNx [57, 58]. Даний метод також забезпечує 

хорошу пасивацію сильно легованих p
+
 емітерів. 

Висока густина вбудованого позитивного заряду в плівках SiNx 

призводить до утворення інверсійного шару на тиловій поверхні кремнієвих 

пластин p типу, створюючи таким чином паразитне шунтування, що призводить 

до зменшення густини струму короткого замикання. Відносно недавно було 

показано, що шари Al2O3 забезпечують хороший рівень пасивації поверхні. Це 

може бути пояснено високою густиною вбудованого негативного заряду. У 

роботі [59] показано, що завдяки великій густині вбудованого негативного 

заряду в плівці Al2O3 використання цих шарів до тилової поверхні СЕ з базою p 

типу не призводить до паразитного шунтування. Дані плівки зазвичай 

отримують методом атомного пошарового осадження (ALD) [60–65], а також 
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методом плазмохімічного осадження з парової фази [63, 66–68]. В [69] було 

показано, що відпал підвищує густину вбудованого негативного заряду в плівці 

Al2O3 і призводить до зменшення густини дефектів на межі розділу Al2O3/Si. 

На рис. 1.3. представлено схематичне зображення СЕ, виготовленого за 

PERL технологією (Passivated emitter, and rear locally-diffused). Цей СЕ 

виготовлений на основі підкладки кремнію p-типу провідності на фронтальній 

поверхні якого сформований p-n перехід. Для зменшення поверхневих 

рекомбінаційних втрат на фронтальній і тиловій поверхні сформовано шар 

термічного двоокису кремнію SiO2. Крім того, шар SiO2 на фронтальній 

поверхні відіграє роль антивідбиваючого покриття. В області під фронтальними 

і тиловими контактами сформовано ізотипні n
+
-n і p

+
-p переходи відповідно. 

Вони забезпечують хорошу провідність в приконтактній області і формують 

бар’єр, який зменшує швидкість поверхневої рекомбінації в цій області. 

  

 

Рис. 1.3. Схематичне зображення СЕ виготовленого за PERL технологією 

(Passivated emitter, and rear locally-diffused). 

 

Для одноперехідних кремнієвих СЕ, виготовлених за цією технологією, 

рекордне значення ефективності в спектральних умовах АМ1,5 на сьогодні 

складає 25% [70]. При цьому густина струму короткого замикання дорівнює 

42,7 мА/см
2
, напруга розімкненого кола – 0,706 В, а чинник заповнення вольт-
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амперної характеристики – 82,8%. З наведених даних можна бачити, що струм 

короткого замикання і коефіцієнт заповнення майже досягають граничних 

значень, в той час як напруга розімкненого кола ще має резерв для досягнення 

граничного коефіцієнта корисної дії, який для кремнієвих СЕ з такою 

структурою дорівнює близько 30% [71, 72] в умовах  АМ1,5. Зазначений факт 

свідчить про високі значення часу життя неосновних носіїв в базі і недостатньо 

низькі значення ефективної швидкості поверхневої рекомбінації на 

фотоприймальній та тиловій поверхнях фотоперетворювача.  

У роботі [73] було продемонстровано, що шари нелегованого (власного) 

гідрогенізованого аморфного кремнію а-Si мають хороші пасивуючі 

властивості для поверхні монокристалічного кремнію с-Si. 

На даний момент найкращих результатів для кремнієвих СЕ вдалося 

досягти завдяки використанню концепції так званих HIT (Heterojunction with 

Intrinsic Thin-layer) структур, піонером якої у 90-х роках ХХ ст. була японська 

фірма Sanyo (викуплена у 2010 р. фірмою Panasonic). У структурі, 

представленій в роботі [74], між підкладкою монокристалічного кремнію n-

типу с-Si і шаром аморфного кремнію a-Si p-типу знаходиться шар 

нелегованого (власного) аморфного кремнію a-Si. HIT технологія базується на 

двох важливих особливостях. По-перше, для досягнення хорошої пасивації 

використовується тонкий шар гідрогенізованого власного аморфного кремнію. 

По-друге, ця тонка пасивуюча плівка вбудована як біля фронтального 

(збирального p
+
-n переходу), так і біля тилового (ізотипного n

+
-n переходу) 

(див. рис. 1.4). Таким чином забезпечуються низькі швидкості поверхневої 

рекомбінації навіть для областей біля металевих контактів. 

Такий спосіб зменшення поверхневих рекомбінаційних втрат дозволяє 

отримати високоефективні СЕ з великим значенням OCV . Крім того для СЕ на 

основі HIT структур характерна більш слабка залежність основних 

характеристик від температури у порівнянні з СЕ на основі p-n переходу, що є 

важливим, оскільки фотовольтаїчні системи зазвичай працюють при 

температурах > 25℃ (температура 25℃ одна із стандартних умов 
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характеризації параметрів СЕ в умовах АМ1,5). Окрім того, шари власного і 

легованого a-Si наносять низькотемпературними методами 200℃, що 

зменшує енергетичні затрати на виготовлення сонячних HIT елементів. 

Схематичне зображення СЕ на основі HIT структури представлено на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Схематичне зображення СЕ на основі HIT (Heterojunction with Intrinsic 

Thin-layer) структури. 

 

В 2017 році в СЕ на основі HIT структури вдалося досягти ККД 

фотоперетворення =26,7% [75] в спектральних умовах АМ1,5. При цьому 

площа сонячного елемента складає SCA =79 см
2
, густина струму короткого 

замикання дорівнює SCJ =42,65 мА/см
2
, напруга розімкненого кола – 0,738 В, а 

чинник заповнення вольт-амперної характеристики FF =84,9%.  

Хороші результати, отримані на HIT структурах, сприяли підвищенню 

інтересу дослідників до їх покращення і пошуку більш дешевої технології 

виготовлення. У роботі [76] запропоновано використовувати тонкі шари 

аморфного карбіду кремнію a-SiC, які наносяться між монокристалічною 

підкладкою і шаром власного аморфного кремнію, у всьому іншому структура 

аналогічна до наведеної на рис. 1.4. Шари a-SiC забезпечують пасивацію 

поверхневих станів і ефективне зменшення рекомбінаційних втрат, пов’язаних з 

поверхневою рекомбінацією. Проводяться дослідження можливості заміни 
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аморфного кремнію p-типу на фронтальній поверхні більш широкозонними 

матеріалами з метою зменшення паразитного поглинання світла, особливо в 

короткохвильовій області спектру. У роботах [77, 78] у якості такої заміни 

запропоновано плівки MoOx та гідрогенізованого аморфного оксиду кремнію a-

SiOx:H відповідно. 

Крім того хороших результатів по пасивації поверхні кремнію можна 

досягти, занурюючи кремнієвий зразок в деякі рідини. В роботі [79] було 

показано, що у зануреного у фторидну кислоту кремнієвого зразка швидкість 

поверхневої рекомбінації зменшується до надзвичайно низького рівня 

внаслідок того, що атомарний водень утворює ковалентні зв’язки Si-H з його 

поверхневими атомами. Добре відомим є метод пасивації спиртовим розчином 

йоду [80]. Авторами роботи [81] було досліджено вплив оточення на поверхневі 

рекомбінаційні процеси в кремнієвих фоточутливих структурах, зокрема 

досліджувався вплив таких рідин: деіонізована вода, етиловий спирт 96%, 

фторидна кислота 49% та розчин гідроксиду калію 10%. І хоча методи пасивації 

за допомогою рідин не використовуються в промислових СЕ, вони є дуже 

корисними для дослідження. 

 

Висновки до розділу 1 

1. В кремнієвих фотоперетворювачах основними механізмами 

рекомбінації є: випромінювальна, оже та багатофононна рекомбінація (Шоклі-

Ріда-Холла). 

2. Інформативними методами дослідження рекомбінаційних процесів в 

фотоперетворювачах і фоточутливих структурах є спектральні методи, зокрема 

метод спектральних залежностей конденсаторної (поверхневої) фото-ЕРС, який 

добре підходить для визначення параметрів кремнієвого матеріалу, та метод 

спектральних залежностей  струму короткого замикання, який застосовний для 
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визначення характеристик готових структур на основі p-n або гетеропереходів 

чи бар’єрів Шоткі.  

3. Для зменшення рекомбінаційних втрат використовують нанесення 

пасивуючої діелектричної плівки на поверхню кремнію, зокрема SiO2, SiNx, 

Al2O3, a-Si:H і т.п., які зменшують швидкість поверхневої рекомбінації 

безпосередньо на межі поділу кремній-діелектрик за рахунок зменшення 

концентрації рекомбінаційних центрів, проте вплив потенціального бар’єру, 

створеного при формуванні гетеропереходу сильнолегований широкозонний 

напівпровідник/кремній, на поверхневі рекомбінаційні втрати залишається поза 

увагою. 

4. При малих рівнях легування і збудження в кремнієвих 

фотоперетворювачах домінуючою є рекомбінація в ОПЗ, яка відбувається за 

механізмом Шоклі-Ріда-Холла. При низьких рівнях освітлення величини 

швидкостей рекомбінації в ОПЗ не корелюють з великими часами життя в 

квазінейтральному об’ємі кремнію. 

5. В кремнієвих фотоперетворювачах може проявлятися 

рекомбінаційний канал, пов’язаний з безвипромінювальною рекомбінацією 

екситонів за механізмом Оже. Цей рекомбінаційний канал давно відомий і вже 

враховувався авторами інших робіт при розгляді рекомбінаційних процесів в 

кремнії та кремнієвих СЕ, але внесок цього каналу в ефективний час життя 

нерівноважних носіїв заряду потребує додаткових уточнень. 

6. Незважаючи на велику кількість існуючих способів зменшення 

поверхневих рекомбінаційних втрат, теоретична межа ККД яка для кремнієвих 

фотоперетворювачів складає близько 30% [71, 72] все ще не досягнута, 

причому ця обставина обумовлена насамперед внеском ефективної поверхневої 

рекомбінації, тому актуальним напрямком досліджень є удосконалення 

існуючих і пошук нових ефективних методів зменшення поверхневих 

рекомбінаційних втрат в кремнієвих фоточутливих структурах.  
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РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ НА 

ПОВЕРХНЕВІ РЕКОМБІНАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРЕМНІЄВИХ 

ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУРАХ  

На рис. 2.1 представлено стандартні спектри сонячного випромінювання 

на навколоземній орбіті (AM0) крива 1, на поверхні Землі: пряме AM1.5D 

крива 3 і з урахуванням розсіяння AM1,5G крива 2. 
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Рис. 2.1. Стандартні спектри сонячного випромінювання: 1 – на навколо Земній 

орбіті АМ0; на поверхні Землі: 2 – з урахуванням розсіяння AM1,5G; 3 – пряме 

AM1,5D. 

 

З рис. 2.1 видно, що сонячне випромінювання має достатньо широкий 

спектр, який охоплює ближню ультрафіолетову, всю видиму і ближню 

інфрачервону області. При поглинанні фотонів з енергією h , яка перевищує 

ширину забороненої зони 
gE , надлишкова енергія 

gh E   передається 

фононам, тобто витрачається на теплові коливання кристалічної гратки, а отже 

буде втрачена без внеску в ККД. Втрати на термалізацію носіїв заряду є 

основним фундаментальним обмеженням ККД фотоперетворення СЕ. Для 

більш ефективного використання сонячного спектру виготовляють СЕ на 

основі гетеропереходів, оскільки в них використовуються напівпровідникові 
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матеріали з різною шириною забороненої зони. Крім того, незважаючи на 

хороші результати, яких удається досягти, використовуючи методи зменшення 

поверхневих рекомбінаційних втрат, які були розглянуті у першому розділі, 

залишається проблема рекомбінації в області контакту метал-напівпровідник. 

Вона може бути вирішена шляхом більш сильного легування області під 

контактами. Однак, такий підхід призводить до збільшення кількості операцій 

при виготовленні СЕ, а отже і до їх подорожчання, що робить його менш 

привабливим для масштабного виробництва. Більш практичним способом є 

використання гетеропереходів. Вони можуть забезпечити хорошу 

електропровідність і пасивуючі властивості.  

Гетеропереходи потенційно є більш перспективні, ніж гомопереходи. 

Анізотипні гомопереходи можуть бути створені лише в обмеженій кількості 

напівпровідників. В той час як, будь який напівпровідник n-типу, в принципі, 

може утворювати гетероперехід з будь яким напівпровідником p-типу. Це одна 

із основних переваг гетеропереходів над гомопереходами.  

Поблизу контакту двох різнорідних напівпровідників завдяки відмінності 

в значеннях робіт виходу формується область просторового заряду. Вбудоване 

електричне поле, пов’язане з цим проcторовим зарядом так само, як і у випадку 

гомопереходу, являється основним джерелом фото-ЕРС. Однак тепер перехідна 

область буде завжди включати в себе поле ефективних сил, обумовлених 

зміною спорідненості до електрона, ширини забороненої зони, а також 

ефективних густин станів в дозволених енергетичних зонах. Отже бар’єри в 

зоні провідності і валентній зоні гетеропереходу мають не тільки 

електростатичне походження, але і пов’язані також з полем ефективних сил. 

Фотовольтаїчний ефект, обумовлений присутністю поля ефективних сил, може 

додаватися або відніматися від фотовольтаїчного ефекту електростатичного 

поля. Таким чином, верхня межа ЕРС холостого ходу в гетеропереході може 

бути вище, ніж в гомопереході. 

При виготовленні гетероперехідних сонячних елементів передній, тобто 

повернений до світла шар фотоперетворювача, виготовляють із широкозонного 
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напівпровідника, який зазвичай називають “вікном”. Призначення “вікна” 

полягає в тому, щоб, по-перше, формувати бар’єр, і, по-друге, пропускати 

практично без поглинання світло до більш вузькозонного напівпровідника. 

Оскільки в шарі широкозонного напівпровідника нерівноважні носії 

заряду практично відсутні, то і їх рекомбінація в об’ємі широкозонного 

напівпровідника і на фронтальній поверхні фотоперетворювача є мінімальною. 

Протікання струму через вікно забезпечується основними носіями заряду, тому 

допускається сильне легування широкозонного напівпровідника з метою 

зменшення величини послідовного опору. Це не призводить до негативних 

наслідків, які пов’язані з сильним легуванням частин гомопереходу, коли час 

життя неосновних носіїв заряду може внаслідок цього зменшуватися. У 

випадку, коли фронтальним шаром гетеропереходу є сильно леговане вікно, 

можна використовувати більш рідку контактну сітку, що сприяє збільшенню 

ефективної поверхні фотоперетворювача внаслідок зменшення площі поверхні, 

яку займає контактна сітка. 

Розглянуті вище переваги гетеропереходу є лише потенційними, тому, що 

відсутність рекомбінації на передній поверхні і в об’ємі вікна може бути 

компенсована підвищеною рекомбінацією нерівноважних носіїв заряду на межі 

поділу напівпровідників, які утворюють гетероперехід. Тому при створенні 

гетеропереходів між монокристалічними напівпровідниками необхідно 

прийняти міри по мінімізації кількості структурних дефектів і локальних 

поверхневих станів на межі поділу. Це досягається шляхом використання 

кристалів з однаковими типами кристалічних граток, які мають якомога ближчі 

значення періодів граток та близькі значення коефіцієнтів термічного 

розширення. 

Зменшення негативного впливу поверхневої рекомбінації на 

характеристики кремнієвих СЕ шляхом формування на поверхні кремнію 

гетеропереходів залишається недостатньо вивченим. 

Тому метою цього розділу було проведення досліджень ефективності 

використання шарів ІТО (легований оловом оксид індію), ZnO, SiC, для 
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створення гетеропереходів на кремнії з метою зменшення рекомбінаційних 

(ефективної швидкості поверхневої рекомбінації) і оптичних (коефіцієнт 

відбивання світла) втрат в кремнієвих СЕ. 

В цьому розділі узагальнено результати досліджень, надрукованих у 

роботах [82–88]. 

 

2.1. Вплив наноструктурованих плівок ITO на поверхневі рекомбінаційні 

процеси в кремнієвих сонячних елементах 

Плівки прозорих провідних оксидів (ТСО-transparent conductive oxide), які 

характеризуються високою оптичною прозорістю та електропровідністю, зараз 

набули широкого застосування при виготовленні сучасних приладів 

оптоелектроніки, де вони використовуються для створення прозорих електродів 

і просвітлюючих шарів. При застосуванні плівок ТСО в кремнієвих СЕ 

важливим є, також, вирішення задачі пасивації поверхні кремнію з метою 

зменшення швидкості поверхневої рекомбінації на ній і тим самим підвищення 

ефективності таких елементів. Зокрема, фірма Sanyo (викуплена у 2010 р. 

фірмою Panasonic) вже використовує плівки ТСО в промисловому виробництві 

кремнієвих СЕ на основі гетеропереходу a-Si:H/с-Si, які мають ефективність до 

25,6% [89]. Одним із різновидів матеріалів ТСО є легований оловом оксид 

індію ІТО, який, починаючи з 1954 р., коли була отримана плівка ІТО з гарним 

поєднанням оптичної прозорості і електропровідності [90], активно 

досліджується з метою його масштабного використання [91, 92]. 

З іншого боку, відомо, що для зменшення негативного впливу 

поверхневої рекомбінації на характеристики кремнієвих СЕ зараз широкого 

застосування крім методу пасивації поверхні кремнію набув метод створення 

приповерхневих переходів. Якщо пасивація поверхні кремнію, яка реалізується 

нанесенням діелектричних шарів, зменшує швидкість поверхневої рекомбінації 

безпосередньо на межі поділу кремній-діелектрик за рахунок зменшення 

концентрації поверхневих рекомбінаційних центрів, то присутність 
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приповерхневих переходів створює потенціальний бар’єр, який обмежує 

підведення носіїв заряду певного типу до поверхневих рекомбінаційних центрів 

[93]. Приповерхневі переходи можуть створюватися формуванням на поверхні 

як ізотипних n
+
-n- або р

+
-р-переходів, так і плаваючих р

+
-n- або n

+
-р-переходів 

[94, 95]. У випадку застосування приповерхневих переходів оперують поняттям 

ефективної швидкості поверхневої рекомбінації, віднесеної до межі області 

просторового заряду і квазінейтрального об’єму.  

Тому метою цього підрозділу є проведення досліджень ефективності 

використання шарів ITO для створення гетеропереходу ITO/Si з метою 

зменшення рекомбінаційних (ефективної швидкості поверхневої рекомбінації) і 

оптичних (коефіцієнт відбивання світла) втрат в кремнієвих СЕ. 

Експериментальні дослідження були проведені на зразках СЕ з тиловим 

розташуванням колекторного р-n-переходу. Досліджувані зразки мали товщину 

400 мкм, і виготовлені на основі пластин n-типу кремнію зонної плавки марки 

КБЕ-2 з питомим опором біля 2 Омсм. Об’єкти досліджень мали вільну від 

електродів фронтальну поверхню, так звані СЕ з тиловою контактною 

металізацією (СЕТМ). Алюмінієва контактна металізація зустрічно-штирьового 

типу була сформована на тиловій поверхні досліджуваних СЕ у вигляді двох 

направлених назустріч гребінок, одна з яких забезпечувала контакт до базової 

n-області СЕ, а друга – до емітерної р
+
-області, створеної за допомогою дифузії 

бору біля тилової поверхні. Біля фронтальної поверхні СЕ є мілкий ізотипний 

n
+
-n-перехід, сформований за допомогою дифузії фосфору, з рівнем легування 

n
+
-шару  10

19
 см

-3
. Крім того, для пасивації поверхні і зменшення оптичних 

втрат, на фронтальну поверхню СЕ був нанесений шар двоокису кремнію 

товщиною 110 нм. Схематичне зображення кремнієвого СЕ з тиловим 

розташуванням збираючого р
+
-n-переходу та антирекомбінаційного n

+
-n-

переходу наведено на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Схематичне зображення кремнієвого СЕ з тиловим розташуванням 

контактів. 

