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В С Т УП  

Актуальність теми. Забезпечення енергією є однією з найактуальніших 

проблем, що стоять перед людством у XXΙ-му столітті. Основним джерелом енергії 

навіть у високорозвинених країнах є вугілля, нафта і природний газ. Проте ресурси 

викопного палива обмежені, а його виробництво і споживання незворотно 

впливають на навколишнє середовище. Водночас, потужність сонячного 

опромінення поверхні Землі перевищує існуючі світові генеруючі потужності більш 

ніж у 1000 разів. Залишається тільки освоїти в екологічно чистий і безпечний спосіб 

це доступне, невичерпне, безкоштовне і безпечне джерело енергії.  

Сонячна енергія може бути перетворена в тепло, що давно широко 

застосовується в світі. Проте, сонячні елементи, в яких відбувається пряме 

перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію (так звана 

фотовольтаїка) є набагато привабливішими.  

Упродовж десятиліть, сонячні модулі (панелі, батареї) на основі 

монокристалічного і полікристалічного кремнію є домінуючими в сучасній 

сонячній енергетиці. Однак, внесок кремнієвих напівпровідникових сонячних 

елементів в глобальну енергетичну систему значно менший 1% і за прогнозами 

спеціалістів не перевищить ∼15% в 2050-60-их роках. Отже, вирішення 

енергетичних проблем шляхом кремнієвої фотовольтаїки є занадто затяжним.  

Серед радикальних способів зниження вартості сонячних модулів і 

збільшення обсягів їх виробництва є перехід до тонкоплівкових технологій, 

використання прямозонних напівпровідників, нанесених на дешеву підкладинку 

великої площі (скло, металеву фольгу, пластик). Перехід від моно- або 

полікристалічного кремнію до прямозонного напівпровідника дозволяє споживати 

незрівнянно менше фотоелектрично активного матеріалу. Тонкоплівкові 

технології дозволяють також значно знизити виробничі витрати і стають все 

поширенішими, тому що в перспективі дозволять налагодити виробництво в 

значно більших масштабах.  
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Сонячна енергетика на основі тонкоплівкових сонячних елементів на основі 

CdTe і Cu(In,Ga)Se2 наразі є найпоширенішим напрямком вирішення 

енергетичних проблем. Дослідження й розробки, проведені впродовж останнього 

десятиліття, дозволили розробити технологію широкомасштабного конвеєрного 

виробництва CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних модулів, здатних конкурувати з 

кремнієвими аналогами, побудувати в ряді країн сонячні електростанції, 

потужності яких уже перевищують 10 ГВт. Ефективність фотоелектричного 

перетворення в CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних модулях значно поступається 

теоретичній межі 28-30%. Тому роботи, спрямовані на її підвищення є 

надзвичайно актуальними. Досягнення мети потребує поглибленого розуміння 

фізики процесів, які відбуваються в сонячному елементі, а не лише властивостей 

застосовуваних матеріалів і умов їх хімічної і термічної обробки, що відображено 

в значній кількості публікацій.  

Підвищення ефективності фотоелектричного перетворення в 

досліджуваних CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах ґрунтується на 

з’ясуванні механізмів і факторів, що впливають на цю важливу характеристику 

сонячного елемента. Підбір і обґрунтування параметрів усіх шарів сонячного 

елемента, при яких втрати у ньому можна звести до мінімуму і, отже, 

підвищити ефективність фотоелектричного перетворення є основним 

напрямком досліджень, результати яких викладені в дисертаційній роботі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дослідження, результати яких наведено в дисертації, виконані відповідно 

до програм наукової тематики кафедри оптоелектроніки Чернівецького 

національного університету в рамках Координаційних планів НДР Міністерства 

освіти і науки України у 2004-2014 рр., зокрема, науково-дослідної роботи 

«Фізичні основи технології напівпровідникових структур, їх електронні 

властивості та прилади на їх основі» (номер державної реєстрації 

0102U004996), а також українсько-російського проекту «Дослідження 

фотоелектричних процесів, оптимізація структури і параметрів тонкоплівкових 
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сонячних елементів на основі CdTe з метою підвищення ефективності 

перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну», фінансованого 

Державним фондом фундаментальних досліджень України (№ державної 

реєстрації 0107U008166). 

У рамках зазначених тематик дисертантом з’ясовано можливості 

зменшення оптичних і рекомбінаційних втрат в CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 

сонячних елементах шляхом варіювання параметрів застосовуваних матеріалів і 

гетероструктур, сформульовано рекомендації щодо збільшення ефективності 

CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів. 

Мета роботи. Для тонкоплівкових сонячних елементів на основі CdS/CdTe 

і CdS/Cu(In,Ga)Se2, розрахувати: втрати, зумовлені відбиванням і поглинанням 

сонячного випромінювання з урахуванням його спектрального розподілу; усі 

види рекомбінаційних втрат, а також з’ясувати можливості підвищення 

ефективності фотоелектричного перетворення цих сонячних елементів, яке 

наразі значно поступається теоретичній межі. 

Для досягнення поставленої мети розв'язувалися такі задачі: 

1. Базуючись на оптичних константах застосовуваних матеріалів 

(показників заломлення і коефіцієнтів екстинкції), розрахувати втрати, 

зумовлені відбиванням випромінювання на межах поділу (інтерфейсах) і 

поглинанням у шарах матеріалів. 

2. Узагальнити отримані результати знайдених оптичних втрат і оцінити 

можливості їх зменшення, маючи на увазі не лише наукові, але й економічні 

аспекти за умов широкомасштабного виробництва. 

3. З’ясувати причини практичної відсутності періодичних змін (осциляцій) 

у спектрах квантової ефективності досліджуваних сонячних елементів при 

яскраво виражених осциляціях у спектрах пропускання зразків з одним або 

кількома шарами застосовуваних матеріалів.  

4. Зіставленням розрахованих і виміряних спектрів квантової ефективності 

фотоелектричного перетворення знайти реальні параметри сонячних елементів 



 7 

на основі CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 (а не параметри, задані технологією 

виготовлення) і на цій основі визначити всі види рекомбінаційних втрат. 

5. Оцінити можливості зменшення рекомбінаційних втрат варіюванням 

параметрів застосовуваних матеріалів і діодної структури, тобто CdS/CdTe і 

CdS/Cu(In,Ga)Se2 p-n гетеропереходів. 

Об'єкт дослідження – процеси відбивання оптичного випромінювання на 

межах поділу матеріалів і поглинання в склі, в шарах SnO2:F, ZnO, CdS, CdTe, 

Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів, квантова ефективність фотоелектричного 

перетворення в досліджуваних сонячних елементах з урахуванням його 

дрейфового та дифузійного компонентів, рекомбінації на поверхнях поглинача і 

в області просторового заряду, кількісна характеристика всіх видів 

рекомбінаційних втрат. 

Предмет дослідження – типові сонячні елементи на основі гетероструктур 

CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2, застосовуваних у виробництві модулів для 

сонячних електростанцій. 

Методи дослідження – використання, аналіз і систематизація даних щодо 

оптичних параметрів і характеристик матеріалів, застосовуваних в CdS/CdTe і 

CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах, інших параметрів цих матеріалів, 

оригінальні методи комп’ютерних розрахунків і комп’ютерного моделювання 

фізичних процесів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що уперше: 

1. Розраховано сумарні втрати при відбиванні сонячного випромінювання 

АМ1.5 від інтерфейсів в сонячних елементах CdS/CdTe з прозорими електродами 

In2O3+SnO2 (ITO) і SnO2:F в усьому спектральному діапазоні. Показано, що 

поглинання в шарах ITO і CdS зменшує густину струму короткого замикання Jsc 

значно сильніше, ніж у шарі SnO2:F. 

2. Доведено, що в CdS/CdTe сонячних елементах при реальних часах життя 

носіїв заряду в CdTe (0.1-2⋅10–9 с) максимальна густина струму короткого 
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замикання досягається при ширині області просторового заряду (ОПЗ) 0.4-0.8 

мкм, що відповідає концентрації неcкомпенсованих домішок 1015-1016см–3. Часи 

життя носіїв, менші, ніж 10–9 с, є неприйнятними через значні рекомбінаційні 

втрати в ОПЗ. 

3.  Показано, що у зазвичай застосовуваному в сонячних елементах шарі CdTe 

товщиною 2-3 мкм, втрати, спричинені рекомбінацією в нейтральній частині шару 

CdTe (поза ОПЗ) і на його тильній поверхні, мало зменшують струм короткого 

замикання Jsc, але значно зростають при потоншенні шару CdTe до 0.5-1 мкм. 

4.  Виявлено, що загальні втрати при відбиванні випромінювання від 

інтерфейсів за типових параметрів CdS/Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) сонячних елементів 

становлять лише кілька відсотків. При цьому антивідбиваюче покриття значно 

зменшує втрати на фронтальній поверхні, а поглинальні втрати в CdS значно 

перевищують поглинальні втрати в ZnO. Сумарні оптичні втрати при наявності 

антивідбиваючого покриття в CIGS сонячних елементах наближаються до 20%.  

5.  Встановлено, що сумарні рекомбінаційні втрати в досліджуваних 

CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах становлять 6-7%. При цьому рекомбінаційні 

втрати на фронтальній поверхні поглинача (інтерфейсі CdS/Cu(In,Ga)Se2), в ОПЗ і 

на його тильній поверхні є незначними. Значно більші рекомбінаційні втрати 

спостерігаються поза ОПЗ в нейтральній частині поглинача.  

