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Проведено теоретичний аналiз та експериментальнi дослiдже-
ння характеристик кремнiєвих сонячних елементiв iз тиловою
металiзацiєю (СЕТМ) в умовах низької освiтленостi при на-
явностi плаваючого p+ − n-переходу на фронтальнiй поверх-
нi. Встановлено, що у даних умовах величини струму коро-
ткого замикання та напруги розiмкненого кола, а також вну-
трiшнiй квантовий вихiд фотоструму можуть iстотно зменшу-
ватись завдяки впливу рекомбiнацiї у приповерхневiй областi
просторового заряду (ОПЗ). Дослiджено межi змiни енерге-
тичної освiтленостi, в яких вказане зменшення достатньо сут-
тєве. Показано, зокрема, що для напруги розiмкненого кола
VOC дiапазон енергетичної освiтленостi, в якому вiдбувається
зменшення VOC, значно ширший, нiж для струму короткого
замикання JSC. Експериментальнi результати узгоджуються з
виконаними розрахунками. З отриманих результатiв зроблено
висновок про те, що плаваючi p+−n-переходи на фронтальнiй
поверхнi кремнiєвих СЕТМ доцiльно використовувати лише за
умови, коли енергетична освiтленiсть становить ≥1000 Вт/м2.

1. Вступ

Комерцiйнi зразки сучасних кремнiєвих сонячних
елементiв iз базою n-типу i тиловою контактною ме-
талiзацiєю (СЕТМ) та модулiв на їх основi мають най-
бiльшу на даний час ефективнiсть фотоелектрично-
го перетворення енергiї η, яка становить 22,4% для
елементiв i 20,1 % для модулiв [1]. У таких СЕТМ
товщина квазiнейтральної базової областi, як прави-
ло, iстотно менша за довжину дифузiї неосновних но-
сiїв заряду, а ефективна швидкiсть поверхневої ре-
комбiнацiї Sef на фронтальнiй (неметалiзованiй) по-
верхнi, вiднесена до внутрiшньої межi приповерхне-
вої областi просторового заряду (ОПЗ), мiнiмiзова-
на до рiвня, що практично не впливає на величи-
ну η.

Детальний теоретичний аналiз чинникiв, що ви-
значають величину ефективної швидкостi поверхне-
вої рекомбiнацiї Sef у сонячних елементах на осно-
вi кремнiю при домiнуваннi механiзму рекомбiна-

цiї нерiвноважних електронно-дiркових пар через
поверхневi рекомбiнацiйнi центри, проведено у ро-
ботi [2]. З використанням самоузгодженого пiдхо-
ду в цiй роботi показано, що залежно вiд зарядо-
вого стану приповерхневої ОПЗ, а також вiд кон-
центрацiї легуючих домiшок в емiтерi i в базовiй
областi ефективна швидкiсть поверхневої рекомбi-
нацiї Sef може як збiльшуватись, так i зменшува-
тись зi збiльшенням концентрацiї нерiвноважних но-
сiїв заряду Δn у квазiнейтральному об’ємi, причо-
му при достатньо великих рiвнях iн’єкцiї величина
Sef виходить на насичення i визначається виклю-
чно параметрами поверхневих рекомбiнацiйних цен-
трiв.

Найбiльш ефективним способом усунення поверх-
невих рекомбiнацiйних втрат у СЕТМ, як вiдо-
мо, є створення на їх фронтальнiй поверхнi iзо-
типних n+ − n- або p+ − p-переходiв, що обме-
жують пiдведення нерiвноважних неосновних но-
сiїв заряду до поверхневих рекомбiнацiйних цен-
трiв [3, 4]. За наявностi таких переходiв ефектив-
на швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї Sef мiнiмiзу-
ється внаслiдок зменшення iстинної швидкостi ре-
комбiнацiї нерiвноважних носiїв заряду через по-
верхневi рекомбiнацiйнi центри [2], хоча при вели-
ких рiвнях легування приповерхневого шару мо-
же вiдбуватись i зростання величини Sef внаслiдок
збiльшення швидкостi оже-рекомбiнацiї в цьому шарi
[3].