 

Вибір СЕТМ в якості інструменту для досліджень природи поверхневих і 

приповерхневих рекомбінаційних процесів обумовлений тим, що в таких 

елементах досить просто реалізувати умови, коли область оптичної генерації 

нерівноважних електронно-діркових пар буде локалізована біля фронтальної 

поверхні і просторово відділена від колекторного переходу квазінейтральною 

базовою областю. Якщо довжина дифузії електронно-діркових пар в базі 

співрозмірна з товщиною базової області, то величина струму короткого 

замикання колекторного переходу на тиловій поверхні буде однозначною 

функцією ефективної швидкості поверхневої рекомбінації 
effS  на фронтальній 

поверхні, яка, в свою чергу, залежить від швидкості рекомбінації через 

поверхневі рекомбінаційно-активні центри, швидкості Оже рекомбінації в 

сильно легованому п
+
 шарі і швидкості рекомбінації в приповерхневій області 

просторового заряду. Таким чином, досліджуючи кінетику зміни струму 

короткого замикання колекторного переходу в процесі поетапної обробки 

поверхні, можна отримати важливу інформацію про механізми 

рекомбінаційних процесів, відповідальних за рекомбінаційну активність 

системи ITO – кремній. 
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На зазначених зразках СЕ досліджувались світлові вольт-амперні 

характеристики, з яких визначались основні фотоелектричні і фотоенергетичні 

параметри СЕ, а також спектральні залежності струму короткого замикання СЕ 

SCI  в діапазоні довжин хвиль   = 4001200 нм, які вимірювались в режимі 

автоматичної підтримки постійного рівня енергетичної освітленості і з яких 

отримувались спектри внутрішнього та зовнішгього квантового виходу. Для 

визначення впливу на генераційно-рекомбінаційні процеси в СЕ сформованого 

на його фронтальній поверхні гетеропереходу ІТО/Si зазначені характеристики 

досліджувались поетапно, а саме, на вихідних зразках СЕ, потім після зняття з 

їх фронтальної поверхні шару двоокису кремнію (обробкою в концентрованій 

плавиковій кислоті HF), і, нарешті, після формування гетеропереходу на 

поверхні кремнієвого СЕ шляхом нанесення плівки ІТО товщиною 75 нм 

методом реактивного йонного розпорошення мішені індій-олово. Під час 

обробки в концентрованій плавиковій кислоті СЕ були надійно захищені, 

доступною для травлення була лише їх фронтальна поверхня. Після травлення 

зразки СЕ ретельно промивались у деіонізованій воді. 

Вибір для експериментальних досліджень зразків з тиловим 

розташуванням бар’єрів і контактної металізації був обумовлений їх дуже 

високою чутливістю до поверхневої рекомбінації, зміни яких потрібно було 

зареєструвати.  

Світлові ВАХ дозволяють вивчити, зокрема, поведінку струму короткого 

замикання СЕ, величина якого визначається ефективністю збирання 

фотогенерованих носіїв заряду, а за допомогою спектральних залежностей 

струму короткого замикання, з яких визначались спектри внутрішнього та 

зовнішгього квантового виходу, можна дослідити особливості протікання 

рекомбінаційних процесів у приповерхневій області та в об’ємі, які, в свою 

чергу, впливають на ефективність збирання нерівноважних носіїв заряду у СЕ. 

Показник заломлення та товщина плівки ІТО визначались за допомогою 

лазерного еліпсометра на довжині хвилі 632,8 нм. 



53 
 

На рис. 2.3 наведені типові світлові ВАХ досліджених СЕ, отримані в 

спектральних умовах АМ1,5 (енергетична освітленість 1000 Вт/м
2
, температура 

T = 25℃) крива 1 відповідає вихідному зразку, крива 2 – після зняття шару 

двоокису кремнію, крива 3 – після нанесення плівки ІТО. Визначені з цих 

світлових ВАХ значення фотоелектричних параметрів СЕ наведені у табл. 2.1, а 

на рис. 2.4 наведені спектральні залежності внутрішнього квантового виходу 

того ж СЕ після тих же етапів обробки. 

Еліпсометричні дослідження показали, що плівки ІТО характеризуються 

показником заломлення Rn  у межах 1,95÷2,0, а їх товщина складає біля 75 нм. 

Така товщина вибиралася з умов оптимального зменшення відбивання від 

поверхні кремнію для умов АМ1,5. 
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Рис. 2.3. Світлові ВАХ СЕ, отримані на різних етапах досліджень. 1 – ВАХ на 

вихідному зразку; 2 – ВАХ після обробки зразка в плавиковій кислоті; 3 – ВАХ 

після нанесення плівки ITO. 

 

Як видно з рис. 2.3 і табл. 2.1, видалення шару SiO2 з фронтальної 

поверхні СЕ призводить до зменшення струму короткого замикання SCI  на 

величину біля 15,5%, а нанесення плівки ІТО – до значного збільшення цього 

параметра, причому величина струму короткого замикання зразка СЕ з 

нанесеною плівкою ІТО перевищує величину цього параметра для СЕ зі знятим 
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з поверхні шаром двоокису кремнію майже на 62% і є значно більшою за 

величину цього параметра для початкового зразка СЕ з присутнім шаром SiO2 

на його фронтальній поверхні. Напруга розімкненого кола при цьому 

монотонно збільшувалась від 515 мВ на початковому зразку до 527 мВ після 

нанесення шару ІТО. Слід зазначити, що для всіх етапів експерименту чинник 

заповнення світлової ВАХ залишався незмінним і був таким же, як і для 

вихідної світлової ВАХ – 75 %. 

 

Таблиця 2.1. Фотоелектричні і фотоенергетичні параметри СЕ на різних етапах 

дослідження  

Світлова ВАХ 

(рис. 2.3) 

SCI , 100SC

SC

I

I


 , 

OCV , 100OC

OC

V

V


 , FF , 100






 , 

мА % В % % % 

1 – Початкова 

16,43 

 

0,082 

100 

0,515 

 

0,001 

100 

75 

  

1,125 

100 

2 – Після зняття 

шару SiO2 

13,89 

 

0,069 

84,5 

0,521 

 

0,001 

101,2 

75 

  

1,125 

85 

3 – Після 

нанесення шару 

ІТО 

22,43 

 

0,112 

136,5 

0,527 

 

0,001 

102,3 

75 

  

1,125 

139,7 

 

Де 100SC

SC

I

I


 , 100OC

OC

V

V


 , 100






  - відносний приріст (після відповідних 

обробок) струму короткого замикання, напруги розімкненого кола і 

ефективності фотоперетворення відповідно. 

Спектральні залежності внутрішнього квантового виходу IQE  на різних 

етапах досліджень змінювались наступним чином, рис. 2.4. Спочатку, після 
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зняття шару двоокису кремнію з фронтальної поверхні СЕ, мало місце незначне 

збільшення внутрішнього квантового виходу лише в області максимуму 

залежності, а потім, після нанесення шару ІТО на фронтальну поверхню, 

спектральна характеристика IQE  суттєво змінювалася порівняно з попередніми 

залежностями, що проявляється у істотному збільшенні внутрішнього 

квантового виходу у діапазоні довжин хвиль від 550 до 1050 нм, зокрема, і у 

максимумі характеристики. Відзначимо, що на величину  внутрішнього 

квантового виходу IQE  відбивання не впливає, оскільки для непоглинаючих 

плівок 

 
1

EQE
IQE

R



  (2.1) 

Тут EQE  – зовнішній квантовий вихід, R  – коефіцієнт відбивання від 

поверхні СЕ. 

Аналогічні результати спостерігались на всіх досліджених в роботі СЕ. 
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Рис. 2.4. Спектральні залежності внутрішнього квантового виходу СE IQE , 

отримані на різних етапах досліджень. 1 – на вихідному зразку; 2 – після 

обробки зразка в плавиковій кислоті; 3 – після нанесення плівки ITO. 

 

Відомо, що значення швидкості поверхневої рекомбінації на 

непасивованій поверхні кремнію значно перевищує відповідне значення для 
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системи Si-SiO2. Але виявлені зміни величин струму SCI  після видалення шару 

SiO2 свідчать про те, що ці зміни викликані саме зміною оптичних 

характеристик фронтальної поверхні СЕ (зняттям просвітлюючого покриття), а 

зміна величини ефективної швидкості поверхневої рекомбінації 
effS , введеної 

на межі області просторового заряду і квазінейтрального об’єму, не 

спостерігається. Це підтверджується практичною відсутністю змін у 

відповідних спектральних залежностях внутрішнього квантового виходу. 

Можливо, це пов’язано з існуванням ізотипного n
+
-n переходу на фронтальній 

поверхні СЕ. 

Виявлене в роботі збільшення майже на 62% величини струму SCI  після 

нанесення шару ІТО на фронтальну поверхню СЕ і формування гетеропереходу 

ІТО/Si не можна пояснити лише покращенням оптичних характеристик 

фронтальної поверхні СЕ, а отже має місце суттєве зменшення величини 

ефективної швидкості поверхневої рекомбінації 
effS . Це однозначно 

підтверджується істотним збільшенням внутрішнього квантового виходу у 

діапазоні довжин хвиль від 550 до 1050 нм, що видно із співставлення 

спектральних залежностей, отриманих на зразках СЕ до та після нанесення 

шару ІТО, рис. 2.4. Обробка експериментальних залежностей IQE  за 

методикою [96] показала, що після формування гетеропереходу ІТО/Si має 

місце зменшення величини ефективної швидкості поверхневої рекомбінації 

приблизно у три рази. Точне встановлення всіх механізмів, відповідальних за 

зменшення величини ефективної швидкості поверхневої рекомбінації 
effS  після 

нанесення шару ІТО, вимагає проведення додаткових теоретичних досліджень. 

 

2.2. Прозорі провідні плівки ZnO і їх вплив на поверхневі рекомбінаційні 

процеси в кремнії 

Оксид цинку ZnO - це прямозонний напівпровідник n-типу провідності з 

шириною забороненої зони 3,37 еВ при кімнатній температурі [97]. Він є 
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хімічно стійким і не токсичним матеріалом. Провідність і прозорість ZnO 

можна змінювати шляхом легування. Для легування зазвичай використовують 

елементи ІІІ групи (B, Al, Ga, In) або IV групи (Pb, Sn) періодичної таблиці. 

Зокрема, в легованих донорною домішкою (Al, Ga) плівках оксиду цинку при 

оптимізації умов виготовлення вдається досягти питомого опору   (2 – 5)∙10
-4

 

Ом∙см [98–100]. 

Експериментальні дослідження були проведені на зразках трьох 

типів: 

1. Ізотипний гетероперехід n
+
-ZnO/n-Si. Гетероперехід отриманий 

шляхом атомного пошарового осадження (ALD – atomic layer deposition) плівки 

ZnO, легованої алюмінієм Al, на монокристалічну кремнієву підкладку n-типу 

провідності. Товщина кремнієвої підкладки складала 380 мкм. Температура в 

процесі осадження ~200 ℃. 

2. Анізотипний гетероперехід  n
+
-ZnO/p-Si. Гетероперехід отриманий 

шляхом атомного пошарового осадження плівки ZnO, легованої алюмінієм Al, 

на монокристалічну кремнієву підкладку p-типу провідності і питомим опором 

біля 2 Омсм. Товщина кремнієвої підкладки складала 200 мкм. Температура в 

процесі осадження ~200 ℃. Для забезпечення електричного контакту до шару 

ZnO на фронтальній поверхні було сформовано точковий контакт із золота. 

Контакт до кремнію забезпечувався формуванням на тиловій поверхні контакту 

зі срібної пасти. 

3. Ізотипний гетероперехід n
+
-ZnO/n-Si. Гетероперехід отриманий 

шляхом високочастотного (ВЧ) реактивного магнетронного розпилення мішені 

ZnO на монокристалічну кремнієву підкладку n-типу провідності питомим 

опором біля 2 Омсм. В процесі осадження плівка ZnO леговалася вуглецем С. 

Товщина кремнієвої підкладки складала 520 мкм. Для забезпечення 

електричного контакту до шару ZnO на фронтальній поверхні було сформовано 

контакт із нікелю Ni. 

На досліджуваних зразках було визначено показник заломлення Rn  і 

товщину d плівок n
+
-ZnO еліпсометричним методом на довжині хвилі 632,8 нм, 
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значення товщини і показника заломлення плівок додатково було уточнено 

шляхом комп’ютерного  моделювання в програмі PC1D. Результати цих 

досліджень наведено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2. Результати еліпсометричних досліджень 

Зразок Структура 

Метод 

осадження 

плівки ZnO 

Rn  d , нм 

1 n
+
-ZnO/n-Si ALD 2,05 275 

2 n
+
-ZnO/p-Si ALD 2,03 230 

3 n
+
-ZnO/n-Si 

ВЧ 

реактивного 

магнетронного 

розпилення 

2,89 255 

 

Також на досліджуваних зразках вимірювалися відносні спектральні 

залежності зовнішгього квантового виходу  EQE   в спектральному діапазоні 

4001200 нм в режимі постійної кількості падаючих на зразок фотонів світла 

(рис. 2.5а, б, в).  
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Рис. 2.5. Відносні спектральні залежності зовнішнього квантового виходу  

EQE , внутрішнього квантового виходу IQE  та коефіцієнта відбивання R : а) – 

для структури n
+
-ZnO/n-Si отриманої методом ALD (зразок 1 в таблиці 2.2); б) – 

для структури n
+
-ZnO/p-Si отриманої методом ALD (зразок 2 в таблиці 2.2); в) – 

для структури n
+
-ZnO/n-Si отриманої методом ВЧ реактивного магнетронного 

розпилення (зразок 3 в таблиці 2.2).  1 – EQE ; 2 – IQE ; 3 – R . 
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На рис. 2.5 а, б, в представлені відносні спектральні залежності 

зовнішгього квантового виходу EQE  (крива 1), внутрішнього квантового 

виходу IQE  (крива 2) і спектральна залежність коефіцієнта відбивання R

(отримана розрахунковим шляхом) (крива 3), для структур n
+
-ZnO/n-Si (рис. 

2.5а) і n
+
-ZnO/p-Si (рис. 2.5б), отриманих методом ALD та структури n

+
-ZnO/n-

Si отриманої методом ВЧ реактивного магнетронного розпилення (рис. 2.5в). 

Як видно з рис. 2.5 а, б, в, залежності EQE  мають осцилюючий характер, 

обумовлений інтерференцією в шарі ZnO. Оскільки згідно [101] ширина 

забороненої зони для ZnO 
gE = 3,37 еВ, то плівки ZnO не поглинають світло в 

досліджуваному діапазоні довжин хвиль і для розрахунку внутрішнього 

квантового виходу можна скористатися виразом (2.1). Спектральну залежність 

крефіцієнта відбивання  R   від межі розділу ZnO/Si отримували 

розрахунковим шляхом на основі результатів еліпсометричних досліджень. 

За короткохвильовим спадом спектральних залежностей внутрішнього 

квантового виходу можна робити висновки про швидкість рекомбінації на 

освітлюваній поверхні, а отже і про якість поверхні або у даному випадку межі 

поділу ZnO/Si. На наведених залежностях величина короткохвильового спаду 

складає ≈39% для структури n
+
-ZnO/n-Si, отриманої методом ALD (рис. 2.5а), 

≈32% для структури n
+
-ZnO/p-Si, отриманої методом ALD (рис. 2.5б) і ≈42% 

для структури n
+
-ZnO/n-Si, отриманої методом ВЧ реактивного магнетронного 

розпилення (рис. 2.5в), що свідчить про достатньо високу якість межі поділу 

ZnO/Si. Разом з тим, можна зробити висновок, що межа поділу ZnO/Si 

характеризується більшою ефективною швидкістю поверхневої  рекомбінації, 

ніж ІТО/Si та SiO2/Si, про що свідчать значення напруги розімкненого кола OCV  

≤ 0,315 В та густини струму короткого замикання SCJ  ≤ 0,67 мА/см
2
. 

Можливою причиною може бути формування на межі поділу піку густини 

рекомбінаційних станів при Е=Ес-0,25 еВ (де Ec – енергія, що відповідоє дну 

зони провідності), обумовлених тривалентним кремнієм (наявністю обірваних 

зв’язків на межі розділу ZnO/Si) [31, 102, 103]. 
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Як видно з рис. 2.5а і рис. 2.5в на структурах n
+
-ZnO/n-Si, отриманих 

двома різними методами, досягнуто близьких результатів як за абсолютною 

величиною IQE  так і за спадом короткохвильової частини спектральної 

залежності IQE , що є позитивним фактором оскільки метод ВЧ реактивного 

магнетронного розпилення є значно більш дешевим і продуктивним методом 

нанесення нанесення плівки ZnO. 

 

2.3. Пасивуючі властивості плівок SiC на кремнії 

У даному підрозділі досліджено вплив плівок SiC на поверхневі 

рекомбінаційні процеси і їх пасивуючі властивості. Досліджувалися зразки, 

виготовлені шляхом нанесення плівки нанокристалічного карбіду кремнію (nc-

SiC) методом прямого іонного осадження на кремнієву підкладку p-типу 

провідності марки КДБ-4,5. Для генерації потоку іонів вуглецю і кремнію 

використовувалося вакуумно-дугове джерело плазми з холодним катодом з 

реакційно-зпеченого карбіду кремнію. Середня енергія іонів вуглецю і кремнію 

становила 120 еВ. Для отримання плівок карбіду кремнію з потрібною 

провідністю використовували здатність карбіду кремнію до самолегування. 

Залежно від способу самолегування SiC – іонами вуглецю або кремнію – тип 

провідності буде різним. Акцепторними домішками при самолегуванні карбіду 

кремнію є вакансії кремнію (тобто надлишок атомів вуглецю). Для цього 

співвідношення C : Si в плівках nc-SiC забезпечували з надлишком вуглецю і 

воно становило 1,08. Після формування плівки SiC тип її провідності 

уточнювався шляхом вимірювання термо-ЕРС. Відповідно до раніше 

визначених технологічних умов були вирощені плівки нанокристалічного 

карбіду кремнію кубічного політипу 3С та його суміші з ромбоедричним 

політипом 21R. Товщина плівок nc-SiC варіювалася в діапазоні 1004000 нм, 

середній розмір нанокристалів, визначений методами рентгеноструктурного і 

електронномікроскопічного аналізів, становив 510 та 1015 нм. Більш 

детально даний метод отримання плівок нанокристалічного карбіду кремнію 
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описаний в роботах [104, 105]. В таблиці 2.3 наведені характеристики структур 

SiC/Si, отриманих методом прямого іонного осадження і деякі з результатів 

рентгеноструктурного і електронно-мікроскопічного аналізу даних структур. 

 

Таблиця 2.3. Характеристики наноструктурованих плівок SiC триманих 

методом прямого іонного осадження 

Зразок 

Товщина 

плівки d , 

мкм 

Структура і склад 

плівки 

Середній розмір 

нано-кристалів, нм 

Відпал на 

повітрі 

7354.10 1 

(nc-3C-SiC)80%+nc-Si 

(~10%)+аморфна фаза, 

T =1130 ℃ 

10÷15 + 

7356.10 4 

(nc-3C-SiC, nc-21R-

SiC)80%+nc-Si 

(~10%)+аморфна фаза, 

T =1180 ℃ 

10÷15 – 

7368.10 1 

(nc-3C-SiC)70%+nc-Si 

(~20%)+аморфна фаза, 

T =1190 ℃ 

5÷10 – 

 

На досліджуваних зразках було визначено товщину і показник 

заломлення плівки SiC еліпсометричним методом (Табл. 2.4) та отримано 

відносні спектральні залежності зовнішнього квантового виходу EQE  для цих 

гетероструктур (рис. 2.6). 
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Таблиця 2.4. Фотоелектричні і оптичні параметри гетероструктур SiC/Si 

отриманих методом прямого іонного осадження  

Зразок OCV , мВ SCI , мкА 
Полярність 

сигналу фото-

ЕРС SiC/ Si 

Товщина 

плівки 

SiC  

d , нм 

Показник 

заломлення 

плівки SiC 

Rn  

7354.10 25 1 +/– 224 2,3 

7356.10 49 – +/– 200 2,4 

7368.10 32 80 +/– 196 2,45 
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Рис. 2.6. Відносні спектральні залежності зовнішнього квантового виходу EQE  

для гетероструктур SiC/Si отриманих методом прямого іонного осадження. 1 – 

7368.10; 2 – 7354.10; 3 – 7356.10 

 

На рис. 2.6 наведені відносні спектральні залежності зовнішнього 

квантового виходу EQE  виміряні на структурах SiC/Si, отриманих методом 

прямого іонного осадження. Як видно з рисунка, із досліджуваних варіантів 

найкращі пасивуючі властивості мають наноструктуровані плівки карбіду 

кремнію з структурою (nc-3C-SiC)80% + nc-Si( 10%) + аморфна фаза, 
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відпалені на повітрі. Однак ступінь пасивації є недостатнім, тому швидкість 

поверхневої рекомбінації є достатньо високою, про що свідчить досить сильний 

спад спектральних залежностей зовнішнього квантового виходу в 

короткохвильовій області довжин хвиль. 