6. Встановлено, що ефективність збирання заряду в ОПЗ, розрахована для 

сонячних елементів CuIn0.76Ga0.24Se2 і CuIn0.39Ga0.61Se2 становить 96-97%. Для 

сонячних елементів CuIn0.76Ga0.24Se2 з шириною забороненої зони поглинача 

Eg=1.14 еВ збирання заряду може бути підвищене до 98.7%, якщо зменшити 

концентрацію нескомпенсованих акцепторів, чого не можна досягти для 

сонячного елемента з Eg = 1.36 еВ через значно менший час життя носіїв заряду.  

7. Доведено, що яскраво виражені періодичні зміни в спектрах оптичного 

пропускання CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів, зумовлені 

інтерференцією при багаторазовому відбиванні в тонких шарах матеріалів, і їх 

практична відсутність у спектрах квантової ефективності цих сонячних елементів 
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пояснюються значно більшою різницею оптичних констант на контакті 

повітря/напівпровідник у порівнянні з оптичним контактом двох напівпровідників. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Проведені дослідження дозволили з’ясувати можливості зменшення 

оптичних і рекомбінаційних втрат в CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних 

елементах шляхом варіювання параметрів застосовуваних матеріалів і 

гетероструктур. Одержані результати дозволяють сформулювати обґрунтовані 

рекомендації щодо помітного збільшення ефективності CdS/CdTe і 

CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів, застосовуваних у широкомасштабному 

виробництві модулів для сонячних електростанцій. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується застосуванням 

відомих модельних уявлень та надійних теоретичних та числових методів 

розрахунку із використанням достовірних даних (зокрема, оптичних констант 

матеріалів), а також підтверджується добрим узгодженням розрахованих і 

виміряних спектрів квантової ефективності фотоелектричного перетворення 

CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів. 

Публікації та особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації 

викладені у 13 наукових публікаціях: 5 статтях у фахових виданнях [1-5], 8 

тезах міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій [6-13]. 

У всіх роботах, написаних у співавторстві, дисертантка брала участь у 

постановці задач, виконанні аналітичних та числових розрахунків оптичних втрат 

у структурі скло/прозорий провідний оксид (TCO) CdS/CdTe сонячного елемента 

CdS/CdTе [Д1, Д6, Д7, Д11], рекомбінаційних втрат на поверхнях шару CdTe та в 

області просторового заряду сонячного елемента CdS/CdTe [Д2, Д3, Д6, Д8-Д10], 

оптичних втрат у структурі ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Sе2 в результаті відбивань від 

інтерфейсів і поглинання в шарах ZnO і CdS та рекомбінаційних втрат на 

фронтальній поверхні шару Cu(In,Ga)Sе2 та в області просторового заряду 

сонячного елемента CdS/Cu(In,Ga)Sе2 [Д4, Д5, Д12, Д13], обговоренні одержаних 

результатів, формулюванні висновків і практичних рекомендацій, підготовці 
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публікацій, активно представляла результати досліджень на наукових 

конференціях.  

Апробація результатів дисертаційної роботи. Результати дисертаційної 

роботи доповідалися і обговорювалися на таких наукових конференціях: 

XXXIX International School and Conference on the Physics of Semiconductors 

(Krynica-Zdroj, Poland, 2010); V Українській науковій конференції з фізики 

напівпровідників (Ужгород, Україна, 2011); 40-43 International School and 

Conference on the Physics of Semiconductors (Krynica-Zdroj, Poland, 2011, 2012, 

2014); VI Українській науковій конференції з фізики напівпровідників (Чернівці, 

Україна, 2013); XIV International Young Scientists Conference «Optics & High 

Technology Material Science – SPO» (Київ, Україна, 2013); VI Міжнародній 

науково-технічній конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні 

технології» (Одеса, Україна, 2014). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, бібліографічного списку використаних джерел, який 

нараховує 124 найменування. Загальний обсяг дисертації – 150 сторінок 

друкованого тексту, що містить 46 рисунків і 5 таблиць. 
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Розділ 1 

СТАТУС ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ТОНКОПЛІВКОВИХ  

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 

Забезпечення енергією - одна з найгостріших проблем, що стоять перед 

людством у XXΙ-му столітті. Без енергії неможливо долати проблеми 

сьогодення. Невпинний економічний розвиток вимагає неперервного зростання 

споживаної енергії. Основним джерелом енергії навіть у високорозвинених 

країнах є викопне паливо - вугілля, нафта і природний газ. Проте ресурси 

викопного палива обмежені, а його виробництво і споживання незворотно 

впливають на екологічні умови із загрозою катастрофічних змін клімату на 

Землі. Використовуються також інші джерела енергії, зокрема керована реакція 

поділу ядра. Потужність існуючих ядерних реакторів (їх близько 450 у світі) 

становить біля 370 ГВт. Однак, щоб повністю забезпечити людство енергією 

(∼18ТВт), їх потужність треба збільшити приблизно в 50 разів, що є доволі 

проблематичним. Ресурси гідроелектричної, геотермальної, вітрової енергії, 

енергії з біопалива також обмежені. Водночас, потужність сонячного 

опромінення поверхні Землі перевищує існуючі в світі генеруючі потужності 

більш ніж в 1000 разів [1]. Залишається тільки освоїти в екологічно чистий і 

безпечний спосіб це доступне, невичерпне, безкоштовне і безпечне джерело 

енергії.  

Перетворення сонячної енергії в теплову здавна знаходить практичне 

застосування. Поширені також електростанції, в яких вода нагрівається 

сонячним випромінюванням аж до утворення високотемпературної пари, 

потужний струмінь якої обертає ротор електричного генератора. Однак, 

найпривабливішими є сонячні елементи, в яких відбувається ппрряяммее  перетворення 

сонячного випромінювання в електрику (так звана ффооттооввооллььттааїїккаа)). 

Домінуючими в сучасній сонячній енергетиці упродовж десятиліть є 

сонячні модулі (панелі, батареї) на основі монокристалічного (c-Si) і 
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полікристалічного кремнію. У всій енергетичній галузі кремнієва фотовольтаїка 

демонструє ннааййввиищщіі  ттееммппии  ззррооссттаанннняя, які в наступні роки, як очікується, 

будуть теж доволі високими. Тим не менше, частка кремнієвих сонячних 

електростанцій у генеруючих потужностях в світі досягне ~1 % тільки в 2018-

2020-их роках, а за найоптимістичнішими прогнозами спеціалістів може дещо 

перевищити 10 % в 2045-2050-их роках. Таким чином, вирішення енергетичних 

проблем шляхом розвитку кремнієвої фотовольтаїки є занадто затяжним. 

Причина повільного зростання потужностей кремнієвих сонячних 

батарей – велике споживання матеріалу і енергії, висока трудомісткість і, як 

наслідок, - низька продуктивність і висока вартість продукції з прийнятною для 

масового виробництва енергетичною ефективністю (ККД) 16-17 і 13-15% у разі 

монокристалічного і полікристалічного кремнію, відповідно. Проблема має 

фундаментальний характер і полягає в тому, що кремній є непрямозонним 

напівпровідником і тому повне поглинання випромінювання потребує його 

значної товщини (до 0,5 мм і більше). Щоб зібрати фотогенерований заряд в 

товстому поглинаючому шарі потрібна значна дифузійна довжина носіїв 

заряду Ldif, тобто великий добуток їх часу життя τ і рухливості µ  

(Ldif = (τDdif)1/2, Ddif = µkT/q – коефіцієнт дифузії), і отже, - висока якість 

матеріалу, близька до якості Si пластин, застосовуваних у виробництві 

мікроелектронних приладів.  

Безсумнівно, сонячні батареї на кремнієвих пластинах, представники так 

званої ффооттооввооллььттааїїккии  ппеерршшооггоо  ппооккоолліінннняя, будуть зберігати свої позиції на 

ринку в майбутньому. У сотнях компаній по всьому світу завжди можна 

вкласти кошти з мінімальним ризиком і здійснювати технологію, розроблену 

для мікроелектроніки з деякими змінами. Важливо також, що Si є дуже 

поширеним, нетоксичним і дуже стабільним матеріалом. Однак через 

обмеження обсягів виробництва високоякісного кремнію для сонячних модулів 

(батарей), прогнози про ссттррііммккее  ззббііллььшшеенннняя їх внеску в світову енергетичну 

систему в найближчі роки є досить сумнівними. 
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Серед радикальних способів зниження вартості сонячних модулів і 

різкого збільшення обсягів їх виробництва є ппееррееххіідд  ддоо  ттооннккооппллііввккооввиихх  

ттееххннооллооггіійй, використання прямозонних напівпровідників, нанесених на дешеву 

підкладинку великої площі (скло, металеву фольгу, пластик). Перехід від 

кристалічного Si до прямозонного напівпровідника дозволяє використовувати 

незрівнянно менше фотоелектрично активного матеріалу. Оскільки 

прямозонний напівпровідник поглинає сонячне випромінювання у значно 

меншій товщині порівняно з непрямозонним (на два порядки), вимоги щодо 

великої дифузійної довжини носіїв заряду і, отже, до хімічної чистоти і 

кристалічної досконалості поглинаючого шару стають значно слабшими. 