У низцi робiт [5, 6] було запропоновано iнший ме-
тод мiнiмiзацiї негативного впливу поверхневих ре-
комбiнацiйних втрат на ефективнiсть СЕТМ η, а
саме: формування на їх фронтальнiй поверхнi пла-
ваючих p+ − n- або n+ − p-переходiв, що обмежу-
ють пiдведення нерiвноважних основних носiїв заря-
ду до поверхневих рекомбiнацiйних центрiв. Проте
проведенi в роботi [6] експериментальнi дослiджен-
ня показали, що хоча в результатi формування пла-
ваючого n+ − p-переходу ефективнiсть СЕТМ η у

784 ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №7



ВПЛИВ ПЛАВАЮЧИХ p − n-ПЕРЕХОДIВ

-5 -10 -15 -20 -25 -30
10

-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

V
S

C
,

/

y
S

1

2

3

4

5

6

a

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

V
S

C
,

/

, c

1

2

3

4

5

6

Рис. 1. Залежностi ефективної швидкостi рекомбiнацiї в ОПЗ VSC вiд безрозмiрного вигину зон бiля освiтленої поверхнi ys (а)
та вiд об’ємного часу життя τ (б): n0 = 1015 см−3, p0 = 105 см−3, Δp = 0 (1), 107 (2), 109 (3), 1011 (4), 1013 (5) i 1015 см−3 (6)

стандартних спектральних умовах АМ1,5 при енер-
гетичнiй освiтленостi PL = 1000 Вт/м2 дiйсно зро-
стає, але одночасно спостерiгається значне (в деся-
тки разiв) збiльшення ефективної швидкостi поверх-
невої рекомбiнацiї Sef . Такий аномальний характер
залежностi η(Sef) не отримав логiчного пояснення в
межах запропонованої в роботi [6] фiзичної моделi
СЕТМ.

У данiй роботi показано, що при наявностi пла-
ваючого p+ − n- або n+ − p-переходу на фронталь-
нiй (освiтлюванiй) поверхнi домiнуючим рекомбiна-
цiйним механiзмом у СЕТМ при малих iнтенсивно-
стях свiтла стає рекомбiнацiя в областi просторово-
го заряду (ОПЗ) плаваючого переходу. У кремнi-
євих сонячних елементах звичайного типу цей ре-
комбiнацiйний механiзм, як вiдомо, практично не
впливає на величину струму короткого замикання,
оскiльки фотогенерацiя i збирання нерiвноважних
електронно-дiркових пар вiдбувається в них перева-
жно в межах ОПЗ колекторного переходу, де силь-
не електричне поле розводить нерiвноважнi електро-
ни i дiрки без рекомбiнацiї. Водночас у СЕТМ,
де областi фотогенерацiї i збирання нерiвноважних
електронно-дiркових пар просторово роздiленi квазi-
нейтральною базовою областю, рекомбiнацiя в ОПЗ
плаваючого p+ − n- або n+ − p-переходу повинна
iстотно впливати як на величину струму коротко-
го замикання, так i на форму спектральних зале-
жностей цього струму, якi вимiрюються при малих
свiтлових потоках iз використанням монохромато-
ра.

2. Теоретичний аналiз механiзмiв впливу
рекомбiнацiї в ОПЗ на фотоенергетичнi
параметри СЕТМ

Для обчислення ефективної швидкостi рекомбiнацiї
в ОПЗ та її залежностей вiд величини безрозмiрного
потенцiалу на освiтленiй поверхнi СЕТМ ys, об’єм-
ного рекомбiнацiйного часу життя τ та надлишкової
концентрацiї пар на межi ОПЗ та квазiнейтрально-
го об’єму Δp використаємо модель одного глибоко-
го рекомбiнацiйного центра, розмiщеного бiля середи-
ни забороненої зони. Будемо вважати, що рекомбiна-
цiю в ОПЗ забезпечує той же рекомбiнацiйний центр,
який вiдповiдає i за об’ємну рекомбiнацiю. Тодi у ви-
падку напiвпровiдника n-типу можна записати

VSC(Δp) =
LD

τ

0∫
ys

(n0)/

([
n0e

y +
Cp
Cn

(p0 + Δp) e−y
]
×

×

√
−y + (ey − 1) +

(p0 + Δp)
n0

e−y

)
dy, (1)

де VSC – ефективна швидкiсть рекомбiнацiї в ОПЗ,
LD = (ε0εskT/2q2n0)0,5 – довжина Дебая, τ – об’єм-
ний рекомбiнацiйний час, n0 та p0 – рiвноважнi кон-
центрацiї електронiв та дiрок, Cn та Cp – коефiцiєнти
захоплення електронiв та дiрок.