Описаний вище метод отримання плівок SiC є високотемпературним 

методом з температурою Т >1000 ℃. Це може призводити до порушення 

об’ємної структури кремнію і виникнення дефектів, які є причиною втрат, 

пов’язаних з рекомбінацією. Тому було також проведено дослідження структур 

SiC/Si, отриманих більш низькотемпературним методом, при Т <500 ℃. 

На монокристалічну підкладку n-типу провідності кремнію зонної плавки 

марки КБЕ-2 з питомим опором біля 2 Омсм методом ВЧ реактивного 

магнетронного розпилення, осаджували плівку a -Si1-xCx:H. Для отримання 

плівки Si1-xCx проводилося розпилення кремнієвої мішені в атмосфері аргону і 

метану. Метод ВЧ реактивного магнетронного розпилення і послідуючої 

конденсації у вигляді плівок SiC набув широкого поширення завдяки відносно 

великим швидкостям росту, хорошій адгезії плівок і достатньо низькій вартості 

технологічного процесу. Літературні дані свідчать про те, що при температурі 

Т <500 ℃ структура плівок SiC є аморфною [106].  

На досліджуваних зразках було визначено товщину і показник 

заломлення плівки SiC еліпсометричним методом. Результати даних 

досліджень наведені в таблицях 2.5. На зразках виготовлених методом ВЧ 

реактивного методом магнетронного розпилення були виміряні спектральні 

залежності малосигнальної конденсаторної фото-ЕРС  phV   в спектральному 

діапазоні 4001200 нм в режимі постійної кількості падаючих на зразок 

фотонів. Виміряні залежності було перераховано за формулою (2.2) і 

нормовано на значення в максимумі. 

 
1

phV
V

R



  (2.2) 
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Спектр відбивання отримували розрахунковим шляхом на основі 

еліпсометричних вимірів товщини і показника заломлення в припущенні, що 

плівки SiC не поглинають світло в досліджуваному діапазоні. 

Спектральні залежності конденсаторної фото-ЕРС було виміряно при 

двох положеннях зразка (див. рис. 2.7). Після математичних перетворень за 

формулою (2.2) і нормування на значення в максимумі отримані залежності 

порівняно між собою. 

 

Таблиця 2.5 Результати еліпсометричних досліджень плівок SiC отриманих 

методом магнетронного розпилення 

Зразок 
Товщина плівки SiC  

d , нм 

Показник заломлення 

плівки SiC 

Rn  

K0258 58 1,7 

K0261 92 1,35 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Положення зразка при вимірюванні спектральних залежносте й 

малосигнальної конденсаторної фото-ЕРС  
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         а)                 б) 

Рис. 2.8. Нормовані на значення в максимумі спектральні залежності 

малосигнальної конденсаторної фото-ЕРС розраховані за формулою (2.2). а – 

зразок K0261; б – зразок K0258. 1 – зразок в положенні 1; 2 – зразок в 

положенні 2. 

 

На рис. 2.8а, б представлено нормовані на значення в максимумі 

спектральні залежності малосигнальної конденсаторної фото-ЕРС для зразків 

K0261 і K0258 відповідно. Крива 1 на рис. 2.8а, б відповідає випадку, коли 

зразок знаходився в положенні 1 (див. рис.2.7), а крива 2 випадку, коли зразок 

знаходився в положенні 2 (див. рис.2.7). Як видно з рис. 2.8а, б, порівняння 

величини  V   для одного і того ж зразка при двох положеннях вимірювання 

вказує на зменшення короткохвильового спаду величини конденсаторної фото-

ЕРС при наявності плівки SiC (крива 1) у порівнянні з величиною 

короткохвильового спаду для поверхні без плівки (крива 2). Ці зміни не можуть 

бути викликані зміною оптичних характеристик поверхні при нанесенні плівки 

SiC, оскільки на величину  V   відбивання не впливає. З рис. 2.8а видно, що 

для зразка K0261 приріст короткохвильової чутливості при нанесенні плівки 

SiC складає 15% при  = 400 нм і зменшується до нуля при   = 500 нм. Для 
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зразка ж K0258 рис. 2.8 б цей приріст має місце в діапазоні 400550 нм і 

дорівнює 8%. 

Як видно з рис. 2.8, на гетероструктурах, отриманих методом ВЧ 

реактивного магнетронного розпилення, вдалося досягти значно кращих 

результатів по пасивації поверхні кремнію, ніж на гетероструктурах, отриманих 

методом прямого іонного осадження (рис. 2.6). 

Зменшення короткохвильового спаду величини V  при нанесенні плівки 

SiC свідчить про зменшення ефективної швидкості поверхневої рекомбінації, 

введеної на межі області просторового заряду і квазінейтрального об’єму, що 

може бути використано для зменшення поверхневих рекомбінаційних втрат і 

підвищення ефективності процесів фотоелектричного перетворення енергії. 

Крім того плівки SiC можуть бути використані як ефективні просвітлюючі 

покриття для зменшення втрат, пов’язаних з відбиванням від поверхні 

фотоперетворювача. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Отримано експериментальні дані про вплив створення 

гетеропереходів ІТО/Si, n
+
-ZnO/Si, р

+
-ZnO/Si, SiC/Si на ефективну швидкість 

поверхневої рекомбінації 
effS . Формування гетеропереходів ZnO/Si та SiC/Si 

проводилося двома різними технологічними методами. 

2. Вперше експериментально встановлено, що ефективна швидкість 

поверхневої рекомбінації 
effS  як на пасивованій плівкою термічного SiO2 

фронтальній поверхні СЕ з ізотипним n
+
-n переходом та з тиловим 

розташуванням колекторного р-n-переходу, так і після її видалення 

залишається приблизно постійною. В той же час формування на цій поверхні 

гетеропереходу ІТО/Si приводить до значного, приблизно в три рази, 

зменшення 
effS  і внаслідок цього істотного зростання величини внутрішнього 

квантового виходу в діапазоні довжин хвиль від 550 до 1050 нм. 
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3. Показано, що пасивація поверхні СЕ з ізотипним фронтальним n
+
-n 

переходом та з тиловим розташуванням колекторного р-n-переходу 

формуванням гетеропереходу ІТО/n
+
Si призводить до підвищення струму 

короткого замикання на 36% порівняно з пасивованою шаром SiO2 і на 61%  

порівняно з непасивованою поверхнею, напруги розімкненого кола на 2,3 % 

(від 515 мВ на початковому зразку до 527 мВ) та коефіцієнта корисної дії на 

39,7% порівняно з пасивацією шаром SiO2. Коефіцієнт заповнення світлової 

ВАХ при цьому залишається постійним, на рівні 75 %. 

4. Аналіз спектральних залежностей внутрішнього квантового виходу 

 IQE   гетероструктур n
+
-ZnO/Si свідчить про достатньо високу якість межі 

поділу ZnO/Si. Разом з тим, можна зробити висновок, що межа поділу ZnO/Si 

характеризується більшою ефективною швидкістю поверхневої  рекомбінації, 

ніж  ІТО/Si та SiO2/Si, про що свідчать значення напруги розімкненого кола OCV  

≤ 0,315 В та густини струму короткого замикання SCJ   ≤  0,67 мА/см
2
. 

Можливою причиною може бути формування на межі поділу піку густини 

рекомбінаційних станів при Е=Ес-0,25 еВ, обумовлених тривалентним кремнієм 

(де Ec – енергія, що відповідоє дну зони провідності), обумовлених 

тривалентним кремнієм (наявністю обірваних зв’язків на межі розділу ZnO/Si)  

[31, 102, 103, 107].  

5. Досліджено гетеропереходи SiC/Si, отримані двома різними 

технологічними методами. Показано, що при формуванні гетеропереходу 

SiC/Si методом прямого іонного осадження плівки SiC на кремнієву підкладку, 

ступінь пасивації поверхні кремнію є недостатньою, внаслідок 

високотемпературного методу отримання гетероструктури SiC/Si. В той же час 

гетероперехід SiC/Si, отриманий низькотемпературним методом ВЧ 

реактивного магнетронного розпилення, забезпечує значно вищий ступінь 

пасивації поверхні кремнію, що засвідчує можливість і перспективність 

використання шарів SiC з метою зменшення поверхневих рекомбінаційних 

втрат і можливість їх використання у якості просвітлюючих покриттів.  
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕКОМБІНАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 

ОБЛАСТІ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ 

Дослідження випрямляючих властивостей напівпровідників, пов’язаних з 

наявністю областей просторового заряду (ОПЗ), розпочалися в Інституті фізики 

АН УРСР ще в довоєнний час [108]. В повоєнний час вони були суттєво 

розширені, зокрема на випадок великих рівнів збудження [109, 110]. Тоді ж 

було встановлено, що при достатньо малих рівнях збудження рекомбінаційні 

струми в кремнієвих діодах визначаються рекомбінацією, яка відбувається в 

ОПЗ [111]. 

В кремнієвих сонячних елементах (СЕ) з дифузійними p-n переходами, 

які працюють в умовах АМ1,5, впливом рекомбінації в ОПЗ на характеристики  

СЕ можна знехтувати. Проте її внесок суттєвий в кремнієвих порогових 

фотодіодах, які працюють в області низьких рівнів освітлення [112, 113]. Окрім 

цього, її врахування досить часто виявляється важливим при вимірах 

малосигнальних значень фото-ЕРС. В СЕ з тиловою металізацією рекомбінація 

в ОПЗ може суттєво обмежувати і струм короткого замикання, який 

вимірюється при малих освітлення [114, 115]. Свого часу була звернута увага 

на те, що в СЕ з тиловою металізацією при низьких рівнях освітлення величини 

швидкості рекомбінації в ОПЗ завеликі та  не корелюють з великими 

об’ємними часами життя.  

В даному розділі, по-перше, в припущенні, що рекомбінація в ОПЗ 

визначається одним глибоким рівнем, викладені розрахунки її залежності від 

часу життя SC , який реалізується у вузькій ділянці ОПЗ, де, власне кажучи, і 

формується  рекомбінація в ОПЗ.  

По-друге, з вимірів темнових ВАХ кремнієвих СЕ з дифузійними p-n 

переходами з базами n- та p-типу, визначено значення величини SC  та 

проведено його порівняння з часом життя в квазінейтральній області бази b . 

Останній знаходився з вимірів спектральних залежностей внутрішнього 

квантового виходу струму короткого замикання.  
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По-третє, з вимірів темнових ВАХ кремнієвих СЕ оцінено 

характеристики глибоких центрів, які визначають швидкість рекомбінації в 

ОПЗ, зокрема, енергетичну глибину їх залягання, концентрацію та перерізи 

захоплення електронів та дірок цими центрами. 

В цьому розділі узагальнено результати досліджень, надрукованих у 

роботах [116, 117]. 

 

3.1. Моделювання швидкості рекомбінації в ОПЗ та рекомбінаційного 

струму, що протікає в ОПЗ 

Дане моделювання, як було сказано вище, виконано в припущенні, що 

швидкість рекомбінації в ОПЗ SCV  визначається одним глибоким рівнем з 

концентрацією *

tN , енергетичним положенням відносно середини забороненої 

зони tE , та перерізами захоплення електронів і дірок n  та 
p . В цих 

припущеннях вираз для швидкості рекомбінації в ОПЗ SCV в базі n-типу має 

вигляд 
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 , (3.1) 

де  

        0 exp expn n i tR C n n y n T E kT    ,

        0 exp expp p i tR C p n y n T E kT    , 

wy  та 
pny  – відповідно безрозмірні вигини зон на межах ОПЗ з 

квазінейтральним об’ємом та емітером, 
DL  – дебаївська довжина екранування, 

n n nC V  , 
p p pC V  , nV  та 

pV  – середні теплові швидкості електронів та дірок, 

0n  та 0p   рівноважні об’ємні концентрації електронів та дірок, n  – 

надлишкова концентрація електронно-діркових пар, y  – безрозмірний 

електростатичний потенціал в ОПЗ,  in T  – концентрація власних носіїв заряду 

в кремнії. 
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Відзначимо, що вираз (3.1) буде справедливим не лише за умови, коли 

величина *

tN  постійна в ОПЗ, а й тоді, коли вона мало змінюється в околі 

енергій порядку kT  поблизу площини, в якій підінтегральна функція в рівнянні 

(3.1) має максимум. Останню умову ми будемо вважати виконаною.  

Тоді, як звичайно, можна вважати, що величина SC  в базі n-типу 

визначається як  
1

*

p tC N


, а в базі p типу як  
1

*

n tC N


. 
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Рис. 3.1. Залежності швидкості рекомбінації в ОПЗ SCV  від часу життя Шоклі-

Ріда-Холла в ОПЗ SC . Використані параметри: 0n =3·10
15

 см
-3

, b  = 1, tE =0. 

Величина n , см
-3

: 1 – 10
4
, 2 – 10

7
; 3 – 10

10
; 4 – 10

13
; 5 – 10

16
. Крива 6 відповідає 

значенню SCV 10
5
 см

-3
/с. 

 

На рис. 3.1 наведено розрахункові залежності швидкості рекомбінації в 

ОПЗ SCV  від величини SC . Параметром кривих є значення n . Як видно з рис. 

3.1, для того, щоб величина SCV  була не меншою від 10
5
 см/с, при типових 

рівнях легування бази порядку 3·10
15

 см
-3

 необхідно виконання двох умов. По 

перше, значення SC  повинно бути не більшим за 10
-5

 с. По-друге, рівень 

збудження n  повинен бути достатньо малим, меншим за 10
10

 см
-3

. 
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Відмітимо, що в роботах [114, 115] спостерігалися значення SCV 10
5
 см/с, 

що не узгоджується із значенням b  4·10
-4

 с, яке відповідає об’ємній  довжині 

дифузії. 

Щоб проаналізувати вплив нерівномірного розподілу концентрації 

глибокого рівня в ОПЗ на темновий струм, пов’язаний з рекомбінацією в ОПЗ 

більш детально, розглянемо далі ситуацію, коли величина tN  змінюється в 

залежності від координати x , перпендикулярної площині p-n переходу, за 

законом  

   1 0expt

x
N x N N

r

 
   

 
, (3.2) 

де 1N  – концентрація глибокого рекомбінаційного рівня, який розташований 

посередині забороненої зони, в площині p-n переходу, r  – характерна відстань, 

на якій величина tN  спадає в e  разів, а 0N  – концентрація глибокого рівня в 

нейтральному об’ємі бази. Вважаючи, що база n типу має рівень легування 

3·10
15

 см
-3

, нехтуючи для простоти послідовним опором, запишемо вираз для 

темнового струму, пов’язаного з рекомбінацією в ОПЗ, для випадку, коли T = 

300 К, в такому вигляді 

 

  
     

          0 0

0 0

w
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b

N x N n n V dxq
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 , (3.3) 

 

де  
 

2

0

300
exp 1

0,0259

in qV
n V

n

  
    

  
,  

1 2
51,15 10 0,259pnw y V    –

товщина ОПЗ (в см),    
2

0,0259 1pn

x
y x y V

w

 
   

 
 – безрозмірний вигин зон 

в шарі виснаження, V   прикладена напруга. 

При подальших обрахунках вважалось, що 
pny  = – 26.  
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Рис. 3.2. Залежності  tN x  та нормовані залежності  f x . Використані 

параметри: V , В: 1 – 0,1, 2 – 0,2, 3 – 0,3. 
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Рис. 3.3. Залежності рекомбінаційного струму в ОПЗ  від прикладеної напруги 

для значень r  та 1N , вказаних в тексті. 

 

На рис. 3.2 побудовано теоретичні залежності  tN x  та нормовані 

підінтегральні функції в рівнянні (3.3), які визначають просторову залежність 

рекомбінації в ОПЗ при різних значеннях прикладеної напруги, для випадку, 
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коли 1N  = 10
14

 см
-3

, а 0N  = 10
13

 см
-3

. Криві 1, 2, 3 та 4 побудовані для випадку, 

коли значення r  відповідно становлять 10
-4

, 6·10
-5

, 3·10
-5

 та 10
-5

 см, а значення 

V  на кривих 1′-3′ складають 0,1, 0,2 та 0,3 В. З рисунку видно, що 

найсильніше зменшення  tN x  в межах 0 x w   відбувається при r  = 10
-5

 см. 

Видно також, що  із зростанням V  максимуми залежностей швидкості 

рекомбінації в ОПЗ зміщуються в сторону менших значень x . Це й викликає 

врешті решт зростання темнового рекомбінаційного струму.  

На рис. 3.3 наведені залежності  I V , розраховані за формулою (3.3), при 

побудові яких варіювалися значення r  та 1N .  

Крива 1 на рис. 3.3 відповідає випадку, коли 1N = 0, концентрація 

глибокого рівня скрізь постійна та дорівнює 10
13

 см
-3

, а SC b  . У цьому 

випадку рекомбінаційний струм, пов’язаний з рекомбінацією в ОПЗ, 

найменший, а в діапазоні прикладених напруг від 0,1 до 0,4 В коефіцієнт 

неідеальності ВАХ A  близький до 2. Це видно з підгонки розрахованого струму 

за формулою: 

   0 exp 1
0,0259 2

k

V
I V I

  
   

  
, (3.4) 

де 0I  – струм насичення (крива 7).  

Проте при V   0,4 В нахил  I V  зростає, тобто величина A  стає менше 2. 

Криві 2, 3, 4 та 5 побудовані для випадку, коли величина 1N =10
14

 см
-3

. 

Значення r  відповідно становлять 10
-5

, 3·10
-5

, 6·10
-5

 та 10
-4

 см. Як видно з 

рисунку, криві 4 та 5 практично співпадають, а крива 3 досить близька до них. 

При r = 10
-5

 см струм менший, ніж у попередньому випадку, менша також 

протяжність ділянки з A  2. Нарешті, крива 6 відповідає випадку, коли 1N

=10
15

 см
-3

, а r = 10
-5

 см. В цьому випадку струм найбільший, але протяжність 

ділянки з A2 менша, ніж у випадку, коли r = 10
-4

 см. 

Звертає на себе увагу та обставина, що для всіх побудованих на рис. 3.3 

кривих рано чи пізно величина  I V  починає зростати сильніше, ніж 
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  exp 0,0259 2V  . Причому нахил кривих збільшується тим більше, чим 

менше значення r . Як показує аналіз, це за умови, коли величина 1N  значно 

перевищує 0N , пов’язано з тим, що площина, де швидкість рекомбінації 

найбільша, тобто точка mx , з ростом прикладеної напруги V  зміщується до 

площини p-n переходу, при цьому величина  t mN x  зростає, тому зростає і 

темновий струм. Чим менше значення r , тим цей ефект сильніший (див. криві 2 

та 4). 

Що стосується умови слабкого градієнту величини  t mN x  в областях 

максимуму підінтегральної функції рекомбінації в ОПЗ, то вона виконується 

для двох випадків, коли значення r  складають 6·10
-5

 та 10
-4

 см (див. криві 4 та 

5). Для кривих 2, 3, та 6 ця умова не виконується. 

Таким чином, виконаний аналіз показав, що припущення про можливість 

реалізації слабкого градієнту розподілу  t mN x , що дозволяє скористатись при 

розрахунку значенням 1N , виконується для розглянутого вище випадку 

експоненціального спаду величини  t mN x  за умови, коли r w . В той же час 

при x3·10
-4 

 см величина  t mN x   вже практично спадає до значення 0N , яке 

визначає об’ємний час життя. 