Тонкоплівкові технології мають ряд інших суттєвих переваг. У той час, 

як кремнієві сонячні елементи виготовляються з окремих пластин площею 

біля 1 дм2, з яких потім збираються модулі площею біля 1 м2, в тонкоплівковій 

технології цілий модуль виготовляється одночасно. Шари необхідних 

матеріалів наносяться послідовно на рухому підкладинку в межах 

автоматизованої виробничої лінії (конвеєра) і, що важливо, при температурах не 

вищих за 200-650°С у порівнянні з 800-1450°С для основних процесів Si 

технології. Це зводить до мінімуму ручну працю і значно полегшує 

автоматизацію, кінцевим результатом якої є так звана ммооннооллііттннаа  ііннттееггррааццііяя. 

Тонкоплівкові технології дозволяють значно знизити виробничі витрати і 

стають все поширенішими, оскільки дозволяють налагодити виробництво в 

значно більших масштабах. Аналітики вважають, що перехід в сонячних 

модулях від кремнієвих пластин до тонких плівок як домінуючої технології — 

лише питання часу. 

У цьому розділі дисертації розглядаються результати досліджень і 

розробок тонкоплівкових CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів і модулів з 

акцентом на можливості підвищення ефективності фотоелектричного 

перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію, яка наразі 

значно поступається теоретичній межі. Коротко розглянуто основні властивості 
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застосовуваних матеріалів у цих пристроях, структуру і технологію їх 

виготовлення, фізичні процеси, які забезпечують їх роботу як сонячних 

елементів і без чого є неможливим з’ясування причин оптичних і 

рекомбінаційних втрат – важливих причин зниження ефективності сонячного 

елемента. Завершується розділ аналізом конкретних фізичних задач, які 

потребують подальших досліджень, а також формулюванням задач, на 

розв’язок яких спрямовані дослідження, висвітлені в наступних розділах 

дисертації. 

1.1. Типи тонкоплівкових сонячних елементів 

Безперечними лідерами тонкоплівкових технологій є сонячні модулі на 

аморфному кремнії (а-Si), діселеніді міді-індію-галію (CuIn1-xGaxSe2) і телуриді 

кадмію (CdTe), частка яких на світовому ринку розширюється з року в рік. 

Решта тонкоплівкових технологій ще недостатньо розвинуті, щоб вийти на 

рівень широкомасштабного промислового виробництва.  

Аморфний кремній (прямозонний напівпровідник) був запропонований як 

матеріал для сонячних елементів ще в середині 1970-их років і був першим 

матеріалом для комерційних тонкоплівкових сонячних панелей з усією їх 

привабливістю щодо малої товщини поглинаючого шару, збільшення площі і 

зниження вартості продукції. Однак сонячним елементам на основі а-Si 

властивий ефект Стеблера-Вронського, який полягає в тому, що під дією 

сонячного опромінення ефективність сонячного елемента впродовж перших 

декількох сотень годин стрімко знижується, після чого процес деградації 

уповільнюється і стабілізується на рівні 8-10% [3]. Тому нині найбільш успішні 

тонкоплівкові технології, які вийшли на рівень масового виробництва, 

базуються не на аморфному кремнії, а на CdTe і CuIn1-xGaxSe2 сонячних 

елементах – представниках  ффооттооввооллььттааїїккии ддррууггооггоо  ппооккоолліінннняя. У той же час у 

багатьох дослідницьких центрах і виробничих компаніях здійснюються 

розробки сонячних елементів на інших матеріалах та інших структурах. 
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Тривалий час ведуться зокрема систематичні розробки ттооннккооппллііввккооввиихх  

ккррииссттааллііччнниихх  ккррееммнніієєввиихх  ссоонняяччнниихх  ееллееммееннттіівв  іі  ммооддуулліівв, які виготовляються 

методом осадження шару Si  товщиною від декількох десятків нанометрів до 

декількох десятків мікронів на підкладинку з іншого матеріалу, зокрема на 

листове скло [4]. Через малу товщину в шарі Si поглинається лише мала частка 

сонячного випромінювання навіть при усуненні відбивання від фронтальної 

поверхні сонячного елемента в результаті створення текстури на склі перед 

осадженням плівки Si. Завдяки цьому світло вводиться у плівку Si під кутом, і 

тому його оптичний шлях істотно видовжується, тим самим збільшуючи 

оптичне поглинання. Такому ефекту сприяє також створення дзеркальної 

тильної поверхні плівки.  

Збирання фотогенерованих носіїв заряду в полікристалічному Si істотно 

відрізняється від процесів в аморфному Si через відмінності не тільки товщини 

шару, а й структури матеріалу і його параметрів, таких як час життя носіїв, їх 

рухливість та інші. Оскільки рухливість і час життя носіїв заряду в 

тонкоплівкових шарах кремнію є відносно низькими, довжина дифузії носіїв є 

меншою. З цієї причини використовуються діодні структури, де фотогенерація 

відбувається в якомога товщому і-шарі p-n переходу [5].  

Незважаючи на зусилля науковців та інженерів упродовж приблизно 30 

років, ефективність тонкоплівкових кристалічних кремнієвих сонячних модулів 

все ще не перевищує 9-10%. Проте, завдяки низькій вартості такі модулі 

великої площі навіть з низькою ефективністю привабливі і в деяких випадках 

запроваджені у виробництво [6]. 

Ще на початку 1990-их років були запропоновані ссоонняяччнніі  ееллееммееннттии,, 

ссееннссииббііллііззоовваанніі  ббааррввннииккоомм (dye-sensitized-solar-cells, DSSC) – представники 

ттррееттььооггоо  ппооккоолліінннняя  ффооттооввооллььттааїїккии, – які вважаються вельми перспективними, 

тому що виготовляються з недорогих матеріалів простими методами, у тому 

числі й на гнучкій підкладинці (такі сонячні елементи називають комірками 

Гратцеля [7]). Структура DSSC є доволі своєрідною – два плоскі електроди, 
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простір між якими заповнений електролітом з барвником. Сонячне світло в 

DSSC поглинають молекули барвника, так само, як це відбувається в природі 

(наприклад, у молекулах хлорофілу в зеленому листі). Пористий шар 

нанокристалічного оксиду (найчастіше TiO2), який слугує одним з електродів, 

забезпечує збирання і розділення зарядів, яке відбувається в електроліті. Роботу 

DSSC часто порівнюють з фотосинтезом, оскільки обидва процеси 

використовують окислювально-відновлювальну реакцію. Недоліком DSSC є 

використання рідкого електроліту, який може замерзнути при низьких 

температурах, а високі температури викликають розширення рідини, що 

спричиняє проблеми з герметизацією. Заміна рідкого електроліту твердим є 

предметом досліджень. Ефективність DSSC становить 10-11%, її рекордне 

значення близьке до 15% [8]. 

ООррггааннііччнніі  ссоонняяччнніі  ееллееммееннттии привертають увагу також простотою 

технології, що в перспективі може привести до недорогого їх виробництва. У 

таких пристроях використовується тонка плівка органічної речовини (полімеру) 

товщиною ~100 нм між двома електродами з різними роботами виходу [9]. На 

відміну від сонячних елементів на основі неорганічних матеріалів, 

фотогенеровані електрони і дірки в органічних сонячних елементах 

розділяються електричним полем в p-n переході. Поглинання фотонів в 

органічному матеріалі призводить до створення мобільного збудженого стану 

(екситону), а не вільних електронно-діркових пар. Довжина дифузії екситонів 

занадто мала (лише 5-15 нм), їх рухливість низька, що дуже обмежує 

ефективність сонячного елемента. З часом стали використовуватися два 

різнорідних органічні шари з відмінними властивостями [10]. Екситон, який 

виник в результаті поглинання фотона, дифундує і на межі поділу двох 

матеріалів розпадається на вільний електрон і дірку. Ефективність ~7 % можна 

розглядати як один з кращих результатів для органічних сонячних елементів. 

Проте нестабільність через окислення, відновлення і рекристалізацію може 

призводити до деградації пристрою і зміни параметрів з часом. Однак, 
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органічна фотовольтаїка привертає значну увагу дослідників як перспективна 

технологія.  

Особливо слід відзначити ссоонняяччнніі  ееллееммееннттии  ннаа  ооссннооввіі  IIIIII--VV  

ннааппііввппррооввііддннииккіівв (GaAs, AlGaAs, GaInAs, GaInP, GaAsP), які розробляються в 

багатьох лабораторіях світу. Ці багатоперехідні елементи складаються з 

декількох тонких плівок різних матеріалів, зазвичай отримуваних з 

використанням епітаксії з газової фази. Кожен напівпровідник з певною 

забороненою зоною поглинає випромінювання відповідної частини спектра. 

Заборонені зони напівпровідників ретельно підбираються для використання 

якомога більшої частини спектра сонячного випромінювання.  

Пристрої на основі GaAs з кількома p-n переходами були спочатку 

розроблені для спеціальних застосувань, зокрема для супутників і дослідження 

космосу. На сьогодні такі пристрої з сонячними концентраторами є 

найефективнішими сонячним елементами (вище за 40%), але питання про 

широкомасштабне їх використання з метою вирішення глобальних 

енергетичних проблем не ставиться [11, 12]. Інші типи сонячних елементів 

також пропонуються, але наразі їх розробка знаходиться на рівні попередніх 

лабораторних досліджень.  

З приведеного короткого огляду випливає, що сонячні елементи на основі 

CdTe і Cu(In,Ga)Se2 найширше представляють тонкоплівкову фотовольтаїку, яка 

вийшла на рівень масового виробництва. Це відбувається незважаючи на те, що 

ефективність фотоелектричного перетворення в модулях на їх основі (а не в 

окремих лабораторних зразках) приблизно вдвічі менша теоретичної межі  

28-30%. Ураховуючи масштаби виробництва, підвищення ефективності навіть на 

кілька відсотків дає значний економічний ефект, і тому дослідження, спрямовані 

на підвищення ефективності, є надзвичайно актуальними.  