На рис. 1,а побудовано теоретичнi залежностi ефе-
ктивної швидкостi рекомбiнацiї в ОПЗ VSC вiд ве-
личини безрозмiрного потенцiалу на освiтленiй по-
верхнi СЕТМ ys для випадку, коли n0 = 1015 см−3,
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Рис. 2. Залежностi Δp (а) та сумарної ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї SΣ = (Sef + VSC(M) + d/2τ) (б) вiд ступеня
концентрацiї сонячного випромiнювання M : n0 = 1015 см−3, p0 = 105 см−3, Sef + d/2τ = 102 см/с, VSC(0) = 105 (1, 2) i 106 (3,
4) см/с

p0 = 105 см−3, τ = 10−5 с, а Cn = Cp. Параме-
тром кривих є надлишкова концентрацiя дiрок Δp
на межi ОПЗ i квазiнейтральної областi. Як видно,
при збiльшеннi вигину зон ys величина VSC зростає,
насичуючись при −ys > (1/2) ln(n0/(p0 + Δp)). Зi
збiльшенням Δp величина VSC в областi насичення
зменшується, а сама область насичення розширює-
ться. Як видно з рисунка, при Δp ≈ 1015 см−3, що
є типовим для умов АМ0 чи АМ1,5, величина VSC

зменшується на п’ять порядкiв порiвняно з випад-
ком, коли фотогенерацiя вiдсутня. У випадку СЕТМ
важливо мiнiмiзувати сумарну швидкiсть рекомбiна-
цiї через поверхневi центри та рекомбiнацiї в ОПЗ
до рiвня ≤ 1 см/с, коли поверхневi рекомбiнацiй-
нi втрати стануть на порядок меншими за об’єм-
нi.

На рис. 1,б наведено залежностi величини VSC вiд
об’ємного рекомбiнацiйного часу життя τ , розрахова-
нi для випадку ys = −15. Як видно, при Δp = 1015

см−3 i τ ≥ 10−5 с рекомбiнацiєю в ОПЗ дiйсно мо-
жна знехтувати у порiвняннi з об’ємною рекомбi-
нацiєю, бо її (рекомбiнацiї в ОПЗ) швидкiсть при
τ = 10−5 с становить близько 1 см/с. Таким чином,
рекомбiнацiя в ОПЗ може впливати на струм коро-
ткого замикання СЕТМ та на його спектральнi за-
лежностi лише в умовах, коли iнтенсивнiсть оптич-
ної генерацiї I стане значно меншою за iнтенсивнiсть
цiєї генерацiї у стандартних умовах АМ0 IAM0, яка
у випадку кремнiю вiдповiдає значенню 3, 37 · 1017

квант/см2с.

Проведемо самоузгоджений аналiз залежностi над-
лишкової концентрацiї дiрок Δp вiд I = MIAM0, де M
– чисельний коефiцiєнт, який характеризує ступiнь
ослаблення потоку сонячного випромiнювання i мо-
же змiнюватись у межах вiд 0 до 1. В областi малих I
при Δp ≤ n0 як поверхнева, так i об’ємна рекомбiнацiї
припиняють залежати вiд iнтенсивностi оптичної ге-
нерацiї. Тому рiвняння генерацiйно-рекомбiнацiйного
балансу в СЕТМ може бути записане у виглядi(
Sef + VSC(Δp) +

d

2τ

)
Δp = MIAM0. (2)

Перший доданок у круглiй дужцi виразу (2) описує
внесок у сумарний рекомбiнацiйний потiк швидкостi
рекомбiнацiї через поверхневi центри Sef , другий –
внесок швидкостi рекомбiнацiї в ОПЗ, а третiй – вне-
сок швидкостi об’ємної рекомбiнацiї.

На рис. 2,а наведено залежностi Δp(M), а на рис.
2,б – залежностi VSC(M) (кривi 1, 3) та SΣM =
Sef + VSC(M) + d/2τ (кривi 2 та 4), отриманi в ре-
зультатi самоузгодженого розв’язку системи рiвнянь
(1) i (2) при двох значеннях VSC(0). З рисунка 2,а
видно, що на залежностях Δp(M) iснують три дiлян-
ки, якi вiдповiдають рiзним рекомбiнацiйним механi-
змам: лiнiйна – при Δp < p0, надлiнiйна – при Δp > p0

i VSC > Sef + d/2τ i знову лiнiйна при Δp > p0 i
VSC < Sef +d/2τ . Слiд очiкувати, що i струм коротко-
го замикання СЕТМ на надлiнiйнiй дiлянцi залежно-
стi Δp(M) також зростатиме надлiнiйно, причому ве-
личина M , при якiй вiдбувається змiна домiнуючого
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рекомбiнацiйного механiзму, залежить вiд початко-
вого значення швидкостi рекомбiнацiї в ОПЗ VSC(0)
(рис. 2,б).