 

3.2. Дослідження темнових ВАХ та порівняння теоретичних і 

експериментальних результатів 

Експериментальні зразки були виготовлені на основі пластин кремнію n- 

та p-типу провідності та мали структуру p
+
-n-n

+
 и n

+
-p-p

+
 відповідно. Зразки зі 

структурою p
+
-n-n

+
 було виготовлено на основі пластинин кремнію легованих 

фосфором. Фронтальний p
+
-n перехід формувався дифузією бору, а тиловий n-

n
+
 перехід – дифузією фосфору. Тоді як зразки зі структурою n

+
-p-p

+
 було 

виготовлено на основі пластин кремнію легованих бором. Фронтальний  n
+
-p 

перехід формувався дифузією фосфору, а тиловий p-p
+
 перехід – дифузією 
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бору. В якості антивідбиваючого покриття використовувались шари термічного 

двоокису кремнію товщиною біля 110 нм. 

Три зразки СЕ (два з базою p-типу, а третій – з базою n-типу) 

характеризувались малими чи порівняно малими значеннями часів життя 

Шоклі-Ріда-Холла в емітерах та базах, крім  того, достатньо великою глибиною 

залягання p-n переходів, що й обумовило невелику ефективність 

фотоперетворення . 

Два інші зразки СЕ (з базою n-типу) мали великі часи життя Шоклі-Ріда-

Холла в базі та достатньо велику ефективність фотоперетворення.  

На вказаних зразках СЕ були виміряні спектральні залежності 

зовнішнього та внутрішнього квантового виходу фотоструму та темнові ВАХ.  

Параметри досліджуваних зразків наведено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 Параметри досліджуваних зразків 

Зразок 
0n , 

см
-3

 

d , 

мкм 

b , 

мкс 

SC , 

мкс 

S ,  

cм/c 

sR , 

Ом 

shR ,  

Ом 

p

n




 

tE ,  

еВ 

1 3,1·10
15 

380 25 1 4·10
2 

0,5 2·10
6 

0,05 0 

2 3,1·10
15

 380 400 4 2,6·10
3
 1 8·10

6
 0,05 (–0,050,05) 

3 3,1·10
15

 380 400 4 5·10
2
 1,8 1,5·10

6
 0,07 (–0,050,05) 

4 3·10
15

 350 0,7 0,06 5·10
3
 0,8 9·10

4
 40 0 

5 1,6·10
15

 380 17 0,3 3·10
2
 0,4 1,5·10

5 
30 0 

 

Темнові ВАХ для трьох зразків СЕ з базою n-типу наведено на рис. 3.4, а 

для 2 зразків з базою p-типу – на рис. 3.5. 

Для моделювання темнових ВАХ СЕ був використаний вираз 

    ta s
SC SC

d d sh

D d V IR
I V qA V hn S n V

L L R

   
       

   

, (3.5) 

де  I V  – темновий струм, V  – прикладена напруга, SCA  – площа СЕ, D  

– коефіцієнт дифузії неосновних носіїв заряду, dL  – об’ємна довжина дифузії 
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неосновних носіїв заряду, S  – швидкість поверхневої рекомбінації, sR  – 

послідовний опір, shR  – шунтуючий опір, 

  
 
 

2

0 0

exp 1i s
n T qV IR

n V
n p kT

   
    

  
  (3.6) 
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Рис. 3.4. Залежності темнового струму в кремнієвих СЕ з базою n-типу. Лінії – 

теорія, маркери – експеримент. 

 

Як видно з рис. 3.4, експериментальні залежності для зразків СЕ з базою 

n- типу добре узгоджуються з теоретичними кривими. Слід відзначити три 

особливості. Перша з них: для узгодження необхідно врахувати наявність 

шунтуючого опору, хоча його величини (10
5
 Ом ) практично ніколи не 

впливають на світлові ВАХ. Другою, та більш важливою особливістю є те, що 

величина SC , при якій досягається узгодження експериментальних та 

теоретичних кривих, суттєво менша за значення b . Так, у випадку зразка 1 

величина b  складає 25 мкс, значення SC  рівне 1 мкс, але найбіш разюча 

відмінність має місце для другого  та третього зразків з базою n-типу. У цьому 

випадку величина b  складає 400 мкс, в той час як значення SC  близьке до 4 

мкс. Третьою особливістю СЕ з базою n-типу є те, що найкраще узгодження 

теорії з експериментом досягається тоді, коли переріз захоплення електрона 
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набагато (приблизно в 20 разів) більший за переріз захоплення дірки. Слід 

також відзначити, що параметри, які визначають рекомбінаційний струм в 

зразках 2 та 3, виготовлених з використанням однієї технології, практично 

співпадають. 
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Рис. 3.5. Залежності темнового струму в кремнієвих СЕ з базою p-типу. Лінії – 

теорія, маркери – експеримент. 

 

З рис. 3.5 видно, що експериментальні залежності для зразків СЕ з базою 

p-типу також добре узгоджуються з теоретичними кривими. І в цьому випадку 

для узгодження між теорією та експериментом, необхідно враховувати 

шунтуючий опір, а значення SC  на порядок та більше менше за b . Проте для 

зразків СЕ з базою p- типу найкраще узгодження між експериментом та теорією 

досягається тоді, коли переріз захоплення електрона набагато менший за 

переріз захоплення дірки. Відзначимо, що узгодження між теорією та 

експериментом як у випадку зразків СЕ з базою n- типу, так і для зразків з 

базою p- типу погіршується, коли положення глибокого рівня відхиляється від 

середини забороненої зони.  

Оцінки концентрації глибоких рівнів, які розташовані в ОПЗ, дають 

значення порядку 10
14

 см
-3

.  
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Якщо в зразках СЕ з базою p-типу сильне  зменшення величини SC  

порівняно з b , можливо зв’язане з наявністю комплексів бору з киснем [118, 

119], то в зразках з базою n-типу про природу цього зменшення нічого сказати 

не можна. В той же час складається таке враження, що область ОПЗ, в якій 

відбувається рекомбінація, наскільки багата на дефекти, які призводять до 

появи глибоких рівнів, що у всіх випадках знаходяться та спрацьовують 

найбільш ефективні з точки зору збільшення величин SCV  та рекомбінаційного 

струму в ОПЗ. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Таким чином, як показали результати виконаних досліджень, 

концентрація глибоких рівнів, відповідальних за рекомбінацію в ОПЗ, 

становить 10
14

 см
-3

, їх енергетичне положення близьке до середини 

забороненої зони, причому в зразках з базою n- типу більш ефективно 

захоплюються електрони, а в зразках з базою p-типу – дірки.  

2. Встановлено, що час життя Шоклі-Ріда-Холла, відповідальний за 

рекомбінацію в ОПЗ, значно менший за час життя Шоклі-Ріда-Холла в 

нейтральному об’ємі кремнію. 

3. Як показав проведений аналіз, наявність ділянок на темнових 

вольтамперних характеристиках для всіх досліджених зразків з коефіцієнтом 

неідеальності, близьким до двійки, ще не дозволяє зробити висновок про малий 

градієнт концентрації глибоких рекомбінаційних центрів в околі максимуму 

підінтегральної функції рівняння (3.2). Єдине, що дозволяє зробити такий 

висновок, це достатньо велика протяжність цієї ділянки. До речі, на 

досліджених нами зразках СЕ протяжність ділянки з A  2 велика.  
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РОЗДІЛ 4. ЕКСИТОННА РЕКОМБІНАЦІЯ В КРЕМНІЇ І ЇЇ ВПЛИВ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

Шляхом порівняння експериментальних залежностей об’ємного часу 

життя в кремнії від рівня легування і рівня збудження з розрахунками, 

виконаними в цьому розділі, показано, що у випадках, коли час життя Шоклі-

Ріда-Холла менше 20 мс, на цих залежностях проявляється додатковий канал 

рекомбінації. Він діє при значеннях концентрації легуючої домішки і/або 

концентрації нерівноважних елекронно-діркових пар порядку 10
16

 см
-3

. Цей 

канал пов’язаний з  безвипромінювальною рекомбінацією екситонів, що 

відбувається за механізмом Оже з участю глибоких об’ємних рівнів. Наведено 

докази, що підтверджують це твердження. 

Із порівняння експериментальних залежностей об’ємного часу життя в 

кремнії від рівня легування (або рівня збудження) з розрахунком знайдена 

величина безвипромінювального екситонного часу життя. Отримане значення 

використано для аналізу впливу екситонних ефектів на характеристики 

кремнієвих фотоперетворювачів, а саме: напругу розімкненого кола OCV , 

чинник заповнення ВАХ FF  та ефективність фотоперетворення  . 

Враховано вплив каналу екситонної безвипромінювальної рекомбінації на 

ефективність фотоперетворення в кремнієвих сонячних елементах. Показано, 

що чим менший час життя Шоклі-Ріда-Холла, тим сильніше проявляється його 

вплив. А саме, при часі життя Шоклі-Ріда-Холла 100 мкс врахування цього 

рекомбінаційного каналу призводить до зменшення ефективності 

фотоперетворення на величину до 5,5 %. Безвипромінювальна екситонна 

рекомбінація проявляється, якщо час життя Шоклі-Ріда-Холла менший ніж час 

випромінювальної рекомбінації, а швидкість поверхневої рекомбінації менша 

за швидкість об’ємної рекомбінації. 

В цьому розділі узагальнено результати досліджень, надрукованих у 

роботах [120–124]. 
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4.1. Випадок великих часів життя Шоклі-Ріда-Холла 

В останні роки ККД фотоперетворення в структурах на основі кремнію 

досяг значень близько 25%. Мова йде як про сонячні кремнієві елементи з 

використанням p-n переходів, так і про HIT елементи [89, 125, 126]. Цього 

вдалося досягти за рахунок  використання високоякісного кремнію з значенням 

часу життя нерівноважних електронно-діркових пар порядку декількох 

мілісекунд, а також завдяки використанню різноманітних способів пасивації 

межі розділу, що дозволило отримати досить низькі значення швидкості 

поверхневої рекомбінації [3, 127]. Для подальшого підвищення ККД 

фотоперетворення необхідно оптимізувати ряд параметрів бар’єрної області, а 

саме, рівень легування і її товщину. Як відмічалося в роботі [127], при таких 

великих значеннях об’ємних часів життя уже в області не дуже високих рівнів 

легування 
dopN  і рівнів збудження n  включаються процеси випромінювальної 

рекомбінації і міжзонної рекомбінації Оже, що обмежують величину 

ефективного об’ємного часу життя 
eff  і ККД фотоперетворення. 

Питанням, що присвячені дослідженню впливу випромінювальної 

рекомбінації і міжзонної рекомбінації Оже в кремнії на величину 
eff

присвячена велика кількість робіт. Останні і найбільш повні результати по 

аналізу вказаної проблеми приведені в статті [3]. В ці й же роботі наведена 

достатньо велика бібліографія робіт на дану тему. Незважаючи на те, що при 

рівнях легування і збудження, що перевищують 10
16

 см
-3

, досягнуто дуже 

хороше узгодження між експериментальними результатами і теорією, але до 

цих пір залишається не з’ясованим, що відбувається в області n10
16

 см
-3

 (тут 

0n n n   і в умовах цього дослідження 
0 dopn N ). Так, в [128] на основі 

експериментальних даних, отриманих в роботі [129], а також в інших 

експериментальних роботах був запропонований закон зменшення часу життя в 

кремнії в залежності від рівня легування, що описується емпіричною 

залежністю  
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   max

1
eff

x

n
n

n


 



, (4.1) 

де xn  = 7,1·10
15

 см
-3

. При цьому стверджувалося, що величина xn  однакова для 

напівпровідників n- і p-типу. 

Як видно з (4.1), зменшення 
eff  відбувається в області рівнів легування 

порядку 10
16

 см
-3

, тобто задовго до моменту включення рекомбінації Оже. 

Нарешті в програмі PC1D наводиться емпіричний вираз виду 

 eff xn n





 , що враховує, як стверджують автори програми, вплив технології 

вирощування кристалів на ефективний час життя в кремнії. 

Якщо говорити про першу версію програми PC1D, яка була випущена 

декілька десятиліть тому, то схоже тоді були підстави для пояснення падіння 

eff  в області достатньо малих рівнів легування технологічними факторами. 

Хоча той факт, що в даному випадку значення xn  практично рівні для 

напівпровідників n- і p-типу не був пояснений. Якщо ж говорити про сучасні 

роботи, зокрема про роботу [3], то подібне пояснення некоректне, оскільки 

автори цієї та інших робіт гарантують, що в їх роботах неконтрольовані 

технологічні фактори, які можуть призвести до реалізації залежності (4.1), 

відсутні. 

Нижче буде показано, що ділянка, яка описується емпіричною 

залежністю виду (4.1), незважаючи на її відсутність в роботі [3], реалізується на 

експериментальних залежностях  eff n , приведених в роботах [10, 127, 129]. Її 

наявність або відсутність визначається величиною часу життя Шоклі-Ріда-

Холла SRH . Так, у випадку, коли SRH  20 мс, випромінювальна рекомбінація 

більша, ніж квадратична безвипромінювальна рекомбінація, що описується 

виразом (4.1), і спад  eff n  за законом  SRH xn n n   на залежностях  eff n  

практично не проявляється. Якщо ж SRH  20 мс, переважає квадратична 
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безвипромінювальна рекомбінація і ділянка, що описується виразом (4.1), 

проявляється на залежностях  eff n . 

Ми пов’язуємо цю ділянку з безвипромінювальним каналом домішкової 

оже-рекомбінації екситонів, що виникають в кремнії при збудженні 

електронно-діркових пар світлом, і приводимо достатні, на нашу думку, докази 

цього твердження. 

З урахуванням вказаного рекомбінаційного каналу проведена оптимізація 

кремнієвих сонячних елементів за рівнем легування базової області, а також 

виконано аналіз його впливу на ефективність фотоперетворення 

високоефективних кремнієвих СЕ. Крім того, проведено аналіз впливу на 

ефективність фотоперетворення безвипромінювальної екситонної рекомбінації 

в залежності від величини часу життя Шоклі-Ріда-Холла SRH . Показано, що 

чим менша величина SRH , тим більше зменшується величина ККД сонячного 

елемента при врахуванні безвипромінювальної екситонної рекомбінації. 

 

4.1.1. Аналіз літературних даних по залежностях  eff n  

При аналізі наявних робіт, передусім, роботи [3], ми будемо виходити з 

того, що залежність від рівня легування і збудження в кремнії описується 

виразом 

  
       

1

1 1 1 1
eff

SRH r nr Auger

n
n n n n


   



 
    
  

, (4.2) 

де  r n  – час випромінювальної рекомбінації,  Auger n  – час міжзонної 

рекомбінації Оже,  nr n  – час безвипромінювальної екситонної рекомбінації, 

який описується виразом 

     x
nr SRH

n
n n

n
    (4.3) 

Для часу життя рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла SRH  у випадку n-типу 

кремнію справедливий вираз: 
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де  
0

1

p p tC N


 ,  
0

1

n n tC N


 , 
pC  та nC  – коефіцієнти захоплення дірок і 

електронів рекомбінаційним центром, tN  – його концентрація, 1n  и 1p  – 

концентрації електронів і дірок для випадків, коли енергетичне положення 

рекомбінаційного рівня співпадає з рівнем Фермі. 

Для часу життя випромінювальної рекомбінації  r n  в кремнії при T = 

300 K ми будемо використовувати вираз: 

 
 

 0

1
r

r

A n n
n

   , (4.5) 

де параметр випромінювальної рекомбінації в кремнії 
rA , приведений в [130] з 

урахуванням як зона-зонної, так і екситонної випромінювальної рекомбінації, 

при кімнатній температурі змінюється від значення 6,3·10
-15

 см
3
/с, у випадку, 

коли величина n  рівна 10
15

 см
-3

 до, 4,63·10
-15

 см
3
/с при n  = 10

16
 см

-3
. Для 

числових оцінок і розрахунків ми будемо далі використовувати значення 
rA , 

рівне 6,3·10
-15

 см
-3

/с, оскільки при n  = 10
16

 см
-3

 в кремнії уже домінує міжзонна 

рекомбінація Оже і похибка в 
rA  практично не приведе до зміни результату 

розрахунку. 

Що стосується часу життя міжзонної рекомбінації  Auger n , то для нього 

використовується емпіричний вираз (18), приведений в роботі [3]. 

Перш ніж переходити до аналізу залежностей  eff n , відмітимо що час 

життя Шоклі-Ріда-Холла в залежності від положення рекомбінаційного центру і 

перерізів захоплення для електронів і дірок з підвищенням рівня легування і 

рівня збудження змінюється між двома значеннями і може збільшуватися, 

зменшуватися або залишатися практично постійним в деякому діапазоні рівнів 

легування і збудження. Далі ми, в основному, будемо аналізувати випадки, 

коли в актуальному діапазоні рівнів легування і збудження (від 10
14

 до 10
17

 см
-3
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для рівня легування і від 10
14

 до 10
16

 см
-3

 для рівня збудження) величина SRH  

постійна. 
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Рис. 4.1. Залежності ефективного об’ємного часу життя від концентрації 

легуючої домішки. а)  n- і б)  p-тип кремнію. Маркери – експеримент, лінії – 

теоретичний розрахунок. Криві 1, 2, 3 побудовані з урахуванням, а криві 1', 2', 

3', без урахування екситонної рекомбінації. Використані параметри: SRH , мс: 1 

– 3; 2 – 0,4; 3 – 4; xn = 8,2·10
15

 см
-3

. 



86 
 

На рис. 4.1. приведені експериментальні залежності ефективного часу 

життя eff  від рівня легування 
dopN  в напівпровідниках n- і p-типу, взяті із 

роботи [3], а також із робіт [129, 131, 132]. Рис. 4.1а описує залежності 

 eff dopN  в напівпровіднику n-типу, а рис. 4.1б – в напівпровіднику p-типу. 

Теоретичні залежності  eff dopN  будувалися з використанням виразів (4.2)-(4.5), 

а також з використанням виразів (18) і (19) для  Auger n , взятих з роботи [3]. 

Підгінних параметрів у нашому випадку два. Один із них – концентрація 

глибокого центру, що визначає величину SRH , а другий – величина xn . В 

принципі, вони можуть бути розділені. Для цього потрібні вимірювання 

 eff dopN  в області рівнів легування   10
14

 см
-3

.  

Як видно з рис. 4.1а, експериментальні залежності  eff dopN , взяті з 

роботи [129], добре узгоджуються з розрахунком при xn  = 8,2·10
15

 см
-3

.  

Перейдемо до розгляду залежностей  eff dopN  для напівпровідника p-

типу, приведених на рис. 4.1б. В цьому випадку розрахункові криві дуже слабо 

відрізняються від експериментальних як при врахуванні, так і без врахування 

додаткового каналу квадратичної рекомбінації. 

Слід відмітити, що для отримання достатньо точних значень величини xn  

із порівняння експериментальних залежностей  eff dopN , наведених на рис. 

4.1, рис. 4.3 і рис. 4.4, з розрахунковими, які використовують вираз (4.2), 

графічної точності недостатньо. Тому спочатку шляхом урахування міжзонної 

рекомбінації Оже за формулами роботи [3], а також урахування 

випромінювальної рекомбінації за формулою (4.5) виключили їх вплив на eff . 