1.2. Досягнення технології і розробок CdTe сонячних елементів 

Розрахунки ефективності перетворення сонячної енергії в електричну 

залежно від ширини забороненої зони сонячного елемента показують, що CdTe 
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добре підходить для випромінювання Сонця – зірки спектрального класу G2 з 

ефективною температурою чорного тіла 5700K. Телурид кадмію – прямозонний 

напівпровідник, тому товщини шару всього кілька мікронів достатньо для 

практично повного поглинання фотонів з енергією hv > Eg (Eg – ширина 

забороненої зони). При ширині забороненої зони CdTe 1.47-1.48 еВ можна 

очікувати високий квантовий вихід в широкому спектральному діапазоні від 

ультрафіолету до довжини хвилі λ ≈ 840 нм, яка відповідає ширині забороненої 

зони CdTe λg = hc/Eg [13]. Високий коефіцієнт оптичного поглинання при hv > Eg 

і p-тип електропровідності роблять CdTe матеріалом близьким до ідеального для 

фотоелектричного перетворення [14]. 

Сонячні елементи на основі CdTe мають доволі давню історію. Ще в 

1956 році Й. Лоферскі теоретично обґрунтував застосування InP, GaAs і CdTe в 

сонячних елементах як напівпровідників з вищою, порівняно з CdS, Se, AlSb і 

Si, ефективністю фотоелектричного перетворення [15]. Однак ефективність 

сонячного елемента з p-n переходом на монокристалічному CdTe, уперше 

створеного в 1959 році, становила всього ∼2% [16] і лише через 20 років дещо 

перевищила 7%, а згодом і 10% [17, 18]. Причинами низької ефективності таких 

пристроїв були технологічні труднощі створення досконалого p-n переходу з 

тонким фронтальним шаром і значні втрати, зумовлені поверхневою 

рекомбінацією. Тому подальші зусилля були спрямовані на пошук 

оптимального гетеропереходу, першим з яких був гетероперехід p-Cu2Te/n-CdTe 

з фотоелектричною ефективністю біля 7%, який, на жаль, виявився занадто 

нестабільним через дифузію міді [19]. Були досліджені можливості використання 

інших матеріалів як гетеропартнерів p-CdTe: ІТО, In2O3, ZnO (матеріалів n-типу 

провідності з ширшою, порівняно з CdTe забороненою зоною), які виконували 

функцію «вікна», крізь яке випромінювання вводиться в фотоелектрично 

активний поглинаючий шар CdTe [20-22]. 

У 1964 році були описані перші гетеропереходи, отримані напиленням 

тонкого шару n-CdS на поверхню монокристала р-CdTe [23]. Перша 
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ттооннккооппллііввккоовваа структура CdTe/CdS/SnO2/скло, що стала прототипом сучасних 

сонячних елементів, була створена в Ташкентському фізико-технічному 

інституті в 1969 році [24]. З роками з’ясувалося, що саме гетероструктура 

CdS/CdTe має реальну перспективу впровадження в масове виробництво 

сонячних модулів, незважаючи на відносно вузьку заборонену зону CdS.  

Типова конструкція сонячного елемента CdS/CdTe показана на рис. 1.1. 

При виробництві сонячних модулів шари CdS і CdTe наносяться на скло 

(товщиною ∼3 мм), покрите прозорим електропровідним шаром оксиду (ТСО), 

наприклад, ITO (In2O3 + SnO2) [25]. На завершальному етапі після нанесення 

тилових електродів сонячні елементи покриваються ще одним склом із 

застосуванням герметика, що й забезпечує довговічність і стабільність роботи 

пристроїв упродовж 25-35 років. 

Прозорий електропровідний шар. Першим кроком у виготовленні CdTe 

сонячних елементів є покриття скла прозорим провідним оксидом (TCO), таким 

як оксид олова, легованого фтором, SnO2:F або оксидом індію-олова (ІТО) In2O3 

+ SnO2, який слугує фронтальним електричним контактом (електродом) [14]. 

  

TCO (∼ 0.25 мкм) 

CdS (∼ 0.1  мкм) 

Скло (3 мм) 

CdTe (2-6 мкм) 

Meтал 

В и п р о м і ню в а н н я  

d 

 

Рис. 1.1. Поперечний переріз CdS/CdTe сонячного елемента. 
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Хоча одиничний шар TCO забезпечує інтенсивне сонячне опромінення, 

часто використовується подвійний шар з високим і низьким опором для захисту 

від шунтування, викликаного «проколами» тонких шарів CdS. У промисловому 

виробництві найчастіше використовується провідний оксид SnO2:F, але досить 

часто і тонкий шар ITO [26]. 

Плівки SnО2 можуть бути отримані за допомогою процесу розпилення 

(пульверизації) SnCI4 у водному розчині. На нагрітій підкладинці SnCI4 

розкладається при реакції з киснем, утворюючи плівки SnO2 і HCI, який 

видаляється. Покриття таким методом наносяться на комерційній основі і в 

даний час ним користуються кілька промислових виробників. Плівки зазвичай 

мають коефіцієнт пропускання, близький до ∼80%. Альтернативним методом 

осадження SnО2 є катодне розпилення металевих мішеней Sn в 

окислювальному середовищі. Хоча цей метод дорожчий, ніж пульверизація, в 

результаті отримуються плівки вищої якості. 

Змішані оксидні плівки In і Sn (ІТО, In2O3 + SnO2) характеризуються вищою 

продуктивністю при виробництві. Такі плівки дорожчі через використання індію, 

широко застосовуваного в екранах моніторів комп’ютерів і мобільних телефонів. 

До того ж, індій може дифундувати в плівки CdS і CdTe і привести до небажаного 

легування CdTe під час високотемпературної обробки. Часто на ITО, як 

«дифузійний бар’єр» для In, осаджують тонку плівку чистого SnO2 [25]. 

Шар CdS як «вікно» сонячного елемента. Більшість CdTe сонячних 

елементів використовують шар CdS n-типу провідності (ширина забороненої 

зони 2.4 еВ), що безпосередньо контактує з p-CdTe, утворюючи p-n 

гетероперехід. Шар CdS не є фотоелектрично активним, а лише виконує 

функцію «вікна», через яке випромінювання проникає у фотоелектрично 

активний шар CdTe (поглинач). Типова товщина CdS в сонячних елементах 

знаходиться в діапазоні 100-150 нм [26]. 

Як правило, шар CdS бажано зберегти якомога тоншим, щоб дозволити 

більшій частці фотонів з енергією, вищою його ширини забороненої зони, 



 21 

досягти поглинач CdTe і, отже, забезпечити більший фотострум. Але занадто 

тонкий шар CdS підвищує можливість локального шунтування. Як уже 

зазначалось, нанесення ще одного, високоомного, прозорого оксидного шару 

між TCO і CdS суттєво послаблює цю проблему і покращує якість 

контактування і однорідності. 

Можливості нанесення якісного CdS шару різноманітні і включають в 

себе рідкофазне хімічне осадження, напилення і фізичне осадження з парової 

фази. Вибір технології, як правило, обумовлений сумісністю з іншими 

процесами осадження у виробничій лінії. Спосіб, що особливо підходить для 

CdS, – рідкофазне хімічне осадження (CBD). У цьому процесі метастабільний 

розчин, що містить Cd і S, утворює тонкі плівки CdS на поверхні підкладинки, 

яку занурюють у розчин при температурі, близькій до 80°С. Хімічна реакція 

полягає в наступному: 

Cd2(complex)(aq) + (NH2)CS(aq) + 2OH-
(aq) → CdS(s) + H2O(liq) 

Утворені в такий спосіб плівки CdS є щільними і однорідними навіть при 

малій товщині. Недоліком методу є формування різкого переходу між CdTe і 

CdS, які мають значну невідповідність ґраток. Обробка після осадження, 

описана нижче, дозволяє покращити якість гетеропереходу [25]. 

Поглинаючий шар CdTe. Тонкоплівковий CdTe є найважливішим 

компонентом, у якому при поглинанні падаючого сонячного випромінювання 

генерується фотострум. Вважається, що через прямозонність CdTe потрібно 

лише близько 2 мкм матеріалу, щоб поглинути основну частку випромінювання 

в сонячному спектрі. Залежно від способу осадження, типова товщина шару 

CdTe в сонячних елементах знаходиться в діапазоні 2-6 мкм. 

Елементи Cd і Te можуть бути легко очищені стандартними металургійними 

методами, а сполука CdTe може бути отримана досить високого ступеня чистоти 

[14].  
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Існують численні технології осадження шарів CdTe, біля десяти з них 

успішно вивчені. Більшість процесів осадження базується на тому, що CdTe при 

нагріванні переганяється ккооннггррууееннттнноо без плавлення, формуючи ссттееххііооммееттррииччнніі 

плівки. Залишок матеріалу теж зберігає стехіометрію до його повного 

використання. Створення шарів CdTe p-типу провідності може не потребувати 

спеціального легування матеріалу, а наявність кисню, як ізовалентної домішки, 

лише збільшує концентрацію акцепторів у CdTe. Головною проблемою 

виробництва високоефективних CdTe сонячних елементів є складність 

отримання низькоомного CdTe, оскільки цей матеріал є компенсованим 

напівпровідником. Окрім неконтрольованих домішок, які завжди присутні, 

важливий вплив на електричні властивості CdTe чинить так звана 

самокомпенсація. Зокрема, вакансії Cd (VCd) діють як акцептори, у той час як 

вакансії Te (VTe) – як донори. Ці дефекти компенсують одне одного, 

підтримуючи низький рівень легування. Один з найпоширеніших методів 

збільшення електропровідності p-типу є відпал CdTe при ∼ 400 °С в присутності 

хлориду кадмію (CdCl2).  