Внутрiшнiй квантовий вихiд Q у кремнiєвих СЕТМ
у випадку монохроматичного освiтлення можна зна-
йти з розв’язку рiвняння дифузiї з такими гранични-
ми умовами:

j(x = 0) = −(Sef + VSC(M))Δp(x = 0), (3)

Δp(x = d) = 0. (4)

У результатi для внутрiшнього квантового виходу
Q маємо

Q =
αL

1− α2L2
×

×

{− [S∗LD (
1− e−αd−d/L

)
+ αL+ e−αd−d/L

]
cosh

(
d
L

)
+ S∗L

D sinh
(
d
L

) +

+ (1 + αL) e−αd
}
, (5)

де L = (Dτ)1/2 – довжина дифузiї дiрок, D – їх кое-
фiцiєнт дифузiї, α – коефiцiєнт поглинання свiтла у
кремнiї при T = 300 К [7], а S∗ = Sef + VSC(M).

На рис. 3 побудовано спектральнi залежностi вну-
трiшнього квантового виходу Q в СЕТМ для двох ви-
падкiв: коли M = 10−7 (кривi 1, 2) та M = 10−2

(кривi 3, 4). З рисунка видно, що форма цих кривих
суттєво вiдрiзняється, причому кривi 1 i 2 на рис. 3 є
типовими для сонячних елементiв з великими значен-
нями ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї
Sef . Згiдно з рис. 2,б основний внесок в величину S∗
забезпечує в даному випадку рекомбiнацiя в ОПЗ. В
iншому випадку, продемонстрованому за допомогою
кривих 3, 4, спектральнi залежностi внутрiшнього
квантового виходу є типовими для сонячних елемен-
тiв з порiвняно невеликими значеннями ефективної
швидкостi поверхневої рекомбiнацiї S∗. Це вiдповiдає
порiвняно великим рiвням енергетичної освiтленостi
на рис. 2,б (M ≥ 10−2), коли домiнуючим рекомбiна-
цiйним механiзмом стає рекомбiнацiя через поверхне-
вi рекомбiнацiйнi центри.

Якщо позначити усереднений по всьому спектру
коефiцiєнт вiдбиття свiтла вiд поверхнi СЕТМ че-
рез rs, то, помноживши (5) на (1 − rs)I, отримаємо
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Рис. 3. Спектральнi залежностi внутрiшнього квантового ви-
ходу в СЕТМ при M = 10−7 (1, 2) i M = 10−2 (3, 4): n0 = 1015

см−3, p0 = 105 см−3, Sef + d/2τ = 102 см/с, L = 4 · 10−2 см,
d = 4 · 10−2 см; VSC(0) = 105 (1, 3) i 106 (2, 4) см/с

спектральну залежнiсть струму короткого замикан-
ня при iнтенсивностi оптичної генерацiї I. У даному
випадку залежнiсть густини струму короткого зами-
кання кремнiєвих СЕТМ одиничної площi (в мА/см2)
вiд величини M для спектральних умов АМ0 можна
отримати з виразу

JSC(M) = (1− rs)

1,13∫
0

654, 7MQ

λ4
[
exp

(
2,5
λ

)
− 1
]dλ , (6)

де довжина хвилi освiтлення λ визначається в мiкро-
метрах.

Пiд час отримання виразу (6) спектр випромiнюва-
ння Сонця в умовах АМ0 вважався спектром випро-
мiнювання абсолютно чорного тiла з температурою
5800 К.

На рис. 4,а побудовано залежностi густини струму
короткого замикання JSC вiд величини M , нормованi
на значення густини струму при M = 1. Як видно,
найбiльшi вiдхилення вiд лiнiйностi (крива 1), спо-
стерiгаються в дiапазонi змiни величини M вiд 10−8

до 10−5 при VSC(M = 0) = 106 см/с (крива 4), i дещо
меншi – при VSC(M = 0) = 105 см/с (крива 3). Якщо
ж величина VSC(M = 0) = 103 см/с (що вiдповiдає
значенню τ ≈ 10−3 с), то залежнiсть JSC(M) виявля-
ється практично лiнiйною при M > 10−5 (крива 2).
Суттєво, що за параметрiв, використаних пiд час роз-
рахункiв, залежностi JSC(M) виявляються лiнiйними
при M ≥ 10−2.
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Рис. 4. Залежностi JSC (а) i VOC (б) вiд ступеня концентрацiї M : а – VSC(0) = 0 (1), 103 (2), 105 (3) i 106 (4) см/с; б – Jds = 2·10−13

А/см2, Jrs = 0 (1), 3, 2 · 10−11 (2), 3, 2 · 10−9 (3), 3, 2 · 10−8 (4) А/см2. Набiр параметрiв такий самий, як на рис. 3