В результаті отримано простий вираз виду 

  *

1

SRH
eff

x

n
n

n


 



, (4.6) 

де         
1

* 1 1 1

eff eff Auger rn n n n   


     . 
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Рівняння (4.6) може бути трансформовано до виду 

  
 *

1SRH

eff x

n
f n

n n





 
    
 

  (4.7) 

Як видно із (4.7), дана залежність являється лінійною функцією n , а її 

нахил визначає величину xn . При цьому залежність (4.7) є універсальною, 

тобто не залежною від величини SRH . На рис. 4.2 наведено її розрахункове 

значення. Із робіт [10, 127, 129] були знайдені експериментальні значення 

функції  * 1SRH eff n    (з урахуванням внеску міжзонної рекомбінації Оже). Ці 

значення наведені на рис. 4.2. Далі величина xn  визначається для кожної із 

трьох експериментальних залежностей методом регресивного аналізу 

(найменших квадратів). Як виявилося, у всіх трьох випадках метод 

регресивного аналізу дає дуже близькі значення xn , рівні (8,2 0,1)·10
15

 см
-3

. Як 

видно з рис. 4.2, теоретичні і експериментальні залежності при цьому 

найкращим чином співпадають один з одним. 
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Рис. 4.2. Теоретичні та експериментальні залежності величини 1SRH eff    від 

концентрації носіїв заряду. 
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На рис. 4.3. наведені експериментальні залежності  Auger n  для кремнію 

n- і p-типу, отримані в роботі [10].  
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Рис. 4.3. Залежності усіченого об’ємного часу життя від рівня легування. а)  n- і 

б)  p-тип кремнію. Криві 1, 2 побудовані з урахуванням, а криві 1', 2' без 

урахування екситонної рекомбинації. Використані параметри: SRH , мс: 1 – 10, 2 

– 1,2; xn = 8,2·10
15

 см
-3

. 
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Теоретичні залежності для  eff n  будувалися з використанням усіченого 

виразу (4.2), в якому знехтували доданком, що містить r , а також виразів (18) і 

(19) роботи [10]. Як видно із рис. 4.3а, врахування додаткового каналу 

рекомбінації для напівпровідника n-типу практично не приводить до зміни 

результату. В той час як для напівпровідника p-типу (рис. 4.3б) 

експериментальні залежності узгоджуються з розрахунковими тільки при 

врахуванні додаткового каналу квадратичної рекомбінації при xn  = 8,2·10
15

 см
-3

. 

На рис. 4.4. наведені залежності 
eff  від рівня збудження n . Теоретичні 

залежності, як і раніше, будувалися з використанням виразів (4.2)-(4.5) і з 

використанням виразів (18) і (19) для  Auger n , взятих із роботи [3], а 

експериментальні точки були взяті із робіт [3, 127]. У випадку напівпровідника  

n-типу (рис. 4.4а) експериментальні точки також добре узгоджуються з теорією, 

побудованою при використанні xn  = 8,2·10
15

 см
-3

, хоча залежності  eff n   для 

зразка з орієнтацією <111> практично співпадають з розрахунком, який не 

враховує квадратичну безвипромінювальну рекомбінацію. 

10
13

10
14

10
15

10
16

10
17

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1


SRH

=5 мс


SRH

=40 мс

 Yablonovitch et al. <111> [127]

 Yablonovitch et al. <100> [127]

 
 

 ef
f ,

 с

n, см
-3

n-тип

 

а) 



90 
 

10
12

10
13

10
14

10
15

10
16

10
17

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1


SRH

=30 мс

 рівень Co

 Richter et al. [3]

 

 

 ef
f ,

 с

n, см
-3

p-тип

 

б) 

Рис. 4.4. Залежності ефективного об’ємного часу життя 
eff  від рівня збудження 

n  для n- и p-типу кремнію. Маркери – експеримент, лінії – теоретичний 

розрахунок. Криві 1, 2, 3 побудовані з урахуванням, а криві 1', 2', 3' без 

урахування екситонної рекомбінації. Крива 4 описує залежність  SRH n   для 

рівня кобальту. Використані параметри: SRH , мс: 1 – 4; 2 – 0,5; 3 – 4; xn  = 

8,2·10
15

 см
-3

. 

 

Експериментальні криві для випадку напівпровідника p-типу (рис. 4.4б) 

не можна узгодити з теорією без врахування залежності  SRH n . Для 

узгодження теорії з експериментом ми припустили, що у випадку 

напівпровідника p-типу в якості глибокого рівня працює рівень кобальту з 

енергією 0,38 еВ з 
0p  і 

0n  3,6·10-2 і 2,4·10-1 с відповідно. При цьому 

експериментальні залежності узгоджуються з теоретичними. 

Виникає питання, в яких випадках додатковий канал квадратичної 

рекомбінації впливає на величину 
eff , а в яких не впливає. Для відповіді на це 

запитання потрібно співставити між собою внески в повну рекомбінацію від 

вказаного каналу і від каналу випромінювальної рекомбінації. При їх рівності 
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має місце співвідношення  
1

*

r SRH xA n


 , звідки можна визначити величину *

SRH , 

починаючи з якої вклад випромінювальної рекомбінації буде переважати. 

Оцінка її значення при xn = 8,2·10
15

 см
-3

 дає величину   20 мс. Тобто, у 

випадку, коли SRH   20 мс, буде домінувати канал випромінювальної 

рекомбінації, а при SRH  20 мс – канал квадратичної безвипромінювальної 

рекомбінації. Як видно із наведених рисунків, сформульований критерій 

працює в усіх випадках без виключення. Чіткий прояв каналу квадратичної 

безвипромінювальної рекомбінації має місце при SRH   20 мс. Оскільки 

величини SRH , які реалізуються в наш час в базі високоефективних кремнієвих 

СЕ з p-n переходом або в HIT елементах порядку мілісекунд, при аналізі 

ефективності фотоперетворення потрібно враховувати канал квадратичної 

безвипромінювальної рекомбінації. 

Як видно із наведених рисунків, по мірі зменшення максимально 

досяжних часів життя Шоклі-Ріда-Холла до значень порядку милісекунди і 

менше роль каналу квадратичної безвипромінювальної рекомбінації суттєво 

зростає. Про це свідчать, зокрема, результати, наведені на рис. 4.1а для 

випадку, коли SRH  = 0,4 мс. В цьому випадку існує достатньо протяжна 

ділянка, яка описується залежністю (4.1), що не вкладається в теорію, яка 

враховує лише випромінювальну рекомбінацію і  міжзонну рекомбінацію Оже. 

Тому потрібно шукати фізичне пояснення експериментальних 

залежностей  eff n , що описуються виразом (4.1). Це пояснення було 

запропоновано свого часу в роботі [17]. Тому перейдемо далі до короткого 

викладу її результатів. 

 

4.1.2. Екситонна безвипромінювальна рекомбінація в кремнії 

В роботі [17] було враховано, що при освітленні кремнію світлом 

достатньої інтенсивності в ньому крім надлишкових електронно-діркових пар з 

концентрацією n  виникають екситони з концентрацією 
exn . Хоча їх 
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концентрація мала у порівнянні з величиною n , однак величина 

безвипромінювального часу життя екситонів 
nr , пов’язаного з оже 

рекомбінацією екситонів на глибоких домішках, в низці випадків може бути 

значно менше, ніж час життя Шоклі-Ріда-Холла SRH . Це приводить до того, що 

надлишкові електронно-діркові пари зв’язуються в екситони і потім 

рекомбінують по каналу оже-рекомбінації, яка відбувається за участі глибоких 

рівнів. Цей процес в свій час був розглянутий в роботі [11, 12], до того ж було 

показано, що і в рекомбінації екситонів за механізмом Оже і в рекомбінації 

Шоклі-Ріда-Холла може приймати участь один і той же глибокий рівень. В 

роботі [17] була запропонована феноменологічна теорія, яка пов’язує між 

собою 
nr  і SRH . Вона базувалася на наступних положеннях. Вважалося, по-

перше, що нерівноважні концентрації електронно-діркових пар n  і 

концентрації екситонів 
exn  в кремнії пов’язані між собою співвідношенням 

 
 0

*ex

n n n
n

n

  
 , (4.8) 

де 
* expc v x

x

N N E
n

N kT

 
  

 
, де 

cN , 
vN , xN  – ефективні густини станів в зоні 

провідності, в  валентній зоні і в екситонній зоні, а xE  – енергія зв’язку 

основного стану екситона в кремнії, яка дорівнює 14,7 меВ. Розрахунок *n  для 

параметрів кремнію при T  = 300 K вдалині від переходу Мотта дає результат 

8·10
17

 см
-3

. 

Друга обставина пов’язана з тим, що в екситоні електрон і дірка 

просторово скорельовані, [11, 12]. Це приводить до суттєвого зростанна 

імовірності оже рекомбінації, зокрема, за участю домішкових центрів. Оцінити 

ступінь просторової кореляції електрона і дірки в екситоні можна, ввівши 

величину характеристичної концентрації електронно-діркових пар в екситоні 

Ln , рівну 31 4 3 B   , де 
B  – борівський радіус екситона. Підставивши 

значення 
B  для кремнію 4,2 нм, отримуємо Ln 3,3·10

18
 см

-3
. Це значення 

достатньо велике для прояву Оже рекомбінації. Приймемо, що 
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1

L t t

nr

n G N


   (4.9) 

де tG – параметр оже рекомбінації за участю домішки, а tN  – концентрація 

домішкового рівня. 

Співставимо між собою рекомбінаційні потоки, пов’язані з рекомбінацією 

електронно-діркових пар за механізмом Шоклі-Ріда-Холла  SRHn   і зв’язані з 

безвипромінювальною рекомбінацією екситонів  ex nrn  . Складаючи ці 

потоки і вважаючи, що  
1

SRH t tC N


 , з урахуванням співвідношень (4.8) і (4.9) 

отримуємо наступні вирази для рекомбінаційного потоку з урахуванням 

рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла і безвипромінювальної екситонної рекомбінації 

 01ex

SRH nr SRH x

n n n n n

n  

    
   

 
, (4.10) 

де *

x t L tn n C n G . 

Вираз (4.10) має ту ж форму, що і вираз (4.1). Що стосується відмінностей 

між значенням x
n , наведеним в роботі [129], і отриманим в роботі [123], то 

вони пов’язані з тим, що в роботі [129] не враховувався вплив Auger  на 

залежність  eff n , а в роботі [123] він був врахований. 

Оцінки, виконані в [17] для випадку, коли глибоким центром є рівень 

золота, дають для величини xn  значення, які не сильно відрізняються від 

8,2·10
15

 см
-3

.  

Проведений вище короткий виклад результатів роботи [17] показує, що 

експериментально спостережувана залежність  eff n  виду (4.1) знаходить 

пояснення в рамках механізму безвипромінювальної оже-рекомбінації 

екситонів за участю глибоких домішкових центрів. 

Значення параметра випромінювальної рекомбінації в кремнії, рівне при 

T = 300 К 6,3·10
-15

 см
3
/c і отримане в роботі [130], також враховує внесок 

екситонів у випромінювальну рекомбінацію. В цій роботі з використанням 

експериментальних даних по залежності коефіцієнта випромінювальної 
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рекомбінації в кремнії від температури [133] було проведено розділення 

коефіцієнтів випромінювальної зона-зонної і екситонної рекомбінації і 

показано, що при кімнатній температурі обидві складові співмірні. 

 

4.1.3. Аналіз впливу екситонної рекомбінації на характеристики сонячних 

елементів 

Нижче виконано аналіз ефективності фотоперетворення   в залежності 

від рівня легування бази з урахуванням всіх розглянутих вище рекомбінаційних 

механізмів для високоефективних кремнієвих СЕ з базою n-типу. Проведено 

порівняння результатів розрахунків з експериментальними значеннями  , 

напруги розімкненого кола OCV , чинника форми ВАХ FF  і деяких інших 

характеристик. При аналізі використана напіваналітична модель [134], яка 

дозволяє теоретично розрахувати характеристики СЕ, виготовлених на основі 

кристалічного високоякісного кремнію. Особливістю моделі являється те, що 

одна із основних характеристик СЕ – густина струму короткого замикання SCJ  – 

знаходиться з експерименту, а інші параметри СЕ розраховуються. Це суттєво 

спрощує аналіз експериментальних результатів, а виконаний аналіз може 

послужити основою для оптимізації такої характеристики СЕ, як рівень 

легування бази dopN  при заданих значеннях часу життя Шоклі-Ріда-Холла SRH , 

швидкостей поверхневої рекомбінації на освітленій і тиловій поверхнях СЕ 0S  і 

dS , та послідовному опорі sR . 

Використовуючи підхід, розвинений в [134], запишемо співвідношення, 

яке визначає ефективність фотоперетворення високоефективних кремнієвих СЕ 

 . Відмітимо спочатку, що в них крім нерівності 
effL d  де 

eff effL D  – 

довжина дифузії надлишкових електронно-діркових пар, зазвичай реалізується 

умова 0OCn n  , де OCn  – надлишкова концентрація електронно-діркових пар 

в базі в умовах розімкненого кола. Обмежимося розглядом бази n-типу. В 



95 
 

цьому випадку вираз для напруги розімкненого кола OCV  має наступний вигляд 

[19] 

 
0 0

ln ln 1OC OC
OC

kT n kT n
V

q p q n

    
     

   
  (4.11) 

де  2

0 0ip n T n  – рівноважна концентрація дірок в базі n-типу. 

При 0OCn n   напруга розімкненого кола OCV  зростає у порівнянні з 

стандартним випадком, коли 0OCn n  . 

Рівняння балансу генерації-рекомбінації для режиму розімкненого кола 

при реалізації нерівності 
effL d  має наступний вигляд 

 SC SC OC

eff

d
I q A S n



 
   

  

, (4.12) 

де SCI – струм короткого замикання, SCA  – площа СЕ. 

Рівняння (4.11) є квадратичним відносно величини OCn  і його розв’язок 

має наступний вигляд: 

 
2

20 0 exp 1
2 4

OC
OC i

n n qV
n n

kT

  
       

  
  (4.13) 

Щоб розрахувати ефективність фотоперетворення, необхідно отримати 

теоретичний вираз для ВАХ СЕ. Для цього спочатку замінимо значення OCV  в 

(4.13) на величну прикладеного прямого зміщення V . Крім того, в цьому 

випадку слід також врахувати падіння напруги на послідовному опорі SR . Це 

дозволяє визначити залежність  n V : 

  
 2

20 0 exp 1
2 4

S

i

q V IRn n
n V n

kT

  
        

  
, (4.14) 

де I  – струм, що протікає. 

Далі узагальнимо рівняння виду (4.12), справедливе для випадку 

відсутності струму, на випадок, коли OCV V , тобто струм, що протікає не 

рівний нулю. В результаті отримаємо 
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    SC recI V I I V    (4.15) 

де  

    rec SC

eff

d
I V qA S n V



 
    

 

  (4.16) 

а величина eff  знаходиться при використанні (4.2)-(4.5) (з урахуванням заміни 

n  на  n V ). 

Із умови максимальної потужності, що відбирається    0d VJ V dV   

визначається значення mV , а його підстановка в (4.15) дозволяє визначити 

величину mI . В результаті для максимальної потужності фотоперетворення СЕ, 

отримуємо такий вираз 

 m mP I V   (4.17) 

Чинник заповненняВАХ FF , за визначенням, рівний 

 m m

SC OC

I V
FF

I V
   (4.18) 

Ефективність фотоперетворення   визначається за формулою 

 m m

SC S

I V

A P
    (4.19) 

де SP  – густина потужності падаючого сонячного освітлення. 

На рис. 4.5 – 4.7 наведені результати розрахунку напруги розімкненого 

кола OCV , чинника форми ВАХ FF  і ефективності фотоперетворення   в 

залежності від рівня легування для параметрів СЕ з базою n-типу, отриманих в 

роботах [89, 135, 136], з використанням формул (4.12), (4.13), (4.17)-(4.19). 

Основні параметри цих СЕ наведені в таблиці 4.1. 

При побудові рисунків вважалося, що величина S  не залежить від рівня 

легування. 

Відмітимо спочатку, що для прояву впливу безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації на ефективність фотоперетворення кремнієвих СЕ 

необхідно виконання двох вимог. Перша вимога згідно результатів проведеного 



97 
 

вище аналізу полягає в тому, що величина SRH  повинна бути   20 мс. Тільки 

при цьому безвипромінювальна екситонна рекомбінація проявляється на фоні 

випромінювальної рекомбінації. Дана умова виконується для всіх існуючих 

кремнієвих СЕ з p-n переходами, а також для HIT елементів. 

Таблиця 4.1. Параметри СЕ, наведені в роботах [89, 135, 136] d , SCJ , OCV , FF , 

 , SCA , а також отримані з використанням виразів (4.11)-(4.19). 

СЕ 

 

dopN , 

cм
-3 

d , 

мкм 

SRH  

мс 

SCJ , 

мA/cм
2 

OCV , 

мВ 

FF , 

% 

 , 

% 

S , 

cм/c 

SCA , 

cм
2 

sR , 

Ом 

1 [89] 4,9·10
15 

98 3,8 39,5 750 83,2 24,7 1,5 100 0,0027 

2 [135] 1,6·10
15

 300 2,5 36 704 76,6 19,4 12 4 0,25 

3 [136] 3,1·10
15

 380 0,7 30,6 631 82,5 16,0 220 2 0,03 
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Рис. 4.5. Залежності напруги розімкненого кола від рівня легування для СЕ, 

параметри яких наведені в таблиці 4.1. Криві 1, 2, 3 побудовані з урахуванням, 

а криві 1', 2', 3' без урахування екситонної рекомбінації: xn = 8,2·10
15

 см
-3

. 

 

Друга умова полягає в тому, що об’ємна рекомбінація повинна бути 

більша поверхневої, тобто поверхні СЕ повинні бути запасивованими, в 

противному випадку поверхнева рекомбінація буде пригнічувати прояв 
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безвипромінювальної екситонної рекомбінації. Тому далі, при аналізі 

залежностей, приведених на рис. 4.5-4.7, передусім, будемо звертати увагу на 

цю умову. 
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Рис. 4.6. Залежності чинника форми ВАХ від рівня легування для СЕ, 

параметри яких наведені в таблиці 4.1. Криві 1, 2, 3 побудовані з урахуванням, 

а криві 1', 2', 3' без урахування екситонної рекомбінації, xn = 8,2·10
15

 см
-3

. 
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Рис. 4.7. Залежності ефективності фотоперетворення від рівня легувания для 

СЕ, параметри яких наведені в таблиці 4.1. Криві 1, 2, 3 побудовані з 

урахуванням, а криві 1', 2', 3' без урахування екситонної рекомбінації: xn = 

8,2·10
15

 см
-3

. 
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Як видно з рис. 4.5, характерною особливістю залежностей  OC dopV N  при 

достатньо великих значеннях OCV  в області слабких рівнів легування являється 

те, що ці залежності не зростаючі, а спадаючі. Однак по мірі зменшення 

величини OCV  до значень   0,7 В. Вони стають зростаючими залежностями. В 

той же час залежності FF  і   є зростаючими навіть при максимальних 

величинах досягнутих значень ККД (~25 %). Наявність безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації призводить до зменшення величини OCV , FF  і  , яке 

залежить від рівня легування, від величини SRH  і від значення S . Як видно з 

рис. 4.7, при мінімізованих значеннях швидкості поверхневої рекомбінації і 

SRH   4 мс, різниця між розрахунковими значеннями   з урахуванням і без 

урахування екситонної рекомбінації для кривих 1, 1' дещо зменшується з 

підвищенням 
dopN  і складає близько 1,5%. У випадку, коли S  = 12 см/с, а 

SRH  2,5 мс (див. криві 2, 2') різниця між вказаними величинами зростає від 

значень менше відсотка при рівнях легування порядку 10
15

 см
-3

 до 2% при 

рівнях легування, які відповідають максимуму величини  , тобто при 
dopN   

2∙10
16

 см
-3

. І, нарешті, коли S  = 220 см/с, а SRH   0,4 мс (див. криві 3, 3'), 

різниця між розрахунковими значеннями   з урахуванням і без урахування 

екситонної рекомбінації зростає від значень, значно менше 1%, при рівнях 

легування порядку 10
15

 см
-3

 до 2% при рівні легування, який відповідає 

максимуму величини   рівному 6∙10
16

 см
-3

. 

Відповідно до параметрів, наведених в таблиці 4.1, для кривих 1, 1' 

швидкість об’ємної рекомбінації 
b effV d   при низьких рівнях легування рівна 

2,6 см/с, а швидкість поверхневої рекомбінації рівна 1,5 см/с, тобто друга 

умова, необхідна для прояву квадратичної екситонної рекомбінації, 

виконується. Для кривих 2, 2' величина bV  рівна 12 см/с, а величина S  також 

рівна 12 см/с, тобто в цьому випадку вклад екситонної безвипромінювальної 

рекомбінації менший, ніж в попередньому випадку. І, нарешті, для кривих 3, 3' 
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величина bV  рівна 54 см/с, а величина S рівна 220 см/с, тобто виконується 

умова, несприятлива для прояву безвипромінювальної екситонної рекомбінації. 