Вакуумне термічне розпилення. Це – класичний процес осадження 

матеріалу вакуумним випаровуванням. CdTe випаровують з нагрітого тигля для 

конденсації на підкладинці, розташованій у верхній частині цього тигля 

всередині вакуумної камери. Тигель і вихідний матеріал витримують при 

температурі близькій до 700°С, а підкладинку нагрівають до температури від 

200 до 400°С. Верхня межа температури підкладинки визначається 

відношенням або ресублімацією зростаючої плівки. Типові швидкості 

осадження за лабораторних умов ~10 Å/с, які визначаються насамперед 

геометрією пристрою для осадження. У виробництві процес осадження 

модифікується з метою досягнення якнайвищої швидкості осадження. 

Сублімація в закритому об’ємі (close-spaced sublimation, CSS). 

Джерелом випаровування служить пластина CdTe, яка поміщається на близькій 

відстані так, щоб віддаль до неї становила менше 1/10 розмірів підкладинки. 
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Через обмежену геометрію для сублімації не потрібно великої довжини 

вільного пробігу частинок CdTe. Не потрібен також високий вакуум. Тиск 

інертного газу може бути в межах від 1 мбар, і навіть при атмосферному тиску 

можуть бути виготовлені якісні плівки. Цей метод був залучений для 

осадження CdTe плівок для перших тонкоплівкових сонячних елементів з 

ефективністю 10% ще у 1982 році. Пізніше ефективність 15.8% була досягнута 

також за допомогою цієї технології, використовуючи температуру підкладинки 

біля 600°C при тиску 40 мбар. Така температура вимагає застосування 

високотемпературної підкладинки, наприклад з боросилікатного скла. Якщо 

використовується недороге вапняно-натрієве скло, потрібні нижчі температури 

(близько 500°C). При швидкості осадження CdTe, вищій за 10 мкм/хв, була 

досягнута ефективність сонячного елемента біля 12% [27]. 

Електролітичне осадження (electrodeposition). Електролітичний метод 

включає гальванічне осадження Cd і Te з іонів Cd2+ і HTeO2
+ у водному 

електроліті. Процес полягає в наступних реакціях: 

HTeO2
+ + 3Н+ + 4e-→ Teo + 2H2O, Ео = 0.559 В 

Cd+2 + 2e-→ Cdo, Ео = -0.403 В 

Cdo + Teo → CdTe 

Велика різниця у відновному потенціалі викликає необхідність 

обмеження концентрації більш позитивних домішок Te для підтримки 

стехіометрії при осадженні. На практиці низька концентрація Te обмежує 

швидкість росту CdTe за рахунок виснаження Te в розчині при зростаючій 

поверхні і подальшому транспортуванні речовини. Щоб подолати це, 

електроліт добре перемішують, а також застосовують різні методи поповнення 

Te. Товщина і область осадження обмежена здатністю підтримувати потенціал 

осадження по всій поверхні зростаючої плівки. Осаджені плівки CdTe можуть 

бути виготовлені стехіометричними, збагаченими на Те (за рахунок збільшення 

концентрації Te у ванні) або Cd (при низьких потенціалах нанесення з обмеженою 
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концентрацією Те). Електроосаджені плівки CdTe складаються зі стовпчастих 

зерен, які мають середній бічний розмір від 100 до 200 нм [14].  

Метал-органічне хімічне осадження з парової фази (MOCVD). Ця 
технологія нанесення плівок CdTe не є вакуумною технікою при помірно низьких 
температурах з органічних речовин, таких як диметилкадмію і диізопропілтелур у 
водневому газі-носії. Підкладинки можуть бути нагріті радіаційно або 
мікрохвильовим генератором. Осадження відбувається піролітичним 
розкладанням вихідних газів. Швидкість росту шару CdTe сильно залежить від 
температури підкладинки, яка зазвичай знаходиться в діапазоні від 200 до 400°C. 
Плівки завтовшки 2 мкм, осаджені при 400°C, виявляють структуру із стовпчастих 
зерен з боковим діаметром зерна ~1 мкм. Процес MOCVD був досліджений 
групами у SMU/USF і Технологічним інститутом Джорджії [14]. 

Молекулярно-променева епітаксія. Найбільш контрольованим методом 
нанесення шарів CdTe є молекулярно-променева епітаксія. Процес 
здійснюється за умов надвисокого вакууму у камері, внутрішні стінки якої 
охолоджуються до температури рідкого азоту. Атомарні пучки створюються за 
допомогою так званих ефузійних комірок, у яких здійснюється розігрівання Cd і 
Te. Пучок атомів спрямовується на поверхню підкладинки, потоки атомних 
пучків регулюються температурою компонентів, в результаті чого на 
підкладинці, температура якої підтримується відносно низькою (скажімо, 

600°С), виростає високоякісна монокристалічна плівка. Відносно низька 
температура технологічного процесу практично виключає взаємну дифузію між 
вирощуваними шарами. Однорідність товщини епітаксійної плівки досягається 
завдяки значній відстані між джерелами атомів і підкладинкою, а також її 
обертанням навколо осі, перпендикулярної до її площини. Хімічний склад 
плівки контролюється безпосередньо в процесі росту плівки. Установки 
молекулярно-променевої епітаксії доволі складні, але це виправдовується 
універсальністю й гнучкістю технології. Застосування молекулярно-променевої 
епітаксії дозволяє створювати високоефективні сонячні елементи CdS/CdTe. 

Активуюча обробка (Cl–treatment). Осаджені CdS/CdTe структури 

завжди мають погані фотоелектричні властивості, зумовлені, зокрема, 
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розбіжністю параметрів кристалічних ґраток CdTe і CdS (∼5%). Ця проблема 

значною мірою долається температурною обробкою вже виготовленої CdS/CdTe 

структури, яка полягає у відпалі за наявності Cl і O2 при температурі в межах від 

350 і 600°С. Цей процес називають «активацією» переходу.  

Після відпалу в полікристалічному CdTe, вирощеному 

низькотемпературними методами осадження, спостерігається значне збільшення 

розміру зерен. Для високотемпературних процесів є тенденція формування на 

інтерфейсі проміжного шару CdTe1–хSх через взаємну дифузію, а також незначне 

збільшення розміру зерен після активуючої обробки. Дифузія сірки зменшує 

товщину шару CdS, інколи спричиняючи «проколи» у ньому. Це дуже важлива 

проблема для CdTe сонячних елементів, яка обмежує застосування тонких шарів 

CdS, де бажано мінімізувати оптичні поглинальні втрати. Формування прошарку 

CdTe1–хSх після активації фактично нівелює вплив неспівпадіння постійних 

ґраток CdS і CdTe, але лише незначно порівняно з покращенням електричних 

властивостей, викликаних присутністю Cl і О2. Крім скорочення густини 

дефектів та дислокацій, після відпалу відбувається загальне збільшення 

концентрації мілких акцепторів в CdTe, що веде до покращення його р-

провідності. У результаті підвищення ефективності збирання носіїв заряду 

ефективність сонячного елемента помітно збільшується [26]. 

Тильний електричний контакт. Важливим питанням для технології є 

формування якісного і стабільного омічного контакту до р-CdTe шару. Щоб 

сформувати омічний контакт для напівпровідника р-типу робота виходу металу 

повинна бути вищою, ніж напівпровідника, в іншому випадку формується 

контакт Шотткі. Для CdTe робота виходу є вищою, ніж 5.7 еВ, а метали з такою 

високою роботою виходу є непридатними для застосування у даному разі. Щоб 

подолати цю проблему, тильний приповерхневий шар CdTe створюється сильно 

легованим за допомогою хімічного травлення і часто застосовується буферний 

шар з високою концентрацією носіїв заряду.  
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Наступний відпал після осадження створює проміжний буферний шар в 

CdTe, що зміщує краї забороненої зони через зміну густини станів інтерфейсу. 

Це веде до пониження висоти бар’єра і звуження інтерфейсу, в результаті чого 

утворюється квазіомічний контакт між металом і CdTe. Зазвичай 

використовується буферний шар із комбінацією металізації Cu/Au, Cu/графіту 

або графітової пасти, легованої Cu і Hg. Але тильний контакт, що містить мідь 

у будь-якій формі, часто є нестабільним в часі, оскільки дифузія Cu з тильного 

контакту призводить до його деградації. Розробляються альтернативні процеси 

і серед них Sb2Te3/Mo і Sb/Mo контакти, що забезпечують високу ефективність і 

довгострокову стабільність пристрою. 