Необхiдно вiдзначити, що рекомбiнацiя в ОПЗ, для
якої характерна величина чинника iдеальностi ВАХ
β = 2, може суттєво впливати на величину напруги
розiмкненого кола VOC як у звичайних сонячних еле-
ментах, так i в СЕТМ. У загальному випадку, коли
враховуються як рекомбiнацiйний, так i дифузiйний
механiзми проходження струму, при розрахунках ве-
личини VOC, як правило, використовується вираз

Jds

(
exp

(
qVOC

kT

)
− 1
)

+ Jrs

(
exp

(
qVOC

2kT

)
− 1
)

=

= qMIAM0. (7)

Аналiз показує, що мiж величиною ефективної швид-
костi рекомбiнацiї в ОПЗ та густиною рекомбiнацiй-
ного струму насичення iснує зв’язок, який визначає-
ться таким виразом:

VSC(Δp) =
Jrs

q

((
Δp
p0

+ 1
) 1

2

− 1

)
Δp−1, (8)

де q – заряд електрона, k – стала Больцмана, T – тем-
пература, Jds та Jrs – густини дифузiйного та реком-
бiнацiйного струмiв насичення. Iз виразу (8) можна
знайти спiввiдношення мiж величинами VSC(Δp = 0)
та Jrs. Так, при VSC(Δp = 0) = 106 см/с маємо
Jrs = 3, 2 · 10−8 А/см2, а при VSC(Δp = 0) = 105 см/с
величина Jrs становить 3, 2 · 10−9 А/см2.

На рис. 4,б побудовано залежностi VOC(M), розра-
хованi з використанням виразу (7). При проведеннi
розрахункiв використано значення густини дифузiй-
ного струму насичення Jds = 2 · 10−13 А/см2, яке

вiдповiдає значенню швидкостi рекомбiнацiї в об’є-
мi ≈ 10 см/с при τ = 10−3 с. Крива 1 вiдповiдає
випадку, коли рекомбiнацiя в ОПЗ вважається вiд-
сутньою. Криву 2 побудовано з використанням зна-
чення Jrs = 3, 2 · 10−11 А/см2, яка дорiвнює величинi
VSC(Δp = 0), рiвнiй 103 см/с. Пiд час побудови кривої
3 використано значення Jrs, що дорiвнює 3, 2 · 10−9,
а при побудовi кривої 4 – 3, 2 · 10−8 А/см2. З рис. 4,б
видно, що при збiльшеннi швидкостi рекомбiнацiї в
ОПЗ VSC(Δp = 0) напруга розiмкненого кола СЕТМ
VOC в областi малих iнтенсивностей свiтла зменшу-
ється, а вплив рекомбiнацiї в ОПЗ на величину VOC

розпочинається при бiльших значеннях M . Порiвню-
ючи рис. 4,а i 4,б також бачимо, що рекомбiнацiя в
ОПЗ впливає на напругу розiмкненого кола сильнi-
ше, нiж на струм короткого замикання. Так, якщо
при VSC(Δp = 0) = 103 см/с вплив рекомбiнацiї в
ОПЗ на струм короткого замикання при M > 10−5

практично вiдсутнiй, то на напругу розiмкненого ко-
ла вона впливає навiть при M ≈ 1.

Для оцiнки впливу рекомбiнацiї в ОПЗ на ефе-
ктивнiсть фотоелектричного перетворення енергiї в
СЕТМ розглянемо вiдношення добутку струму коро-
ткого замикання на напругу розiмкненого кола за на-
явностi i при вiдсутностi рекомбiнацiї в ОПЗ. Позна-
чимо це вiдношення через K i запишемо вираз для
нього у виглядi

K(M) =
JSCVOC

J0
SCV

0
OC

, (9)

де iндекс “0” означає, що рекомбiнацiя в ОПЗ вважа-
ється вiдсутньою.
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Рис. 5. Залежностi K(M), побудованi з використанням пара-
метрiв, наведених на рис. 3: VSC(0) = 104 (1), 105 (2) i 106 (3)
см/с

На рис. 5 наведено залежностi K(M), розрахованi
для рiзних значень параметра VSC(Δp = 0). Як видно,
при достатньо малих рiвнях енергетичної освiтлено-
стi рекомбiнацiя в ОПЗ iстотно впливає на ефектив-
нiсть фотоелектричного перетворення енергiї, якщо
VSC(Δp = 0) ≥ 104 см/с.

Таким чином, iз результатiв проведеного в робо-
тi теоретичного аналiзу можна зробити висновок, що
використання плаваючих p+−n або n+− p-переходiв
у ролi антирекомбiнацiйних бар’єрiв на фронтальнiй
(освiтлюванiй) поверхнi кремнiєвих сонячних елемен-
тiв з тиловою контактною металiзацiєю може бути
ефективним засобом зменшення поверхневих реком-
бiнацiйних втрат лише за умови їх використання при
великих значеннях енергетичної освiтленостi поверх-
нi, коли її величина PL ≥ 1000 Вт/м2. У протилежно-
му випадку їх використовувати недоцiльно, оскiльки
це може спричинити iстотне зменшення ефективностi
фотоелектричного перетворення енергiї.