Це і видно з наведених рисунків. 

Тобто для параметрів СЕ, наведених в таблиці 4.1, максимальний вклад 

впливу безвипромінювальної екситонної рекомбінації на основні 

характеристики кремнієвих СЕ складає 2%. 

На рис. 4.8. наведені залежності ефективності фотоперетворення від часу 

життя Шоклі-Ріда-Холла SRH , побудовані на основі параметрів СЕ, вказаних в 

третьому рядку таблиці 4.1 для випадку, коли 
dopN  = 2·10

16
 см

-3
. При цьому 

значення   максимальне або близьке до максимуму. Для кривих 1, 1' прийнято, 

що величина S  рівна 1,5 см/с, для кривих 2, 2' величина S покладається рівною 

12 см/с, а для кривих 3, 3' вважається, що S  рівна 220 см/с. Як видно з рисунка, 

чим менше значення SRH , тим більше зменшення ефективності 

фотоперетворення, викликане проявом безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації. Найбільша різниця між кривими, побудованими з урахуванням і 

без урахування безвипромінювальної екситонної рекомбінації, реалізується при 

мінімальному значенні SRH , яке рівне 100 мкс, і досягає 5,5%. 

Слід відмітити, що в роботі [137] вплив різних екситонних ефектів на 

фотоперетворення в кремнієвих структурах з p-n переходами, в тому числі і 

вплив екситонної безвипромінювальної рекомбінації уже аналізувався. Однак 

при знаходженні величини xn  (а точніше величини 1 xn ) із порівняння 

розрахункових і експериментальних залежностей зворотнього об’ємного  часу 

життя від рівня легування  1

eff dopN 
 була, зокрема, недооцінена величина 

швидкості випромінювальної рекомбінації в кремнії, і не було враховано вплив 

міжзонної рекомбінації Оже, що призвело до переоцінки значення xn . Знайдена 

таким чином величина xn  склала 3,7∙10
15

 см
-3

. 

В роботі [134] для Auger  використовувалася емпірична формула, отримана 

в роботі [17] з використанням інших експериментальних даних для залежностей 
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 Auger dopN , які відрізняються від наведених в роботі [3]. В діапазоні рівнів 

легування 10
15

dopN 10
16

 см
-3

 залежності  Auger dopN  роботи [134] і роботи [3] 

досить близькі, однак при значеннях  
dopN  10

16
 вони розходяться. У цьому 

випадку величина  Auger dopN роботи [134] спадає з ростом 
dopN  слабше, ніж 

залежність  Auger dopN , отримана в роботі [3]. У зв’язку з цим при конкретних 

розрахунках максимум величини  dopN  при використанні  Auger dopN  роботи 

[134] реалізується дещо пізніше і величина max  виявляється більшою. Однак 

висновок про необхідність більш сильного легування бази, ніж використане в 

роботах [89, 135, 136], для створення кремнієвих СЕ або HIT елементів, 

залишається в силі. Більш того, як показують оцінки, розрахункові значення 

ефективності фотоперетворення в області рівнів легування, використовуваних 

експериментально, отримані з використанням різних виразів для  Auger dopN , 

відрізняється не більше ніж на 2%. 
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Рис. 4.8. Залежності ефективності фотоперетворення від часу життя Шоклі-

Ріда-Холла для СЕ, параметри якого наведені  в роботі [19]. Криві 1, 2, 3 

побудовані з урахуванням, а криві 1', 2', 3' без урахування экситонної 

рекомбінації: xn = 8,2·10
15

 см
-3

. Використані параметри: S , см/с: 1, 1' – 1,5; 2, 2' 

– 12; 3, 3' – 220.  
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Як було вказано в [137], при знаходженні напруги розімкненого кола, а 

також величини фотонапруги в режимі максимальної потужності, що 

відбирається *

mV  необхідно враховувати термодинамічний ефект впливу 

екситонів, розглянутий в роботах [13–15]. Цей ефект пов’язаний зі зменшенням 

надлишкової концентрації електронно-діркових пар mn  через зв’язування 

частини з них в екситони і проявляється на значеннях напруги розімкнутого 

кола OCV  і напруги в точці максимальної потужності *

mV , призводячи до їх 

зменшення. При цьому для розглядуваного випадку 
0mn n   справедливе 

співвідношення: 

 
* 0 0

* *
2 ln 1 ln 1m

m m

kT n n kT n
V V

q n q n

    
       

   
, (4.20) 

де mV  – значення фотонапруги в точці максимальної потужності, що 

відбирається без врахування термодинамічного ефекту впливу екситонів. 

Оцінки з використанням параметрів, при яких досягаються максимальні 

величини OCV  і *

mV , показують, що відношення різниці двох останніх доданків в 

(4.20), які враховують екситонний ефект, до mV  при 0n  = 10
17

 см
-3

 не перевищує 

0,5%, а при 0n  = 5∙10
15

 см
-3

 складає 0,03%. Це дозволяє знехтувати внеском 

термодинамічного екситонного ефекту. 

Відмітимо, що в роботі [15] рекомбінаційний член виду (4.1) фактично 

враховувався при записі виразу для ефективного часу життя в кремнії. Однак 

він не пов’язувався з безвипромінювальною рекомбінацією екситонів. 

Малий для високоефективних кремнієвих СЕ і внесок екситонної 

складової випромінювальної рекомбінації. Згідно роботи [10] величина 

параметру екситонної випромінювальної рекомбінації в кремнії складає 2,6 · 

10
15

 см
3
/с, а відношення темпу випромінювальної екситонної рекомбінації до 

темпу квадратичної безвипромінювальної рекомбінації при 0n  = 5·10
15

 см
-3

 і 

SRH   4 мс рівне   4·10
-4

, тобто 0,04 %. Тобто із трьох екситонних ефектів 

(випромінювальної екситонної рекомбінації, термодинамічного ефекту і 
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безвипромінювальної екситонної рекомбінації) максимальний внесок від 

безвипромінювальної екситонної рекомбінації Оже за участю глибокої 

домішки. 

 

4.1.4. Висновки 

1. Показано в результаті аналізу експериментальних залежностей 

об’ємного часу життя в кремнії eff  від рівня легування і рівня збудження, що 

при значеннях SRH  20 мс проявляється додатковий канал квадратичної 

рекомбінації, пов’язаний з безвипромінювальною рекомбінацією екситонів. 

Встановлено, що чим менше величина SRH , тим більший внесок каналу 

безвипромінювальної рекомбінації екситонів. 

2. Врахування екситонного каналу безвипромінювальної рекомбінації 

дозволило встановити фізичну природу зменшення об’ємного часу життя в 

кремнії в області рівнів легування або збудження ~10
16

 см
-3

 і довести, що 

спостережуваний спад не пов’язаний з впливом технологічних факторів, а 

зменшення об’ємного часу життя пов’язане з включенням безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації за участю глибокого рівня. 

3. В той же час врахування каналу безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації не призвело до зміни висновків роботи [134] відносно процедури 

оптимізації рівня легування. Як і раніше, як видно з приведених на рис. 4.6 і 4.7 

залежностей, оптимальний рівень легування, пов’язаний з порівняними 

внесками від рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла і міжзонної рекомбінації Оже, 

складає (12) · 10
16

 см
-3

 при мінімізованих значеннях S  і зростає (до значень 

порядку 5 · 10
16

 см
-3

) по мірі збільшення S . 

На завершення потрібно відмітити, що описані вище ефекти досить 

суттєві при концентрованих рівнях випромінювання і, разом з впливом 

послідовного опору можуть визначати зменшення ефективності 

фотоперетворення із зростанням ступеня концентрації випромінювання.  
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4.2. Випадок малих часів життя Шоклі-Ріда-Холла 

У цьому підрозділі досліджено вплив екситонної безвипромінювальної 

рекомбінації на ефективність фотоперетворення кремнієвих сонячних елементів 

з невеликими часами життя Шоклі-Ріда-Холла SRH . Показано, що екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація призводить до зменшення ефективності 

фотоперетворення тим більшому, чим менший час життя Шоклі-Ріда-Холла. 

Найбільш сильний її вплив проявляється тоді, коли час безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації стає менше часу життя Шоклі-Ріда-Холла. 

Встановлено, що при достатньо малих значеннях SRH  екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація суттєво обмежує оптимальні рівні легування 

бази кремнієвих СЕ, при яких реалізується найбільша ефективність 

фотоперетворення. 

В попередньому підрозділі аналізувався вплив безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації в кремнії на ефективність фотоперетворення. 

Розглядаючи випадок великих часів життя рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла  

SRH , які перевищують 100 мкс, було показано, що зі зменшенням величини 

SRH  роль безвипромінювальної екситонної рекомбінації зростає, призводячи до 

більш сильного зменшення ефективності фотоперетворення для випадку, коли 

часи рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла менше 100 мкс. Розгляду вказаної 

проблеми в основному і присвячений даний підрозділ, який являється 

продовженням попереднього підрозділу. 

При аналізі вважається, що виконані такі критерії: 1) надлишкова 

концентрація електронно-діркових пар n  значно менша, ніж концентрація 

рівноважних носіїв заряду в базі 0n ; 2) довжина дифузії електронно-діркових 

пар dL  менше товщини бази d . 

Експериментальна частина роботи містить результати досліджень 

характеристик двох зразків кремнієвих сонячних елементів (СЕ) з p-n 

переходом з малими значеннями SRH . Наведені світлові ВАХ вказаних зразків, 
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а також експериментальні значення квантового виходу фотоструму. Крім 

визначення основних характеристик досліджуваних СЕ в умовах АМ1,5, з 

метою дослідження впливу безвипромінювальної екситонної рекомбінації 

виміряні температурні залежності струму короткого замикання SCI , напруги 

розімкненого кола OCV , чинника форми ВАХ FF  і ефективності 

фотоперетворення  . Як показав проведений аналіз, при дуже низьких рівнях 

легування бази екситонна безвипромінювальна рекомбінація практично не 

впливає на їх значення і температурний нахил. В той же час уже у випадку 

порівняно невеликих рівнів легування бази екситонна безвипромінювальна 

рекомбінація призводить не тільки до зменшення величини, а й до невеликого 

зменшення температурного нахилу залежностей  SCI T ,  OCV T ,  FF T  і  T

. У випадку малих часів Шоклі-Ріда-Холла і великих рівнів легування бази 

зменшення ефективності фотоперетворення кремнієвих СЕ через 

безвипромінювальну екситонну рекомбінацію стає досить суттєвим. При 

параметрах СЕ, наведених нижче, зменшення ефективності фотоперетворення 

може досягати значень більше 40%. 

 

4.2.1. Фізична модель впливу екситонів на ефективність фотоперетворення 

кремнієвих сонячних елементів 

При теоретичному аналізі використані наступні додаткові положення, які 

дозволяють суттєво спростити розгляд задачі. Ці спрощення дають можливість 

запропонувати для опису експерименту достатньо просту аналітичну теорію. 

По-перше, крім використання критерію 
dL d  будемо вважати, що 

сильно легована область p-n переходу практично не дає вкладу в внутрішній 

квантовий вихід фотоструму. Це дозволяє використовувати наступний вираз 

для величини внутрішнього квантового виходу фотоструму  ,q T : 

  
   
   

  
,

, exp ,
1 ,

p

T L T
q T T d

T L T

 
  

 
 


, (4.21) 
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де  ,T    коефіцієнт поглинання світла,   – довжина хвилі освітлення, pd  – 

товщина “мертвого” шару, тобто товщина сильно легованої області. 

В загальному випадку для струму короткого замикання SCJ  можна 

записати 

        
 

0

1 ,
m T

SC LJ T q r q T I d





     , (4.22) 

де Lr  – усереднений коефіцієнт втрат фотоструму, пов’язаний з відбиванням, 

неповним поглинанням світла і наявністю контактної сітки на фронтальній 

поверхні,    1,24m gT E T   – червона межа фотоефекту,  gE T  – ширина 

забороненої зони кремнію, 0  – короткохвильовий край випромінювання, яке 

поглинається в СЕ,  I   – спектральна залежність інтенсивності генерації 

електронно-діркових пар в напівпровіднику, яка залежить від умов сонячного 

освітлення або від характеристик імітаторів сонячного освітлення. 

Як показали оцінки, швидкість рекомбінації в області просторового 

заряду (ОПЗ) SCV  для розглядуваних СЕ в умовах відбору максимальної 

потужності складає не більше 30 см/с. Це значення суттєво менше як швидкості 

об’ємної рекомбінації bV , так і швидкості поверхневої рекомбінації на 

фронтальній поверхні 0S . Тому при записі рівняння балансу генерації і 

рекомбінації в умовах розімкненого кола, а також вираз для вольт-амперної 

характеристики можна нехтувати доданком, який пов’язаний з рекомбінацією в 

ОПЗ. 

У відповідності з другою умовою рівняння балансу рекомбінації і 

генерації записується як 

  0SC bJ q V S n   , (4.23) 

де b dV D L , D  – коефіцієнт дифузії неосновних носіїв заряду, 

 

1 2
1

1 1 1 1
d

SRH r nr Auger

L D
   

  
         

, (4.24) 
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1

0r rA n


 – час випромінювальної рекомбінації,  0nr SRH xn n   – час 

безвипромінювальної екситонної рекомбінації, xn  = 8,2 · 10
15

 см
-3

 – параметр, 

який був визначений в [123], має розмірність концентрації, і описує вплив 

безвипромінювальної екситонної рекомбінації, rA  = 6,3 · 10
-15

 см
3
/с – параметр 

випромінювальної рекомбінації, 
Auger  – час міжзонної рекомбінації Оже в 

кремнії, який визначається виразами (18) і (19) роботи [3]. 

Вираз для ВАХ при освітленні з використанням припущень, 

сформульованих вище, а також з урахуванням послідовного опору sR  

записується як 

    
    2

0

0

exp 1
Si

SC SC b

q V I V Rn T
I V I qA V S

n kT

  
     

    

, (4.25) 

де  in T  – концентрація власних носіїв заряду, SCA  – площа СЕ. 

Для розрахунку ефективності фотоперетворення  СЕ   і чинника форми 

ВАХ FF  скористаємося виразами (4.19) і (4.18) з попереднього підрозділу. 

Величина OCV  знаходиться із рівняння: 

  
 2

0

0

exp 1i OC
SC b

n T qV
J q V S

n kT

  
    

  
  (4.26) 

Наведених вище виразів достатньо для подальшого аналізу. 

 

4.2.2. Експериментальні результати і їх обговорення 

Експериментальні зразки СЕ були виготовлені на основі пластин кремнію 

n- і p- типу провідності зі структурою p
+
-n-n

+
 і n

+
-p-p

+
 відповідно. Оскільки у 

цьому випадку аналізується вплив безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації за механізмом Оже через глибокі рівні на фотоелектричні і 

фотоенергетичні параметри СЕ, який зростає зі зменшенням часу Шоклі-Ріда-

Холла, то вихідні підкладки на основі кремнію Чохральського n- і p-типу 

провідності були відібрані з позиції реалізації низьких значень часу життя 

Шоклі-Ріда-Холла (10
-6 

÷ 10
-5

 с). Зразки зі структурою p
+
-n-n

+
 було виготовлено 
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на основі пластин кремнію, легованих фосфором. Фронтальний  p
+
-n перехід 

формувався дифузією бору, а тиловий n-n
+
 перехід – дифузією фосфору. Тоді 

як зразки зі структурою n
+
-p-p

+
 було виготовлено на основі пластин кремнію, 

легованих бором. Фронтальний  n
+
-p перехід формувався дифузією фосфору, а 

тиловий p-p
+
 перехід – дифузією бору. В якості антивідбиваючого покриття 

використовувалися шари термічного двоокису кремнію товщиною близько 110 

нм. 

Виготовлені зразки СЕ характеризувалися досить низькими значеннями 

часу Шоклі-Ріда-Холла в емітерах, а також достатньо великою глибиною 

залягання p-n переходів, що і обумовило ефективність фотоперетворення 

менше 10%. Вони були виготовлені по технології, яка дозволяє зменшувати 

вихідний час життя в базовій області, з метою перевірки можливості 

визначення дифузійної довжини неосновних носіїв заряду із вимірів напруги 

розімкненого кола. 

На отриманих зразках СЕ були виміряні спектральні залежності 

зовнішнього і внутрішнього квантового виходу фотоструму, темнові і світлові 

ВАХ, а також температурні залежності струму короткого замикання SCI , 

напруги розімкненого кола OCV , чинника форми ВАХ FF  і ефективності 

фотоперетворення   в діапазоні температур від 25 до 60 С. 

Світлові ВАХ для двох зразків СЕ (перший зразок – СЕ з базою n-типу, а 

другий – зразок з базою p-типу) наведені на рис. 4.9. Спектральні залежності 

внутрішнього квантового виходу фотоструму наведені на рис. 4.10, а 

температурні залежності SCJ , OCV , FF  и   для цих же зразків наведені на рис. 

4.11 – 4.14. 

Вихідні параметри кремнію і основні характеристики досліджуваних 

зразків в умовах АМ1,5 представлені в таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2. Параметри кремнію і основні характеристики досліджуваних 

зразків 

Зразок 
dopN , 

cм
-3

 

SRH , 

мкс 

SCA , 

cм
2
 

d , 

мкм 

sR , 

Ом 

0S , 

cм/с 

SCJ , 

мA/cм
2
 

OCV , 

мВ 

FF , 

% 

 , 

% 

база  

n- типу 
3,1·10

15
 25 2 380 0,6 2·10

3 

22,4 

  

0,112 

568 

 

1,13 

76,6 

  

1,15 

8,31 

 

0,33 

база  

p- типу 
3·10

15
 0,7 2 350 1,5 

2,25·

·10
4
 

23,1 

  

0,115 

503 

 

1,00 

67,5 

  

1,01 

7,86 

 

0,31 
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Рис. 4.9. Світлові ВАХ для зразків СЕ з базою n-типу (крива 1) і p-типу (крива 

2) провідності. Маркери – експеримент, лінії – теорія. 

 

Як видно з рис. 4.9, розрахункові значення світлових ВАХ, побудовані за 

формулою (4.25), з урахуванням параметрів, наведених в таблиці 4.2, добре 

узгоджуються з експериментальними значеннями. 



110 
 

400 600 800 1000 1200
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

IQ
E

, нм

1

2

 

Рис. 4.10. Спектральні залежності внутрішнього квантового виходу для зразків 

СЕ. з базою n-типу (крива 1) і p-типу (крива 2) провідності. Маркери –

експеримент, лінії – теорія. 

 

На рис. 4.10 наведені експериментальні і розрахункові спектральні 

залежності внутрішнього квантового виходу фотоструму для досліджуваних 

зразків. Як видно із рисунка, експериментальні залежності добре узгоджуються 

з теоретичними кривими, побудованими з використанням формули (4.21). Для 

зразка з базою n-типу узгодження досягнуто при товщині “мертвого” шару pd , 

рівній 0,7 мкм, а для зразка з базою p-типу – при величині pd , рівній 2,5 мкм. 

В якості імітатора сонячного освітлення використовувалися вольфрамові 

лампи розжарення, температура випромінювання яких рівна 2800 К. 

Приведений нами аналіз показав, що при використанні різних імітаторів 

сонячного освітлення швидкості зміни струму короткого замикання зі зміною 

температури відрізняються. Експериментальні залежності  SCJ T  можуть бути 

описані теоретично, якщо апроксимувати спектр випромінювання імітатора 

освітлення планківським спектром з температурою 
effT . Необхідно відмітити, 

що планківський спектр обов’язково повинен реалізуватися в довгохвильвій 



111 
 

області поблизу краю поглинання, в якій відбувається зміна спектру зі зміною 

температури. Чим нижче величина 
effT , тим більший нахил залежностей  SCJ T . 