Прості способи виготовлення й формування бар’єрної структури, що не 

потребують складного й коштовного обладнання, – важлива перевага технології 

сонячних елементів на основі CdTe. На початку XXΙ-го ст. вдалося досягти 

прийнятного для виробництва компромісу між двома головними для сонячного 

модуля критеріями – достатньою ефективністю фотоелектричного 

перетворення й дешевизною продукції [25]. Розроблена технологія дозволила 

налагодити виробництво сонячних модулів на основі CdTe, здатних 

конкурувати з кремнієвими аналогами. При масовому виробництві 

ефективність CdTe модулів спочатку становила 10-11% з перспективою 

збільшення в недалекому майбутньому на кілька відсотків [28]. Успіх 

гарантувався тим, що ефективність кращих лабораторних зразків 

тонкоплівкових CdTe сонячних елементів становила 16-17%, а її теоретична 

межа – 28-30% [29-31]. На початку 2015 року ефективність лабораторних 

зразків CdTe сонячних елементів малої площі (зазвичай 0.5 см2) вдалося 

підвищити до 21.5 %, а модулів великої площі - до 17.0% [32].  

У сонячній енергетиці темпи зростання виробництва CdTe модулів 

упродовж останнього десятиліття є найвищими. За останні роки їх річні 

потужності зросли більше ніж на порядок, значно перевищивши потужності їх 

аналогів на основі a-Si. У Німеччині, Іспанії, США та інших країнах побудовані 



 27 

CdTe сонячні електростанції потужністю від кількох мегават до декількох 

десятків мегават. Річний обсяг виробництва сонячних модулів на основі CdTe 

лише однією компанією First Solar уже в 2009 році перевищив 1.2 ГВт, що для 

кліматичних умов Центральної Європи є еквівалентом ядерного реактора 

середньої потужності (рис. 1.2).  

Компанія First Solar − найбільший виробник фотовольтаїчних сонячних 

модулів у світі − значно перевершила потужності таких багаторічних лідерів у 

виробництві сонячних модулів, як Suntech Power (КНР), Sharp (Японія), Q-Cells 

(Німеччина). Цією компанією в КНР буде побудовано сонячну електростанцію на 

СdTe сонячних модулях потужністю 2 ГВт, а у вересні 2010 р. підписано 

багаторічну угоду про будівництво в пустельних районах штату Каліфорнія США 

таких сонячних електростанцій потужністю ∼300 МВт. У травні 2010 р. компанія 

General Electric почала запровадження виробництва CdTe тонкоплівкових 

сонячних модулів на базі технології, розробленої в Національній лабораторії 

відновлювальних джерел енергії і компанією Prime Star Solar [33]. 
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Рис. 1.2. Динаміка зростання річного виробництва CdTe сонячних модулів  
компанією First Solar (США). 
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Рис. 1.3. Сонячна електростанція на основі CdTe потужністю 53 МВт у Німеччині 
поблизу Берліна, побудована в 2009 році. 

Вартість модулів упродовж останніх 5-7 років зменшилась утричі й 

переступила рубіж 1 дол.США/Вт, тобто стала значно нижчою порівняно з 

модулями на кремнієвих пластинах. У 2015 р. вартість сонячних модулів 

знизилася до 0.57 дол.США/Вт [1]. 

Отже, тонкоплівкові сонячні елементи на основі CdTe є важливим 

елементом сучасних технологій, запроваджених у широкомасштабному 

виробництві електричної енергії. Монолітні тонкоплівкові модулі на основі 

CdTe великої площі демонструють надійність і довгострокову стабільність, 

конкурентоспроможність і доволі низьку вартість, а також привабливість щодо 

залучення капіталовкладень виробничого масштабу [14]. 

1.3. Досягнення технології і розробок Cu(In,Ga)Se2  
сонячних елементів 

CuInSe2 (CIS) і CuGaSe2 (CGS) – напівпровідникові сполуки елементів I, 

III і VI груп періодичної таблиці є типовими представниками широкого класу 

речовин з різними властивостями, або так званих халькопіритів. CuInSe2 і 

CuGaSe2 формують твердий розчин (сплав) CuInxGa1-xSe2 (CIGS) при будь-

якому співвідношенні компонентів. Важливо відзначити, що зміна 

співвідношення CuInSe2 і CuGaSe2, викликає невеликі зміни усіх параметрів 
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матеріалу, окрім забороненої зони. Можливість регулювання забороненої зони 

напівпровідника в діапазоні 1.0-1.02 еВ для CuInSe2 і 1.0-1.68 еВ для CuGaSe2 є 

безсумнівною перевагою CuInxGa1-xSe2 сонячних елементів [34]. Залежність 

ширини забороненої зони CuInxGa1-xSe2 від х описується формулою [35]: 

)1(167.0626.0010.1)(g xxxxE −−+= .   (1.1) 

Тривалий час CuInSe2 і CuInxGa1-xSe2 вважалися перспективними 

матеріалами для високоефективних тонкоплівкових сонячних елементів і 

виробництва монолітних модулів (а не зібраних з окремих сонячних елементів), 

призначених для економічно ефективного генерування електроенергії [36]. 

Можна підібрати оптимальні параметри CuInxGa1-xSe2 для ефективного 

фотоелектричного перетворення. Край фундаментального поглинання CuInxGa1-xSe2 

добре описується виразом α ~ (hv – Eg)1/2/hv, як для типового прямозонного 

напівпровідника. Коли енергія фотона hv перевищує ширину забороненої зони, 

коефіцієнт поглинання матеріалу з будь-яким вмістом Ga швидко перевищує 

значення ~104 см-1, так що поглинаюча здатність матеріалу виявляється 

найбільшою серед усіх типів тонких плівок, застосовуваних в сонячних 

елементах. Це забезпечує ефективне поглинання сонячного випромінювання 

шаром CuInxGa1-xSe2 при товщині порядку мікрона – важливий фактор у 

зниженні собівартості продукції. Ефективність сонячних модулів на основі 

CuInxGa1-xSe2 знаходиться в межах 12-15%, а для лабораторних зразків досягнуто 

рекордне серед усіх типів тонкоплівкових сонячних елементів значення 21.7 % 

[37]. Збільшення ширини забороненої зони CuInxGa1-xSe2 призводить до 

збільшення напруги розімкнутого кола при одночасному деякому зниженні 

поглинаючої здатності матеріалу і, отже, - зменшенні струму короткого 

замикання. Теоретична оцінка показує, що максимальна ефективність сонячних 

елементів спостерігається при Eg = 1.4-1.5 еВ, коли атомне відношення для Ga в 

CIGS Ga/(In+Ga) становить ~0.7, але, відповідно з експериментальними даними, 

це відбувається, коли Eg ≈ 1.15 eВ, що відповідає Ga/(Ga+In) ≈ 0.3. 
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Структурні, електричні та оптичні властивості CuInxGa1-xSe2 чутливі до 

відхилень від стехіометричного складу, власних дефектів і розмірів зерен у 

плівці. Через власні дефекти (в основному вакансії In і атоми міді на цих 

вакансіях), провідність CIGS є р-типу. Це може регулюватися за допомогою 

зміни співвідношення Cu/In в процесі вирощування матеріалу. 

Стехіометричний і збагачений міддю матеріал має p-тип провідності і розмір 

зерен 1-2 мкм, у той час як матеріал, збагачений індієм, має n-тип провідності і 

менші зерна. CuInxGa1-xSe2 в сонячних елементах містить велику кількість 

натрію (~ 0.1%), який розташовується переважно на межах зерен, а не в їх 

об’ємі, і може підвищувати ефективність сонячних батарей. Залежно від 

концентрації селену, тип провідності матеріалу в результаті відпалу може бути 

перетворений з р-типу на n-тип – або навпаки. Концентрація носіїв заряду може 

варіюватися в широких межах від 1014 см-3 до 1019 см-3. Загалом, бажана 

провідність і концентрація носіїв може бути відносно легко отримана без 

спеціального легування, а лише маніпулюванням технологічними умовами 

осадження CuInxGa1-xSe2. Літературні дані про рухливості носіїв заряду в 

тонкоплівкових сонячних елементах CuInxGa1-xSe2 досить розбіжні. Найвища 

рухливість дірок фіксується як 200 см2/В⋅с при їх концентрації 1017 см-3. Цілком 

ймовірно, що в даному випадку провідність через межі зерен відіграє істотну 

роль. У монокристалах CuInxGa1-xSe2 рухливість дірок знаходиться в діапазоні 

15-150 см2/В⋅с і для електронів в діапазоні 90-900 см2/В·с [38, 39]. 

Перші фотовольтаїчнi структури на основі CuInSe2 з ефективністю ~12% 

були створені ще в 1970-их роках випаровуванням n-CdS на монокристал  

р-CuInSe2 [40, 41]. Незабаром тонкоплівкові сонячні елементи CdS/CuInSe2 

були виготовлені вже з ефективністю 4-5% [42], інтерес до яких став постійним 

після того, як компанія Боїнг в 1981 році досягла ефективності 9.4 % [36, 43]. Такі 

сонячні елементи були виготовлені шляхом одночасного термічного 

випаровування міді, індію і селену з окремих джерел з нагрітих керамічних 

підкладинок, покритих тонким шаром Mo (процес термічного випаровування з 
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багатьох джерел). Пізніше методи одночасного осадження Cu, In, Ga і Se стають 

широко використовуваними для створення CuInxGa1-xSe2 шарів. Хімічний склад 

матеріалу визначається температурами джерел: 1300-1400°С для Cu, 1000-

1100°С для In, 1150-1250°С для Ga і 300-350°С для Se. Основною перевагою цієї 

технології є її гнучкість; основна проблема полягає в необхідності ретельного 

контролю потоку Cu, In, Ga і Se, без яких неможливо отримати належні 

характеристики плівки. У зв’язку з цим привабливим є, так званий, 

двохстадійний процес, тобто осадження міді, індію та галію на підкладинки при 

низькій температурі з наступною реактивно-термічною обробкою плівок Cu-In-

Ga в атмосфері селеніду водню (H2Se) при температурі вищій за ∼630°C [44]. 