3. Експериментальнi результати i їх
обговорення

Порiвняльнi експериментальнi дослiдження антире-
комбiнацiйних властивостей iзотипних i плаваючих
переходiв було проведено на зразках СЕТМ з базою
n-типу, виготовлених на основi кремнiєвих пластин
зонної плавки марки КБЭ-2 з питомим опором близь-
ко 2 Ом·см. Зазначенi СЕТМ виготовляли по одному i
тому ж технологiчному маршруту за винятком висо-
котемпературних операцiй, пов’язаних зi створенням
легованих фосфором iзотипних n+−n- або легованих
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Рис. 6. Залежностi напруги розiмкненого кола VOC вiд струму
короткого замикання ISC на зразках СЕТМ з iзотипним (крива
1) i плаваючим (крива 2) переходами на фронтальнiй поверхнi

бором плаваючих p+ − n-переходiв на фронтальнiй
поверхнi. Для зменшення оптичних втрат на фрон-
тальнiй поверхнi легованих шарiв термiчним окисле-
нням формували при температурi 900 ◦С плiвку SiO2

товщиною 110 нм. Алюмiнiєвi омiчнi контакти на ти-
ловiй поверхнi СЕТМ утворювались шляхом вакуум-
ного напилення Аl на поверхню легованих n+- i p+-
областей через вiкна у плiвцi SiO2, створенi метода-
ми фотолiтографiї. Для зменшення опору контактiв
зразки СЕТМ пiсля проведення фотолiтографiї про-
грiвали в вакуумi при температурi 400 ◦С.

Вимiрювання фототехнiчних i спектральних ха-
рактеристик СЕТМ здiйснювали на атестовано-
му органами Держспоживстандарту контрольно-
вимiрювальному устаткуваннi Центру випробувань
фотоперетворювачiв та батарей фотоелектричних Iн-
ституту фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьо-
ва НАН України. У процесi вимiрювань спектраль-
них залежностей струму короткого замикання вико-
ристовували режим автоматичного пiдтримання по-
стiйного рiвня потужностi свiтлового потоку, а вимi-
ри фототехнiчних параметрiв СЕТМ (струму коро-
ткого замикання, напруги розiмкненого кола) здiй-
снювали у спектральних умовах АМ1,5 при соня-
чному освiтленнi. Енергетична освiтленiсть поверхнi
СЕТМ у процесi вимiрiв змiнювалась в широких ме-
жах за допомогою нейтральних фiльтрiв.

На рис. 6 наведено експериментальнi залежностi
напруги розiмкненого кола VOC вiд струму короткого
замикання ISC, отриманi на СЕТМ з iзотипним n+−n
(крива 1) i з плаваючим p+ − n (крива 2) перехода-
ми на фронтальнiй поверхнi при рiзних iнтенсивно-
стях натурного сонячного випромiнювання. Як пра-
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Рис. 7. Залежностi VOC (а), ISC (б) i P ∗ = ISCVOC (в) вiд
ступеня концентрацiї M наземного сонячного випромiнювання
у спектральних умовах АМ1,5 (PL = 1000 Вт/м2), отриманi
на зразках СЕТМ з iзотипним n+ − n (кривi 1) i плаваючим
p+ − n (кривi 2) переходами на фронтальнiй поверхнi

вило, форма цих залежностей визначається густиною
зворотного струму насичення i чинником iдеальностi
колекторного p+ − n-переходiв, розмiщених у дано-
му випадку на тиловiй поверхнi СЕТМ. Як видно з
рисунка, при достатньо великих рiвнях енергетичної
освiтленостi PL(M ≥ 10−2) цi залежностi збiгаються,
а при малих – iдуть паралельно, причому на зале-
жностях VOC(ISC) спостерiгаються двi дiлянки з рi-
зними нахилами, яким вiдповiдають чинники iдеаль-
ностi ВАХ β ≈ 1 в iнтервалi великих рiвнiв енерге-
тичної освiтленостi фронтальної поверхнi СЕТМ PL
i β ≈ 2 в областi малих PL. Оскiльки нерiвнова-
жнi електронно-дiрковi пари у випадку СЕТМ ди-
фундують до колекторного переходу вiд фронталь-
ної поверхнi, то згiдно з формулою (2) це означає,
що поверхневi рекомбiнацiйнi втрати в колекторно-
му p+ − n-переходi на тиловiй поверхнi за великих
значень VOC практично вiдсутнi, а основними реком-
бiнацiйними механiзмами є об’ємна рекомбiнацiя за
великих рiвнiв iн’єкцiї. Водночас розходження зале-
жностей VOC(ISC) в областi малих значень VOC згi-
дно з (7) пояснюється тим, що в СЕТМ iз плаваючим
p+−n-переходом мають мiсце бiльш високi значення
Jrs, нiж в СЕТМ з iзотипним n+ − n-переходом.