У випадку, коли джерело випромінювання є абсолютно чорним або сірим 

тілом, згідно формули Планка: 

    
  

0

0

4

,
1

exp 1

m T

SC L

eff

q T d
J T q r B

hc

kT





 




 
  

    
  

   (4.27) 

де  
2

0 2 S SB c r D  [138], Sr  – радіус Сонця, SD  – відстань від Землі до Сонця, 

c  – швидкість світла, 
effT  – температура випромінювання. 

При використанні імітаторів освітлення освітленість зразка СЕ 

підбирається таким чином, щоб була справедливою рівність фотострумів зразка 

в умовах АМ1,5 і на імітаторі: 
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  ,(4.28) 

де 1,5AMI – спектр Сонця,  Lf R  – функція, яка описує залежність освітленості 

зразка СЕ від відстані LR  між джерелом випромінювання і СЕ. 

Для моделювання теоретичних залежностей  SCJ T  необхідно врахувати 

залежності  ,T  ,  gE T ,  in T ,  D T ,  SRH T ,  Auger T  і  0S T . 

Залежності коефіцієнта поглинання світла в кремнії від температури детально 

досліджувалися в роботі [139]. В області краю поглинання можна вважати, що: 

     , ,298 298
r

T T    , (4.29) 

де  gE T  для кремнію добре відома (див, наприклад, [140]). Залежність  D T  з 

урахуванням співвідношення Ейнштейна, а також того, що в області кімнатних 

і більш високих температур рухливість визначається розсіянням на фононах і 

спадає за степеневим законом mT  , може бути апроксимована виразом 
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   1 1298 298m mD T     . Вираз для  SRH T  у випадку, коли 
0n n  , для 

напівпровідника n – типу має вигляд: 

 
             

   
0 0

0

exp expp i t n i t

SRH

p n t

C T p n T E kT C T n n T E kT

C T C T N n


   
 ,(4.30) 

де    p p pC T V T  і    n n nC T V T  – коефіцієнти захоплення дірок і 

електронів рекомбінаційним центром, tE  – енергія залягання глибокого рівня, а 

tN   – його концентрація. Як показано в [141], типовою температурною 

залежністю перерізу захоплення на нейтральні рекомбінаційні центри для дірок 

 p T  є залежність 2T  , а на притягуючі центри – від 1T   до 3T  . Тому при 

низьких рівнях збудження з урахуванням температурної залежності теплової 

швидкості отримуємо при   2

p T T  , що 3 2

SRH T   [142]. У випадку, коли 

захоплення дірок відбувається на відштовхуючий центр, 

    1 3

0expp T T R    [141]. При цьому відбувається зменшення  SRH T  з 

ростом температури. 

Оскільки для досліджуваних зразків СЕ 
SRH Auger  , то залежність  dL T  

для випадку нейтральних або притягуючих рекомбінаційних центрів відповідно 

до приведеного вище аналізу визначається співвідношенням: 

      2 4 1 2 2 4 1 2298 298m k m k

d dL T L T        , (4.31) 

де величина k  змінюється між значеннями від 1 до 5 в залежності від того, за 

яким законом спадає з ростом температури переріз захоплення неосновних 

носіїв заряду. 

Відмітимо, що в загальному випадку при аналізі залежності  SRH T  

потрібно враховувати рух рівня Фермі з підвищенням температури до середини 

забороненої зони. Як показує аналіз, це призводить до нелінійної залежності 

 SCI T . В достатньо вузькому температурному діапазоні (від 25 до 60 °С), 

використаному для вимірювань, нелінійність експериментальних кривих 
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 SCI T  була відсутня. Як показують оцінки, це можливо, якщо рекомбінаційний 

рівень достатньо близький до середини забороненої зони. 
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Рис. 4.11. Температурні залежності струму короткого замикання для зразків СЕ 

з базою n-типу (крива 1) і p-типу (крива 2) провідності. Маркери – експеримент, 

лінії – теорія. 

 

На рис. 4.11 наведені експериментальні залежності струму короткого 

замикання  SCI T . Теоретичні залежності  SCI T  були отримані з 

використанням співвідношень (4.28), (4.29) і (4.31) шляхом підбору величини 

2 4 1 2r m k   . Як видно із рисунка, узгодження між експериментом і 

теорією добре. Відмітимо, що для досліджуваних зразків значення 

2 4 1 2 1r m k     і, в основному, визначає температурний нахил 

залежностей  SCI T . 

На рис. 4.12, 4.13 і 4.14 відповідно наведені експериментальні 

температурні залежності OCV , FF  і   для досліджуваних СЕ. Розрахункові 

температурні залежності вказаних характеристик з урахуванням екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації отримувалися з використанням наведених 

вище формул для випадку, коли xn  = 8,2∙10
15

 см
-3

. Вирази для SCJ , OCV , FF  і   
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для випадку відсутності екситонної безвипромінювальної рекомбінації 

отримувались із наведених вище співвідношень спрямуванням величини xn  до 

нескінченності.  

30 40 50
0,4

0,5

0,6

 

 

V
O

C
, 

В

T, 
o
C

1

2

 

Рис. 4.12. Температурні залежності напруги розімкненого кола для зразків СЕ з 

базою n-типу (крива 1) і p-типу (крива 2) провідності. Маркери – експеримент, 

лінії – теорія. 
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Рис. 4.13. Температурні залежності чинника форми ВАХ для зразків СЕ з базою 

n-типу (крива 1, 1') і p-типу (крива 2, 2') провідності. Криві 1, 2, побудовані з 

урахуванням, а криві 1', 2', без урахування экситонної рекомбінації Маркери – 

експеримент, лінії – теорія. 
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Рис. 4.14. Температурні залежності ефективності фотоперетворення для зразків 

СЕ з базою (крива 1, 1') і p-типу (крива 2, 2') провідності. Криві 1, 2, побудовані 

з урахуванням, а криві 1', 2', без урахування экситонної рекомбінації Маркери – 

експеримент, лінії – теорія. 

 

При підгонці експериментальних і теоретичних значень OCV , FF  і   в 

умовах АМ1,5 параметрами, що варіюються були величини 0S  і sR . Їх 

значення, при яких досягається узгодження між експериментом і теорією, 

наведені в таблиці 4.2. 

Після визначення OCV , FF  і   в умовах АМ1,5 проводився розрахунок 

температурних залежностей цих характеристик досліджуваних зразків СЕ. При 

цьому були враховані залежності  SCJ T , отримані вище і приведені на рис. 

4.10, а також залежность  in T , являється найбільш суттєвою. 

Як видно із рис. 4.12-4.14, по-перше, теоретичні залежності при 

врахуванні безвипромінювальної екситонної рекомбінації в досліджуваному 

температурному діапазоні добре узгоджується з експериментальними. По-

друге, теоретичні вирази для ефективності фотоперетворення   з урахуванням і 

без урахування безвипромінювальної екситонної рекомбінації для 

досліджуваних зразків СЕ відрізняється в умовах АМ1,5 на 3,8 % для зразка n- 
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типу і на 5,1% для зразка p-типу. Як видно із рис. 4.14, нахили залежностей 

 T , отримані з урахуванням і без урахування безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації, також дещо відрізняються. 

На рис. 4.15 наведені експериментальні і розрахункові залежності 

температурного коефіцієнта падіння ефективності фотоперетворення  T  для 

досліджуваних зразків СЕ. Для розрахунку залежності  T  використовувався 

вираз: 

  
   
  

0

0 0

100
T T

T
T T T

 





 


, (4.32) 

де 0T  – початкова температура. 
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Рис. 4.15. Залежності температурного коефіцієнта ефективності 

фотоперетворення для зразків СЕ базою n-типу (крива 1) і p-типу (крива 2) 

провідності. Маркери – експеримент, лінії – теорія. 

 

Як видно із рисунка, величини  T  для досліджуваних зразків СЕ (  

0,5%/°С) виявилися типовими для кремнієвих СЕ з дифузійними p-n 

переходами при порівняно невеликій ефективності фотоперетворення [142]. 

Повернемося до обговорення питання про вплив екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації на ефективність фотоперетворення в 
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кремнієвих СЕ з достатньо малими значеннями SRH . Як випливає з виразу 

(4.24), цей вплив може позначитися при виконанні умови 
0 xn n . Оскільки для 

досліджуваних зразків виконується умова 
0 xn n , то слід чекати, що для них 

вплив безвипромінювальної екситонної рекомбінації на ефективність 

фотоперетворення виявиться не дуже суттєвим. Однак, як видно з рис. 4.14, 

розрахункові величини  , отримані з урахуванням і без урахування 
nr , 

відрізняються для виміряних зразків достатньо сильно. Із збільшенням рівня 

легування ця різниця зростає. Щоб переконатися в цьому, були побудовані 

теоретичні залежності  dopN  при використанні всіх параметрів для 

досліджуваних зразків, крім часу життя Шоклі-Ріда-Холла SRH . Значення SRH  

при розрахунку покладалися рівними 100, 10 і 1 мкс відповідно. На рис. 4.16 

приведені для умов АМ1,5 розрахункові залежності  dopN  для зразка з базою 

n- типу (рис. 4.16а) і для зразка з базою p-типу (рис. 4.16б). Як видно із рис. 

4.16а, залежність  dopN  з урахуванням і без урахування екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації поводять себе по різному. Так, максимум на 

залежностях  dopN , отриманих з урахуванням екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації, по мірі зменшення SRH  зміщується в 

сторону менших значень рівня легування, в той час як максимум на 

залежностях  dopN , отриманих без урахування екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації, по мірі зменшення величини 
SRH  

зміщується в сторону більших значень рівня легування. При цьому зростає і 

різниця між значенням   в максимумі. Зокрема, при використаних значеннях 

параметрів у випадку, коли SRH  = 1 мкс, ця різниця досягає   26 %. 
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Рис. 4.16. Розрахункові залежності ефективності фотоперетворення від рівня 

легування: рис. 4.16а – для зразка СЕ с базою n-типу провідності, рис. 4.16б – 

для зразка с базою p-типу провідності. Криві 1, 2, 3 побудовані з урахуванням, а 

криві 1' ,2' , 3' без урахування екситонних ефектів. Використані параметри: 

SRH , мкс: 1 – 1; 2 – 10; 3 – 100, xn  = 8,2∙10
15

 см
-3
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Схожим чином ведуть себе залежності  dopN  для випадку СЕ з базою p-

типу (див. рис. 4.16б). В цьому випадку зміщення кривих, побудованих з 

урахуванням безвипромінювальної екситонної рекомбінації, менше ніж у 

випадку СЕ з базою n- типу, що пов’язано з великою швидкістю поверхневої 

рекомбінації, а різниця між значеннями   в максимумі при SRH  = 1 мкс складає 

45%. 

Отримані на рис. 4.16 залежності  dopN  пояснюють, чому в кремнієвих 

СЕ з малими значеннями величини SRH  недоцільно використовувати достатньо 

великі рівні легування бази. Це як говориться, експериментальний факт, хоча 

існуючі теорії не могли його пояснити. 

На завершення зупинимося на критеріях, використовуючи які, можна 

встановити ступінь впливу безвипромінювальної екситонної рекомбінації на 

ефективність фотоперетворення кремнієвих сонячних елементів. 

Умовою того, що безвипромінювальна екситонна рекомбінація не 

впливає на ефективність фотоперетворення, є критерій r nr  , тобто при цьому 

повинна домінувати випромінювальна рекомбінації. Підставляючи вираз для r  

і 
nr  (див. рівняння (4.24)) в даний критерій, отримуємо, що він виконується 

при SRH   20 мс. 

Умовами того, що безвипромінювальна екситонна рекомбінація слабо 

впливає на ефективність фотоперетворення, є критерії r nr   і nr Auger  . 

Підставляючи значення параметрів в ці критерії, отримуємо, що максимум 

залежності  dopN  у випадку помірних значень швидкості поверхневої 

рекомбінації (  10
3
 см/с) знаходиться при 0n  10

17
 см

-3
. При цьому умова 

слабкого впливу безвипромінювальної екситонної рекомбінації на ефективність 

фотоперетворення виконується, якщо значення часу життя SRH  лежить в 

діапазоні від 0,1 мс до 20 мс. Відмітимо, що в даному випадку, максимуми на 
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залежностях  dopN  для випадків, коли вплив безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації враховується і не враховується, співпадають. 

І, нарешті, у випадку коли виконано критерій nr Auger  , тобто SRH  0,1 

мс, виконується умова сильного впливу безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації на ефективність фотоперетворення. В цьому випадку максимуми 

на залежностях  dopN  для випадків, коли вплив безвипромінювальної 

екситонної рекомбінації враховується і не враховується, не співпадають. 

 

4.2.3. Висновки 

1. Для прояву сильного впливу безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації на ефективність фотоперетворення кремнієвих СЕ необхідна 

реалізація умови 
0 xn n , коли час безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації стає менше часу життя Шоклі-Ріда-Холла. 

2. Чим менше величина часу життя Шоклі-Ріда-Холла, тим сильніший 

вплив каналу безвипромінювальної екситонної рекомбінації на ефективність 

фотоперетворення кремнієвих СЕ. Тому при значеннях SRH  ~ 1 мкс вплив 

екситонної рекомбінації проявляється і у випадку реалізації умови 
0 xn n . 

3. При достатньо малих значеннях SRH  100 мкс екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація сильно зміщує в сторону менших 

концентрацій оптимальний рівень легування бази кремнієвих СЕ, при якому 

досягається максимальна ефективність фотоперетворення. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Шляхом порівняння теоретичного виразу для ефективного часу життя в 

об’ємі кремнію з експериментом знайдено параметр екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації, який виявився рівним 8,2∙10
15

 см
-3

.  
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2. Сформульовано критерії, що визначають ступінь впливу екситонної 

безвипромінювальної рекомбінації на ефективність фотоперетворення в 

кремнієвих СЕ. 

3. Показано, зокрема, що у випадку, коли  
1

r SRH xA n


 , екситонна  

безвипромінювальна рекомбінація практично не впливає на ефективність 

фотоперетворення. В кремнії дана нерівність виконується, коли час життя 

Шоклі-Ріда-Холла перевищує 20 мс. 

4. За умови, коли виконано нерівності  
1

r SRH xA n


  та 
0 xn n , екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація впливає на ефективність фотоперетворення 

слабо.  

5. І, нарешті, у випадку, коли виконано нерівності  
1

r SRH xA n


  та 
0 xn n , 

екситонна безвипромінювальна  рекомбінація сильно впливає на ефективність 

фотоперетворення.  

6. Як показав аналіз експериментальних даних, нерівність  
1

r SRH xA n


 в 

кремнії виконується завжди. Що стосується слабкого та сильного впливу 

екситонної безвипромінювальної рекомбінації на ефективність 

фотоперетворення, то критичним є значення часу життя Шоклі-Ріда-Холла 

порядку 100 мкс. При SRH  100 мкс цей вплив слабкий, а при SRH  100 мкс – 

сильний. Дані висновки підтверджуються аналізом експериментальних даних 

по ефективності фотоперетворення в кремнієвих СЕ з великим та малим часом 

життя Шоклі-Ріда-Холла. 

7. Показано, що при достатньо малих значеннях SRH  100 мкс екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація суттєво обмежує оптимальні рівні легування бази 

кремнієвих СЕ, при яких реалізується найбільша ефективність фотоперетворення.  

8. Для прояву ефектів, пов’язаних з впливом екситонної 

безвипромінювальноїї рекомбінації в кремнієвих СЕ, їх поверхні повинні бути 

запасивованими, тобто повинна виконуватися нерівність  0 d bS S d    при 

dL d  або ж нерівність  0 d d bS S L    при 
dL d .  
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РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ ЕКСИТОННИХ ЕФЕКТІВ НА КВАНТОВИЙ ВИХІД 

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ В КРЕМНІЇ 

В низці робіт досліджувались крайова люмінесценція і 

електролюмінесценція в кремнієвих діодних структурах і було встановлено, що 

при кімнатних температурах квантовий вихід фотолюмінесценції може бути 

доведений до значень порядку 10%, а квантовий вихід електролюмінесценції до 

1% [143, 144]. Відомий також цикл робіт, виконаних в кремнії, в якому 

вивчався вплив екситонних ефектів на фотоелектричні процеси, які 

відбуваються в приладових структурах, зокрема, в сонячних елементах [13, 14, 

19]. 

Дослідження об’ємного часу життя в кремнії в залежності від рівня 

легування і збудження в ідейному плані розпочались з роботи [12]. В цій роботі 

було враховано просторову кореляцію в розміщенні двох електронів і однієї 

дірки (або двох дірок і одного електрона), яка має місце при наявності 

екситона. Вказана кореляція призводить до суттєвого підвищення ймовірності 

оже рекомбінації, як міжзонної, так і за участю глибокої домішки. 

Наявність екситонів в кремнії і їх вплив на електролюмінесценцію уже 

розглядались в роботі [130]. Однак при цьому ефект, пов’язаний з урахуванням 

безвипромінювальної екситонної рекомбінації в матеріалі n-типу був 

переоцінений. 

В цьому розділі, використовуючи значення для безвипромінювального 

часу життя екситонів, яке було отримано в четвертому розділі, проаналізовано 

внесок екситонних ефектів у внутрішній квантовий вихід люмінесценції Q  в 

кремнії. При цьому враховувався як позитивний ефект, пов’язаний з наявністю 

випромінювальної екситонної рекомбінації, так і негативний, викликаний 

внеском безвипромінювальної екситонної рекомбінації. Проаналізовані 

залежності Q  від рівнів легування і збудження, а також від швидкості 

поверхневої рекомбінації при кімнатній температурі. Показано, що при часах 
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життя Шоклі-Ріда-Холла, які перевищують одну мілісекунду, домінує 

позитивний ефект, а при менших – негативний. 

 

5.1. Безвипромінювальний час життя екситонів в кремнії 

Як було показано в роботі [17] з урахуванням результатів, отриманих в 

роботі [12], наявність екситонної підсистеми в кремнії при достатньо великих 

рівнях легування і збудження призводить до прояву каналу 

безвипромінювальної рекомбінації екситонів за механізмом Оже за участю 

глибоких домішок. Вплив цієї рекомбінації може бути описаний часом який 

визначається виразом (4.3) 

Згідно до [17] величина x
n  може бути записана як 

 
*

t
x

L t

n C
n

n G
 , (5.1) 

де 
* expc v x

x

N N E
n

N kT

 
  

 
, 

cN , 
vN  і xN  – ефективні густини станів в зоні 

провідності, в валентній зоні і в екситонній зоні, xE  – енергія зв’язку основного 

стану екситона в кремнії,  
1

34 3L Bn 


 , 
B  – борівський радіус екситона, tC  

– коефіцієнт захоплення неосновного носія заряду глибоким центром, tG  – 

ймовірність рекомбінації Оже за участю домішки. 

Покладаючи 
xE 14,7 меВ, 

B = 4,2 нм, далеко від екситонного переходу 

Мотта при T = 300 К отримуємо: 
*n   8·10

17
 см

-3
, Ln   3,3·10

18
 см

-3
. 

Як видно із оцінок, відношення *

Ln n  в кремнії порядку 1. Це означає, що 

по порядку величини значення xn  відповідно до (5.1) рівне відношенню 

коефіцієнта захоплення неосновного носія заряду глибоким центром до 

ймовірності рекомбінації Оже за участю домішки. 

В роботі [17] величина xn , а точніше обернена їй величина, була 

визначена шляхом обробки експериментальних даних для залежностей 
1

eff 
 від 
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рівня легування кремнію, отриманих в різних експериментальних роботах. В 

результаті усереднення величина 1

xn  для кремнію n-типу була рівною 2,7 · 10
-16

 

см
3
, тобто значення xn  складало 3,7·10

15 
см

-3
. Є підстави вважати наведене 

значення заниженим, оскільки воно не узгоджується, як буде показано далі, з 

результатами знаходження величини xn  із експериментальних робіт, в яких 

були мінімізовані значення швидкості поверхневої рекомбінації, які також 

впливають на величину ефективного часу життя, до значень, при яких впливом 

поверхневої рекомбінації можна знехтувати. В цьому випадку при обробці 

експериментальних результатів можна вважати, що ефективний об’ємний час 

життя в кремнії eff  з урахуванням рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла, 

безвипромінювальної рекомбінації екситонів, випромінювальної зона-зонної і 

екситонної рекомбіанції, а також міжзонної рекомбінації Оже має такий вигляд: 

 

1 2

1

1
1 1 1x

eff

SRH r r Auger

n

n


   



 
  

     
   

  

, (5.2) 

Тут  
1

1

r pnA n


  – час життя випромінювальної зона-зонної рекомбінації, 

pnA  – параметр випромінювальної зона-зонної рекомбінації,  
2

1

r excA n


  – час 

життя випромінювальної екситонної рекомбінації, excA  – параметр 

випромінювальної екситонної рекомбінації [130], 
Auger  – час міжзонної 

рекомбінації Оже [3]. 