Осадження Cu, In і Ga може бути проведено різними способами при низьких 

температурах, серед них — іонне розпилення, електрохімічне осадження та інші 

методи, які легше реалізувати в масовому виробництві. Селенізацію можна 

проводити при атмосферному тиску при відносно низьких температурах 400-

500°С. Головною проблемою цієї технології є складність контролю хімічного 

складу матеріалу, а також висока токсичність H2Se. 

На сьогодні, осадження міді, індію, галію і селену, а також селенізація 

залишаються основними методами у виробництві сонячних елементів CIGS. 

У перших тонкоплівкових сонячних елементах CuInSe2 гетероперехід 

створювався осадженням тонкої плівки CdS на CuInSe2, яка слугувала також 

фронтальним прозорим електродом [43]. Характеристики сонячних елементів 

покращуються, якщо на CuInSe2 (або CuInxGa1-xSe2) спочатку наносити нелегований 

CdS, а потім низькоомний CdS, легований In або Ga (попередньо нанесений 

нелегований шар CdS називається «буферним» шаром). У зв’язку з відносно 

вузькою забороненою зоною (2.42 еВ), шар CdS поглинає сонячне випромінювання 

з довжинами хвиль λ < 520 нм, не даючи жодного внеску в фотоелектричну 

ефективність. Втрати при поглинанні в шарі CdS можуть бути знижені шляхом 

збільшення ширини забороненої зони, застосуванням CdZnS, що призводить до 

деякого збільшення ефективності пристрою. Підвищення ефективності досягається 
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шляхом потоншення шару CdS до 50 нм або навіть до 30 нм з подальшим 

осадженням провідного шару ZnO, який є набагато прозорішим у всьому 

спектральному діапазоні [45, 46]. Найкращі результати досягаються, коли ZnO 

осаджується в два етапи, перший шар ZnO з високим опором, а потім легований 

шар ZnO з високою провідністю. Часто плівки ZnO наносять магнетронним 

розпиленням з мішеней ZnO:Al2O3 або реактивним розпиленням, яке вимагає 

спеціального точного контролю технологічного режиму. Для високоефективних 

елементів температура осадження ТСО повинна бути нижчою 150°С, щоб 

уникнути шкідливої взаємодифузії через інтерфейс CdS/CIGS [47]. 

Як правило, сонячні елементи Cu(In,Ga)Se2 вирощують у такій 

конфігурації, коли випромінювання потрапляє в абсорбер, пройшовши лише 

через шар TCO і плівку CdS (substrate configuration), що забезпечує сприятливі 

умови роботи пристрою і сумісність матеріалів. Структура типового сонячного 

елемента показана на рис. 1.4. Для зменшення втрат при відбиванні на 

фронтальній поверхні ZnO практикується також антивідбиваюче покриття 

MgF2 товщиною ~100 нм. 

          

 

n-ZnO/n+-ZnO (0.5 мкм) 

В и п р о м і н ю в а н н я  

Ni (50 нм)/Al(1-2 мкм) 

n-CdS (≤ 0.05 мкм) 

p-Cu(InGa)Se2 (2 мкм) 

Мо (0.5-1 мкм) 

Підкладинка: скло, 
металева фольга, 

пластик 

 
Рис. 1.4. Схематичний поперечний переріз  
типового сонячного елемента Cu(In,Ga)Se2. 
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Шар CdS виготовляється хімічним осадженням з водного лужного 

розчину солі кадмію (CdCl2, CdSO4, CdI2, Cd(CH3COO)2), аміаку (NH3) і 

тіосечовини (Sc(NH2)2 в молярному співвідношенні, наприклад, 1.4:1:0.1 

(рідкофазне хімічне осадження). Псевдо-епітаксіальне осадження щільних 

плівок CdS здійснюється шляхом занурення зразка в електроліт протягом 

декількох хвилин при температурі від 60 до 80°С або при кімнатній температурі 

з наступним нагріванням електроліту до тієї ж температури. Псевдо-

епітаксіальний характер осадження є привабливим завдяки, по-перше, 

невеликій (~0.6 %) різниці постійної гратки CuInSe2 і CdS, яка, однак, 

збільшується із зростанням вмісту Ga в CuInxGa1-xSe2 (до ~2% при  

х = Ga/(Ga+In) = 0.5) і, по-друге, ефекту очищення електролітом CuInxGa1-xSe2 

завдяки травленню його поверхні (аміак видаляє оксиди на поверхні). При 

відносно низькій температурі осадження взаємне проникнення (міграція) 

елементів на інтерфейсі CdS/CuInxGa1-xSe2 відбувається до глибини 10 нм (Cd 

заміщає Cu). 

Металеві контакти у вигляді вузьких смужок на фронтальній поверхні 

пристрою CdS/Cu(In,Ga)Se2 виготовляються в два етапи: перший тонкий шар Ni 

(кілька десятків нанометрів), а потім шар Al товщиною кілька мікронів. Шар 

роблять Ni тонким, щоб запобігти лише окисленню Al.  

У якості підкладинки для сонячних елементів CuInxGa1-xSe2 може 

використовуватися віконне натрієво-кальцієво-силікатне скло, яке містить 

13-14% Na2O. Коефіцієнти лінійного розширення цього скла і CuInxGa1-xSe2 

досить близькі (9×10-6 К-1) на відміну від боросилікатного скла, для якого 

коефіцієнт лінійного розширення становить приблизно половину цього 

значення. Скло є найчастіше використовуваною підкладинкою, але значні 

зусилля були також спрямовані на розробку гнучких сонячних батарей на 

поліамідній та металевій фользі, що забезпечує меншу вагу і гнучність 
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сонячних модулів. Кращі ККД 12.8% і 17.6% були зареєстровані для сонячних 

елементів на поліамідній та металевій фользі, відповідно [48, 49]. 

Вважається, що електронно-дірковий перехід, утворений між  

р-CuInxGa1-xSe2 і n-ZnO, є «ідеальним», причому ZnO служить також «вікном» 

сонячного елемента (ZnO має ширину забороненої зони 3.2 еВ, високу 

електричну провідність і термічну стабільність). Проте, тонкий підшар CdS 

(~0.05 мкм) чинить сильний вплив на характеристики сонячного елемента, 

контролюючи густину станів на межі поділу і запобігаючи небажаній дифузії 

Cu, In, Se в ZnO.  

Дещо спрощена енергетична діаграма сонячного елемента на основі 

CuInxGa1-xSe2 показана на рис. 1.5. Розрив зони ∆Ec = 0.3 eВ на межі 

CdS/CuInxGa1-xSe2 викликає значний вигин зон поблизу поверхні  

CuInxGa1-xSe2 і, отже, — формування p-n-переходу [50]. Дифузія Cd в  

CuInxGa1-xSe2 під час хімічного осадження з парової фази шару CdS також 

сприяє цьому в результаті формування p-n-гомопереходу поблизу поверхні  

CuInxGa1-xSe2. 
 

 Cu(InGa)Se2 ZnO CdS 
Ec 

EF 
Ev 

Ec 
EF 

Ev 

3.2 eВ 

2.42 eВ 

1.1-1.2 eВ 

∆Ec 
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Рис. 1.5. Енергетична діаграма ZnO/CdS/CuInxGa1–xSe2 сонячного елемента. 
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Як відомо, струм короткого замикання будь-якого сонячного елемента 

(у тому числі й CuInxGa1–xSe2) знаходиться інтегруванням добутку 

зовнішнього квантового виходу QEext і спектральної густини потужності 

потоку фотонів у сонячному випромінюванні. QEext, в свою чергу, 

визначається процесами фотоелектричного перетворення в поглинаючому 

шарі CuInxGa1–xSe2, тобто внутрішнім квантовим виходом QEint пристрою.  

Вважається, що в сонячному елементі можна знехтувати 

рекомбінаційними втратами на межі поділу CdS/Cu(In,Ga)Se2 і в області 

просторового заряду, а отже можна записати [51]: 

n
int 1

)exp(1
L
WQE

α
α

+
−

−= ,      (1.2) 

де α – коефіцієнт поглинання світла, а W – ширина області просторового заряду. 

Окрім того, зовнішній квантовий вихід QEext контролюється також 

вищезазначеним відбиванням від фронтальної поверхні пристрою, відбиванням 

від усіх інших інтерфейсів, а також обмежується шириною забороненої зони 

CuInxGa1–xSe2 і пропусканням «віконних» шарів CdS і ZnO. 

Ще однією важливою характеристикою сонячного елемента CuInxGa1–xSe2 

є напруга холостого ходу, яка визначається механізмом переносу заряду в 

гетероструктурі. Нехтуючи рекомбінацією на межі поділу CdS-CuInxGa1–xSe2, 

вольт-амперна характеристика сонячного елемента може бути представлена у 

вигляді: 

phsophd )(exp JGVJRV
nkT

qJJJJ −+



 −=−= ,   (1.3) 

де Jd – густина темнового струму, Jph – густина фотоструму, n – фактор 

ідеальності, Rs – послідовний опір, і G – шунтова провідність.  

Експериментальні криві часто описуються рівнянням (1.3) при n = 1.5 ± 0.3, 

що приводить до висновку, що домінуючим механізмом переносу заряду в 

пристрої є рекомбінація в області просторового заряду. Якщо рекомбінаційний 

рівень знаходиться недалеко від середини забороненої зони n ≈ 2, а у випадку 
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мілкого рівня n ≈ 1. У реальному сонячному елементі CuInxGa1–xSe2 

рекомбінаційні рівні в забороненій зоні розподілені квазінеперервно. 