На рис. 7, а, б, в наведено залежностi VOC, ISC,
i P ∗ = ISCVOC вiд величини M , отриманi на тих
же зразках, що i на рис. 6. Можна бачити, що при
зменшеннi величини M на зразку СЕТМ з плава-
ючим p+ − n-переходом спостерiгається бiльш рiзке
падiння струму короткого замикання, напруги розi-
мкненого кола i вихiдної електричної потужностi, нiж
на зразку з iзотипним n+ − n-переходом. Вiдповiд-
но до результатiв проведеного теоретичного аналiзу
(формули (7), (8), рис. 4) саме таких закономiрно-
стей слiд очiкувати у випадку СЕТМ iз плаваючим
p+−n-переходом, коли домiнуючим рекомбiнацiйним
механiзмом при малих рiвнях енергетичної освiтле-
ностi його фронтальної поверхнi стає рекомбiнацiя в
ОПЗ, тодi як у СЕТМ з iзотипним n+ − n-переходом
цей рекомбiнацiйний механiзм вiдсутнiй.

Важливiсть внеску рекомбiнацiї в ОПЗ плаваючо-
го p+ − n-переходу в узагальнену ефективну швид-
кiсть поверхневої рекомбiнацiї на фронтальнiй по-
верхнi СЕТМ при малих рiвнях iн’єкцiї пiдтверджу-
ється i результатами вимiрiв спектральних залежно-
стей струму короткого замикання на зразках з iзоти-
пним та плаваючим переходами, наведеними на рис.
8. Дiйсно, залежностi ISC(λ) у цих двох випадках, якi
вимiрювали при малих рiвнях енергетичної освiтле-
ностi, суттєво вiдрiзняються одна вiд одної (кривi 1
i 2), а наявнiсть рiзкого максимуму в довгохвильо-
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вiй областi у випадку СЕТМ iз плаваючим p+ − n-
переходом (крива 2) свiдчить про велику (> 104 см/с)
ефективну швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї на йо-
го фронтальнiй поверхнi. Якщо основним рекомбiна-
цiйним механiзмом, вiдповiдальним за поверхневi ре-
комбiнацiйнi втрати на фронтальнiй поверхнi тако-
го СЕТМ, є рекомбiнацiя в ОПЗ плаваючого p+ − n-
переходу, то її швидкiсть, як було показано в попере-
дньому роздiлi, повинна зменшуватись на багато по-
рядкiв при збiльшеннi рiвня iн’єкцiї нерiвноважних
електронних пар у приповерхневiй областi. При цьо-
му повинна iстотно змiнюватись i форма спектраль-
них залежностей внутрiшнього квантового виходу у
спосiб, показаний на рис. 3. I дiйсно, стацiонарне освi-
тлення фронтальної поверхнi СЕТМ бiлим свiтлом
невеликої iнтенсивностi у процесi вимiрювання спе-
ктральних залежностей струму короткого замикання
привело до значного збiльшення внутрiшнього кван-
тового виходу в дiапазонi λ ≤ 900 нм (кривi 3 i 4,
рис. 8), спричиненого iстотним зменшенням ефектив-
ної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї на цiй поверх-
нi. Водночас на форму спектральної характеристики
ISC(λ) в СЕТМ з iзотипним n+ − n-переходом (кри-
ва 1, рис. 8), яка є типовою для зразкiв з вiдно-
сно невеликим рiвнем рекомбiнацiйних втрат нерiв-
новажних електронно-дiркових пар через поверхне-
вi рекомбiнацiйно-активнi центри, стацiонарне освi-
тлення фронтальної поверхнi не впливало. Зазначи-
мо, що невеликi значення квантового виходу Q в
iнтервалi λ ≤ 600 нм свiдчать про наявнiсть оже-
рекомбiнацiї в сильно легованих p+- i n+-областях со-
нячних елементiв обох типiв, що потребує оптимiза-
цiї при розробцi високоефективних СЕТМ на основi
кремнiю.