Для подальшого розгляду необхідно конкретизувати параметри, які 

входять в (4.3), (5.1)-(5.2). Час життя Шоклі-Ріда-Холла будемо вважати 

параметром, що варіюється. Обмежимося розглядом випадку кімнатної 

температури. Тоді при низьких рівнях легування величини 
pnA  і excA  згідно 

[130] рівні 3,7·10
-15

 і 2,6·10
-15

 см
-3

. По мірі росту рівня легування відбувається 

екранування кулонівської взаємодії між електроном і діркою, що призводить до 
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зменшення excA . Щоб врахувати цей ефект, необхідно домножити величину excA  

на коефіцієнт  
2

18exp 0,568 1 1 10 n 
   
 

, який враховує це зменшення. 

Для знаходження величини xn  скористаємося експериментальними 

результатами по вивченню залежностей  eff dopN , наведеними в роботах [3, 10, 

128, 131, 132], а також найбільш точними емпіричними формулами для Auger , 

отриманими в роботі [3]. 

Результати порівняння експериментальних залежностей  eff dopN  з 

розрахунковими, отриманими з використанням результатів роботи [3], наведені 

на рис. 4.1. Розрахунки були виконані як з використанням виразу (5.2), в якому 

врахована безвипромінювальна екситонна рекомбінація, так і при використанні 

усіченого виразу, в якому ця рекомбінація не враховувалася. Крім 

експериментальних результатів, отриманих в роботі [3], при побудові рисунка 

4.1 були використані експериментальні результати робіт [10, 128, 131, 132]. 

На рис. 4.4 наведені експериментальні залежності eff  від рівня 

збудження, отримані в роботі [127]. 

Використання значення xn , рівного 8,2·10
15

 см
-3

, при отриманні 

розрахункових залежностей eff  від рівня легування dopN  (рис. 4.1а) і від рівня 

збудження n  (рис. 4.4а) з урахуванням розкиду експериментальних значень 

дає хороше узгодження між експериментом і теорією. 

Як видно із рис. 4.1а і 4.4а, достатньо велика різниця між теоретичними 

кривими, які враховують і не враховують безвипромінювальну екситонну 

рекомбінацію, має місце лише при часах життя Шоклі-Ріда-Холла SRH , рівних 

5,2, 1,2 і 0,4 мс. Разом з тим при SRH , рівному 40 і 30 мс, різниця між 

відповідними теоретичними кривими відсутня. 

Відмітимо, що в роботі [145] шляхом підгонки експериментальних даних 

отриманих в роботі [128], за спрощеною формулою виду (5.1), в якій був 

відсутній другий і третій доданок в квадратних дужках, було отримано 
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значення xn , рівне 7,1∙10
15

 см
-3

. Однак, як слідує із наведеного аналізу, в області 

рівнів легування, які перевищують 10
15

 см
-3

, уже включається міжзонна 

рекомбінація Оже, яка в [145] не враховувалася. Тому квадратична екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація при цьому відіграє меншу роль і відповідно 

величина xn  дещо зростає. 

Відмітимо, що у відповідності з (5.1) значення xn  8,2·10
15

 см
-3

 

реалізується у випадку, коли відношення 
t tC G 3,38·10

16
 см

-3
. Постійність 

величини xn , тобто її незалежність від параметрів конкретних глибоких 

центрів, з одного боку, можна пояснити тим, що за генераційно – 

рекомбінаційні процеси в кремнії відповідальні рівні, за енергією достатньо 

близькі до середини забороненої зони з близькими значеннями коефіцієнтів 

захоплення. З іншого боку, згідно до роботи [146] величина tG  або слабо 

залежить від специфіки глибоких центрів, а визначається, передусім, їх 

енергетичним положенням. Тому для випадку домішкових рівнів, близьких за 

енергією до середини забороненої зони, величина xn  може бути практично 

однаковою. 

 

5.2. Вплив екситонних ефектів на внутрішній квантовий вихід 

люмінесценції кремнію 

Використаємо далі уточнене значення величини xn , рівне 8,2·10
15

 см
-3

, 

для аналізу впливу екситонних ефектів на внутрішній квантовий вихід 

люмінесценції в кремнії. 

Вираз для внутрішнього квантового виходу люмінесценції можна 

записати так: 

 1 2

1 1

1

r r

eff

Q
S

d

 



 








  (5.3) 
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де d  – товщина напівпровідникової пластини, S  – сумарна швидкість 

поверхневої рекомбінації на гранях. 

Для простоти аналізу будемо розглядати випадок, коли довжина дифузії 

електронно-діркових пар 
eff effL D  суттєво перевищує товщину пластин d . 

Використаємо далі для розрахунків вираз (5.2) і усічений вираз, в якому 

упущені члени, пов’язані як з випромінювальною, так і з безвипромінювальною 

екситонною рекомбінацією. 

На рис. 5.1. Наведені результати розрахунку залежностей внутрішнього 

квантового виходу люмінесценції від рівня легування у випадку n- типу 

кремнію. При розрахунку вважалося, що величина S = 0,25 см/с. Це мінімальне 

значення, отримане в роботі [127]. 
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Рис. 5.1. Залежності внутрішнього квантового виходу люмінесценції кремнію 

Q  від рівня легування dopN  . Криві 1, 2, 3, 4 побудовані з урахуванням, в криві 

1' ,2' , 3', 4' без урахування екситонних ефектів. Використані параметри: SRH , 

мс: 1 – 40; 2 – 10; 3 – 5; 4 – 1, xn  = 8,2∙10
15

 см
-3 

 

Розрахунок виконаний для випадку, коли величина n  = 5·10
15

 см
-3

. 

Величини SRH  тут і далі відповідно покладалися рівними 40, 10, 5 и 1 мс. Криві 
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1-4 відповідають випадку, коли екситонні ефекти враховуються, а криві 1'-4'  – 

випадку, коли вони відкидалися. 

Як видно з рис. 5.1, урахування екситонних ефектів приводить до росту 

квантового виходу, коли домінує випромінювальна екситонна рекомбінація, 

для значень SRH , рівних 40, 10 и 5 мс. Чим більше значення SRH , тим більше 

величина Q , отримана з урахуванням екситонних ефектів. При SRH = 1 мс 

величини внутрішнього квантового виходу люмінесценції з урахуванням і без 

урахування екситонних ефектів при dopN   10
15

 см
-3

 практично співпадають. 

Якщо ж dopN   2·10
15

 см
-3

, то домінує величина  dQ N , отримана без 

урахування екситонних ефектів. 

На рис. 5.2 побудовані теоретичні залежності  Q n  як з урахуванням 

(криві 1-4) так и без урахування екситонних ефектів (1'-4'). Як видно із рисунка, 

при всіх значеннях SRH  залежності  Q n  мають максимум. Найбільша 

величина  Q n  реалізується при SRH = 40 мс и складає близько 25 %. При  

SRH , рівному 40 и 10 мс, величини  Q n , побудовані з урахуванням 

екситонних ефектів, перевищують значення, отримані без їх урахування, при 

всіх значеннях n . Якщо SRH = 5 мс, то значення  Q n , отримані з 

урахуванням екситонних ефектів, переважають майже при всіх значеннях n , 

виключаючи область максимуму. І, нарешті, при SRH = 1 мс значення  Q n  з 

урахуванням і без урахування екситонних ефектів практично співпадають при 

n   10
16

 см
-3

, а при більших значенях n  домінує величина  Q n , отримана 

без урахування екситонних ефектів. 
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Рис. 5.2. Залежності внутрішнього квантового виходу люмінесценції кремнію 

Q  від рівня збудження n . Криві 1, 2, 3, 4 побудовані з урахуванням, а криві 1', 

2', 3', 4' без урахування екситонних ефектів. Використані параметри: SRH , мс: 1 

– 40; 2 – 10; 3 – 5; 4 – 1, xn  = 8,2·10
15

 см
-3

. 

 

На рис. 5.3 наведені розрахункові залежності величини внутрішнього 

квантового виходу люмінесценції від швидкості поверхневої рекомбінації S  з 

урахуванням і без урахування екситонних ефектів (відповідно криві 1-4 і 1'-4'). 

В цьому випадку, як видно із рисунка, величини  Q S  при SRH , рівних 40, 10 і 

5 мс, більші при урахуванні екситонних ефектів. Якщо ж SRH =1 мс, то 

значення  Q S , отримані як з урахуванням, так і без урахування екситонних 

ефектів, практично співпадають при всіх значеннях S . 

Як видно з рисунка 5.3, чим більше величина SRH , тим при менших 

значеннях S  починається зменшення Q . При типових значеннях S  в кремнії 

порядку 10
3
 см/с, величина Q  не превищує 0,1 %. Таким чином, для 

підвищення квантового виходу люмінесценції в кремнії необхідні ефективні 

способи пасивації поверхні. Про розробку таких способів повідомлялося в [3, 

127], суттєвого зменшення швидкості поверхневої рекомбінації в кремнії 
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вдається також добитися при використанні шарів а-Si:H нанометрової товщини 

[126]. 
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Рис. 5.3. Залежності внутрішнього квантового виходу люмінесценції кремнію 

Q  від швидкості поверхневої рекомбінації S . Криві 1, 2, 3, 4 побудовані з 

урахуванням, а криві 1', 2', 3', 4' без урахування екситонних ефектів. 

Використані параметри: SRH , мс: 1  40; 2  10; 3  5; 4  1, xn  = 8,2·10
15

 см
-3

. 

 

Відмітимо, що значення Q ,  побудовані на рис. 5.1-5.3, отримані в 

припущенні, що рівень легування dopN  і рівень збудження n  є незалежними 

параметрами. Рівень збудження пропорційний інтенсивності освітлення, однак 

він залежить і від механізмів рекомбінації, в тому числі і від міжзонної 

рекомбінації Оже. Тому величини n  і dopN  пов’язані між собою. Це зв’язок 

може бути знайдений, зокрема із рівняння балансу генерації-рекомбінації для 

фотодіодних кремнієвих структур, які використовуються при дослідженні 

електролюмінесценції. 

Рівняння балансу генерації-рекомбінації для режиму розімкненого кола 

при реалізації нерівності 
effL d  має наступний вигляд: 
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 SC SC

eff

d
I q A S n



 
   

  

  (5.4) 

На рис. 5.4 наведені залежності внутрішнього квантового виходу 

люмінесценції кремнію від рівня легування для умов освітлення АМ1.5. Як і 

раніше, ці залежності побудовані з урахуванням і без урахування екситонних 

ефектів (відповідно криві 1-4 і 1'-4'). При їх побудові вважалося, що величина 

густини фотоструму SC SC SCJ I A  при реалізації умов АМ1,5  рівна 39.5 мА/см
2
. 

При побудові залежностей  dopQ N   спочатку шляхом розв’язку рівняння (5.4) 

була визначена функціональна залежність  dopn N . Потім вона була 

підставлена в (5.3) і в усічене рівняння (5.3), в якому опускалися рекомбінаційні 

члени, пов’язані з випромінювальною і безвипромінювальною екситонною 

рекомбінаціями. 
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Рис. 5.4. Залежності внутрішнього квантового виходу люмінесценції кремнію 

Q  від рівня легування 
dopN , побудовані з урахуванням величини n  від 0n . 

Криві 1, 2, 3, 4 побудовані з урахуванням, а криві 1', 2' , 3', 4' без урахування 

екситонних ефектів. Використані параметри: SRH , мс: 1 – 40; 2 – 10; 3 – 5; 4 – 1, 

xn  = 8,2·10
15

 см
-3

. 
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Як видно із наведеного рисунка, отримані залежності досить схожі з 

залежностями  dopQ N , наведеними на рис. 5.1. Однак між ними є різниця. 

Основна відмінність полягає в тому, що значення внутрішнього квантового 

виходу люмінесценції, наведені на рис. 5.4, менші ніж на рис. 5.1. Це пов’язано 

з тим, що початкове значення n , отримане із розв’язку рівняння (4.7) для SCJ = 

39,5 мА/см
2
 при достатньо малих величинах dopN , виявляється більше, ніж  10

16
 

см
-3

. Разом з тим, як видно з рис. 5.2, максимум величини  dopQ N  для значень 

SRH , рівних 40, 10 и 5 мс, знаходиться при    10
16

 см
-3

. Це означає, що для 

підвищення  dopQ N  необхідно зменшити величину n , що досягається 

зменшенням густини фотоструму, тобто інтенсивності освітлення. Дійсно, 

використання SCJ   4 мА/см
2
 дозволяє отримати для SRH , рівного 40 мс, 

значення Q 25 %. Це узгоджується з результатом, наведеним на рис. 5.1. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Виконано аналіз впливу екситонних ефектів на внутрішній квантовий 

вихід у люмінесценції у кремнії. При цьому враховано як позитивний ефект 

випромінювальної екситонної рекомбінації, так і негативний ефект 

безвипромінювальної рекомбінації.  

2. Отримано більш точне значення безвипромінювального часу життя 

екситонів шляхом порівняння теоретичних та експериментальних залежностей 

об’ємного часу життя від рівня легування та рівня збудження в кремнії та з 

використанням поліпшених теоретичних виразів для швидкості міжзонної 

рекомбінації Оже [9]. 

3. Показано, що екситонні ефекти в кремнії призводять до росту 

внутрішнього квантового виходу люмінесценції у випадку достатньо великих 

значень часів Шоклі-Ріда-Холла, які перевищують 1 мс. Якщо ж величина 

SRH   1 мс, то домінує негативний ефект. 
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4. Встановлено, що для практичної реалізації достатньо великих, близько 

2%, величин квантового виходу крайової люмінесценції в кремнії необхідна 

мінімізація швидкостей поверхневої рекомбінації до значень порядку   1 см/c, 

причому квантовий вихід люмінесценції суттєво більш чутливий до 

поверхневої рекомбінації, ніж ефективність фотоперетворення.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Вперше експериментально встановлено, що нанесення плівки ІТО 

призводить до значного збільшення величини струму короткого замикання SCI  

СЕ, на ~ 36,5% у порівнянні з величиною цього параметра для початкового 

зразка СЕ з пасивованою шаром SiO2 фронтальною поверхнею. Напруга 

розімкненого кола при цьому збільшувалась від 515 мВ на початковому зразку 

до 527 мВ після нанесення шару ІТО, а коефіцієнт корисної дії зростав на 39,7% 

порівняно з пасивацією шаром SiO2, чинник заповнення ВАХ FF  залишався 

незмінним – 75 %. Показано, що виявлене збільшення величини струму 

короткого замикання SCI  після нанесення шару ІТО на фронтальну поверхню 

СЕ і формування гетеропереходу ІТО/Si обумовлене суттєвим зменшенням 

величини ефективної швидкості поверхневої рекомбінації 
effS . Це однозначно 

підтверджується істотним збільшенням внутрішнього квантового виходу у 

діапазоні довжин хвиль від 550 до 1050 нм. 

2. Встановлено, що  формування на фронтальній поверхні  

гетеропереходів ZnO/Si, SiC/Si приводить до зменшення ефективної швидкості 

поверхневої рекомбінації 
effS  порівняно з непасивованою поверхнею і 

внаслідок цього до зростання спектральної чутливості в короткохвильовій 

області довжин хвиль. Показано, що ступінь зменшення величини 
effS  

визначається температурою створення гетеропереходу: із зменшенням 

температури ефективність пасивації покращується. 

3. З порівняння експериментальних результатів та теоретичних 

розрахунків показано, що час життя Шоклі-Ріда-Холла, відповідальний за 

рекомбінацію в ОПЗ кремнієвих СЕ, значно менший за час життя Шоклі-Ріда-

Холла в квазінейтральному об’ємі кремнію. Встановлено, що концентрація 

глибоких рівнів, відповідальних за рекомбінацію в ОПЗ, становить 10
14

 см
-3

, їх 

енергетичне положення близьке до середини забороненої зони, в зразках з 
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базою n - типу більш ефективно захоплюються електрони, а в зразках з базою p 

-типу – дірки.  

4. Показано, що у випадках, коли час життя Шоклі-Ріда-Холла менше 20 

мс, проявляється додатковий канал рекомбінації. Він діє при значеннях 

концентрації легуючої домішки і/або концентрації нерівноважних елекронно-

діркових пар порядку 10
16

 см
-3

. Цей канал пов’язаний з  безвипромінювальною 

рекомбінацією екситонів, що відбувається за механізмом Оже з участю 

глибоких об’ємних рівнів. 

5. Встановлено уточнене значення ефективної концентрації xn , яка 

визначає екситонний безвипромінювальний час життя в кремнії: xn  = 8,2 · 10
15

 

см
-3

. З його використанням уточнено вплив екситонних ефектів на 

характеристики кремнієвих фотоперетворювачів, а саме: напругу розімкненого 

кола OCV , чинник заповнення ВАХ FF  та ефективність фотоперетворення  . 

Встановлено, що безвипромінювальна екситонна рекомбінація проявляється, 

коли час життя Шоклі-Ріда-Холла менший, ніж час випромінювальної 

рекомбінації, а швидкість поверхневої рекомбінації менша за швидкість 

об’ємної рекомбінації. Показано, що при часі життя Шоклі-Ріда-Холла 100 мкс 

врахування цього рекомбінаційного каналу призводить до зменшення 

ефективності фотоперетворення на величину до 5,5 %. 

6. Встановлено, що при достатньо малих значеннях  SRH  100 мкс 

екситонна безвипромінювальна рекомбінація може істотно обмежувати 

оптимальні рівні легування бази кремнієвих СЕ, при яких реалізується 

найбільша ефективність фотоперетворення. Зокрема, при SRH  10 мкс 

оптимальний рівень легування дорівнює 5· 10
15

 см
-3

 і 10
17

 см
-3

 при врахуванні і 

без урахування екситонних ефектів відповідно. 

7. Показано, що у випадку малих часів життя Шоклі-Ріда-Холла  SRH 

100 мкс при низьких рівнях легування бази 10
1410

15
 см

-3
 екситонна 

безвипромінювальна рекомбінація практично не впливає на значення струму 

короткого замикання SCI , напруги розімкненого кола OCV , чинника форми ВАХ 
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FF , ефективності фотоперетворення   і температурний нахил залежностей 

 SCI T ,  OCV T ,  FF T  і  T . В той же час уже у випадку рівнів легування 

бази 10
16

 см
-3

 екситонна безвипромінювальна рекомбінація призводить не 

тільки до зменшення величини, але і до невеликого зменшення температурного 

нахилу залежностей  SCI T ,  OCV T ,  FF T  і  T . 

8. Проаналізовано вплив екситонних ефектів на внутрішній квантовий 

вихід люмінесценції Q  в кремнії. При цьому враховувався як позитивний 

ефект, пов’язаний з наявністю випромінювальної екситонної рекомбінації, так і 

негативний, викликаний внеском безвипромінювальної екситонної 

рекомбінації. Проаналізовані залежності Q  від рівнів легування і збудження, а 

також від швидкості поверхневої рекомбінації при кімнатній температурі. 

Показано, що при часах життя Шоклі-Ріда-Холла, які перевищують одну 

мілісекунду, домінує позитивний ефект, а при менших – негативний. 

9. Для прояву рекомбінації в ОПЗ та ефектів, пов’язаних з впливом 

екситонної безвипромінювальної рекомбінації в кремнієвих СЕ, їх поверхні 

повинні бути запасивованими, тобто повинні виконуватися нерівності 

 0 d SCS S V  ,  0 d bS S d    при 
dL d  або ж нерівність  0 d d bS S L    

при 
dL d .  
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