4. Висновки

На основi результатiв теоретичних i експерименталь-
них дослiджень показано, що використання плаваю-
чих p+ − n- або n+ − p-переходiв у ролi антиреком-
бiнацiйних бар’єрiв на освiтлюванiй поверхнi крем-
нiєвих сонячних елементiв з тиловою контактною
металiзацiєю ефективне лише за умови їх роботи
при достатньо великих рiвнях iн’єкцiї нерiвноважних
електронно-дiркових пар, коли вигини енергетичних
зон у плаваючому переходi суттєво зменшуються пiд
дiєю свiтла. При малих рiвнях iн’єкцiї в таких еле-
ментах рiзко збiльшується швидкiсть рекомбiнацiї
в областi просторового заряду плаваючого перехо-
ду, що приводить до iстотного падiння струму ко-
роткого замикання i напруги розiмкненого кола у
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Рис. 8. Нормованi на значення в максимумi спектральнi зале-
жностi струму короткого замикання ISC, отриманi при малих
рiвнях iн’єкцiї (Δp� n0) на зразках СЕТМ з iзотипним n+−n
(крива 1) i плаваючим p+ − n (кривi 2, 3, 4) переходами на
фронтальнiй поверхнi. Енергетична освiтленiсть стацiонарно-
го пiдсвiчування поверхнi СЕТМ пiд час проведення вимiрiв
становила PL0 = 0 (1, 2), 6,0 (3) та 13,5 (4) Вт/м2

порiвняннi з сонячними елементами, в яких мiнi-
мiзацiя поверхневих рекомбiнацiйних втрат на освi-
тлюванiй поверхнi здiйснюється шляхом формува-
ння iзотипного p+ − p- або n+ − n-переходу. Вна-
слiдок цього використання плаваючих p+ − n- або
n+−p-переходiв у ролi антирекомбiнацiйних бар’єрiв
у кремнiєвих фотоелектричних приладах (сонячних
елементах, фотоприймачах, фотосенсорах), призна-
чених для роботи при малих рiвнях енергетичної
освiтленостi їх фотоприймальної поверхнi, недоцiль-
не.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАВАЮЩИХ n− p-ПЕРЕХОДОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕМНИЕВЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С ТЫЛОВЫМИ КОНТАКТАМИ

А.П. Горбань, В.П. Костылёв, А.В. Саченко, А.А. Серба,
И.О. Соколовский, В.В. Черненко

Р е з ю м е

Выполнены теоретический анализ и экспериментальные ис-
следования характеристик кремниевых солнечных элементов с
тыловой металлизацией (СЭТМ) в условиях низкой освещен-
ности при наличии плавающего p+ − n-перехода на фронталь-
ной поверхности. Установлено, что в данных условиях вели-
чины тока короткого замыкания и напряжения разомкнутой
цепи, а также внутренний квантовый выход фототока могут
существенно уменьшаться благодаря влиянию рекомбинации в
области пространственного заряда (ОПЗ). Исследованы преде-
лы энергетической освещенности, в которых указанное умень-
шение достаточно существенно. Показано, в частности, что для
напряжения разомкнутой цепи VOC диапазон энергетической
освещенности, в котором происходит уменьшение VOC, значи-
тельно шире, чем для тока короткого замыкания JSC. Экспери-
ментальные результаты согласуются с выполненными расчета-
ми. Из полученных результатов сделан вывод о том, что пла-

вающие p+−n-переходы на фронтальной поверхности кремни-
евых СЭМТ целесообразно использовать только при условии,
когда энергетическая освещенность составляет ≥1000 Вт/м2.

EFFECT OF FLOATING p− n JUNCTIONS
ON THE EFFICIENCY OF SILICON BACK
SIDE CONTACT SOLAR CELLS

A.P. Gorban, V.P. Kostylyov, A.V. Sachenko, O.A. Serba,
I.O. Sokolovskyi, V.V. Chernenko

V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics,
Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(41, Nauky Ave., Kyiv 03028, Ukraine)

S u m m a r y

Characteristics of silicon back side contact solar cells are investi-

gated theoretically and experimentally at low illumination levels in

the presence of a floating p+−n junction on the front surface. It is

established that, under these conditions, the short-circuit current,

open-circuit voltage, and internal quantum efficiency of photocur-

rent can significantly decrease due to the influence of recombi-

nation in the near-surface space charge region. The interval of

irradiances, in which these reductions are essential enough, is de-

termined. In particular, it is shown that the interval of light inten-

sities corresponding to a decrease of the open-circuit voltage VOC

is significantly wider than that corresponding to a reduction of

the short-circuit current JSC. The experimental results agree with

those of calculations. The obtained results allow us to conclude

that the floating p+ − n junctions on the front surface of silicon

back side contact solar cells are appropriate for the use only at sig-

nificantly large levels of illumination intensities (≥ 1000 W/m2).
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