Якщо дифузійна довжина неосновних носіїв мала, втрати, спричинені 

рекомбінацією на тильній поверхні CuInxGa1–xSe2 також виключаються. У 

найкращих сонячних батареях час життя електронів становить 10–8-10–7 с [52, 

53]. При описі переносу заряду в сонячних елементах CuInxGa1–xSe2 можна 

допускати, що межі зерен не відіграють помітної ролі, оскільки поглинаючий 

шар має стовбчасту структуру і вимірюваний струм не перетинає межі зерен.  

Як зазначалося, сонячні елементи мають найвищу фотоелектричну 

ефективність якщо х = Ga/(In + Ga) ≈ 0.3, тобто, Eg ≈ 1.15 еВ. При умовах 

сонячного опромінення AM1.5 спостерігається найвище значення густини струму 

короткого замикання Jsc = 35.2 мA/см2 для сонячних елементів із Eg = 1.12 eВ [54]. 

Якщо струм короткого замикання зменшується зі збільшенням вмісту Ga, то 

напруга холостого ходу Voc зростає. При підвищенні температури Voc помітно 

зменшується. Для Eg = 1.16 еВ, наприклад, Voc знижується з  ~0.75 В при 220 К до  

~0.55 В при 320 К. Введення Ga в сполуку CuInSe2 приваблює професіоналів 

також і тим, що це знижує споживання In, який широко використовується в 

рідкокристалічних моніторах, комп’ютерах, екранах телевізорів і мобільних 

телефонів. Тому робляться спроби знизити вміст In в сонячних елементах 

CuInxGa1–xSe2 до 5-10%, навіть дещо втративши ефективність фотоелектричного 

перетворення. 

Ефективність лабораторних зразків сонячних елементів і модулів 

CuInxGa1–xSe2 великої площі значно відрізняються. Вважається, що причина 

цього полягає в тому, що виробництво модулів вимагає залучення технології, 

яка якісно відрізняється від використовуваної в традиційній напівпровідниковій 

електроніці, а також у значній нестачі ґрунтовних наукових досліджень 

властивостей використовуваних матеріалів. 

В результаті досліджень, спрямованих на зниження вартості сонячних 

модулів CuInxGa1–xSe2, компанії Würth Solar (Німеччина) і Shell Solar Industries 
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(США) розробили перші комерційні сонячні модулі CuInxGa1–xSe2 і 

ініціювали їх широкомасштабне виробництво, яке було розпочато в 2006 

році в Німеччині. До виробництва таких модулів були також залучені інші 

компанії в ряді країн, у тому числі Zentrum für Sonnenenergie und 

Wasserstoff-Forschung – ZSW (Німеччина), Energy Photovoltaics Inc. and 

International Solar Electric Technology (США), Angstrom Solar Centre 

(Швеція), Showa Shell і Matsushita (Японія) та інші. Технологія виробництва 

сонячних модулів на гнучких підкладинках була розроблена компанією 

Global Solar Energy (США, Німеччина). 

Фотоперетворювачі на основі CuInxGa1–xSe2 поряд з іншими 

тонкоплівковими фотоелектричними пристроями продовжують привертати 

увагу в першу чергу через їх потенціал до впровадження у виробництво за 

ціною нижчою, ніж сонячних батарей на пластинах кремнію. Щоб досягти 

широкомасштабного виробництва енергії сонячними модулями з вищим 

квантовим виходом і об’ємом виробництва, а також вищою продуктивністю 

праці, необхідно постійно розвивати наукові основи роботи сонячних 

елементів CuInxGa1–xSe2 на добре розроблених теоретичних моделях, а 

також удосконалювати технологічні процеси осадження тонких плівок. 

1.4.  Результати фізичних досліджень CdTe і Cu(In,Ga)Se2  
сонячних елементів 

Проведений аналіз літературних джерел свідчить про безперечні успіхи 

розробок тонкоплівкових CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних модулів. Адже 

налагоджено широкомасштабне виробництво CdTe модулів, які вже не 

поступаються за ефективністю фотоелектричного перетворення кремнієвим 

батареям за умов виробництва з набагато меншим споживанням матеріалу, 

нижчою вартістю, вищою продуктивністю праці. Виробництво Cu(In,Ga)Se2 

модулів відстає від виробництва модулів CdTe за обсягами, але з року в рік 
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потужності інстальованих систем зростають, до виробництва залучаються все 

більше компаній в багатьох країнах. 

Усі зазначені досягнення є результатом успішного пошуку належних 

конструкцій сонячних елементів, систематичних технологічних робіт, методів 

осадження матеріалів, дослідження залежності їх характеристик від режиму 

осадження, обробки після осадження і т.п. 

Сонячним елементам на основі CdTe і Cu(In,Ga)Se2 присвячено багато 

робіт, опублікованих як у виданнях ряду країн, так і міжнародних журналах, а 

також збірниках статей за матеріалами доповідей на численних конференціях 

місцевого й міжнародного рівнів. Однак відсоток друкованих джерел, в яких 

представлено результати досліджень фізичних процесів в CdTe і Cu(In,Ga)Se2 

сонячних елементах, дуже малий. Це стосується й ключової характеристики 

сонячного елемента, якою є спектральний розподіл квантової ефективності 

фотоелектричного перетворення, яка визначає ефективність перетворення 

сонячного випромінювання в електричну енергію. Теоретичне обґрунтування 

механізму фотоелектричного перетворення в тонкоплівковому CdTe сонячному 

елементі можна знайти у публікаціях, присвячених дослідженням цих проблем, 

виконаних упродовж останніх 6-7 років вченими США, Мексики, Іспанії, Італії 

Швейцарії, Бельгії, Південної Кореї, Тайваню, а також Чернівецького 

національного університету в тісній співпраці з колегами з Дослідницького 

центру «Енергія» Мексиканського національного університету, Національного 

університету Осака в Японії, Інституту конверсії енергії Університету Делавар 

в США [14].  

Процеси фотоелектричного перетворення в CIGS і CdTe сонячних 

батареях багато у чому схожі. В обох випадках тонкоплівкова p-n 

гетероструктура є ключовим елементом, що впливає на характеристики 

пристрою. Як і в CdTe сонячному елементі, тонкий шар n-CdS слугує «вікном», 

через яке випромінювання проникає в абсорбер Cu(In,Ga)Se2. Різниця між CdTe 

і CIGS пристроями полягає в їх конструктивній конфігурації. У CdTe 
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сонячному елементі випромінювання потрапляє в абсорбер, пройшовши крізь 

скляну пластину, прозорий провідний шар (TCO) і плівку (superstrate 

configuration). У CIGS сонячному елементі випромінювання попадає в 

абсорбер, пройшовши лише через шар TCO і плівку CdS (substrate 

configuration). З цього випливає, що фізичні моделі, розроблені для 

інтерпретації властивостей CdTe сонячних елементів, можуть бути застосовані 

з деякими змінами для CIGS пристроїв.  

Окрім процесів у самому поглинаючому шарі, істотний вплив на 

ефективність сонячного елемента чинять також властивості матеріалів, крізь які 

випромінювання проникає у фотоелектрично активний поглинач. В літературі 

при аналізі оптичних втрат користуються результатами вимірів спектрів 

відбивання сонячного елемента, поглинання шарів прозорого провідного шару, 

плівки CdS, а також квантової ефективності пристрою. Результати такого 

аналізу наводяться у формі, показаній на рис. 1.6 на прикладі CdTe сонячного 

елемента [14]. 

Слід зауважити, що виміряний спектр відбивання сонячного елемента не 

враховує відбивання від внутрішніх інтерфейсів, а виміряні спектри 

пропускання шарів прозорого провідного шару і плівки CdS – суттєвих 

відмінностей, зумовлених тим, що реально ці шари знаходяться в оптичному 

контакті не з повітрям, через що коефіцієнт відбивання стає іншим. Точну 

інформацію про оптичні втрати можна отримати, розраховуючи спектри 

коефіцієнтів відбивання на основі оптичних констант застосовуваних 

матеріалів (коефіцієнтів заломлення і екстинкції). 

Дослідження впливу оптичних і рекомбінаційних втрат на кількісному 

рівні, що є метою дисертаційної роботи, неможливе також і без теоретичного 

опису спектра квантової ефективності CdTe і CIGS сонячних елементів, 

зіставлення якого з експериментальними даними дозволяє визначити реальні 

параметри застосовуваних матеріалів.  
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Рис. 1.6. Оптичні втрати в CdS/CdTe сонячному елементі, знайдені з виміряних спектрів 
квантової ефективності, відбивання і пропускання структури скло/SnO2/CdS [14]. 

Короткі висновки. Постановка задачі 

З проведеного аналізу літературних джерел за темою дисертації випливає, 

що сонячна енергетика на основі тонкоплівкових сонячних елементів CdTe і 

Cu(In,Ga)Se2 є перспективним напрямком на шляху вирішення енергетичних 

проблем, що стоять перед людством. Їх головна перевага полягає у вищій 

продуктивності виробництва й меншій вартості продукції порівняно з сонячними 

елементами на основі кремнієвих пластин. Це зумовлено не тільки мікронною 

товщиною поглинаючого шару, але й низькою вартістю основи, на яку 

наноситься матеріал – скла, полімерної плівки чи металевої фольги. Дослідження 

й розробки, проведені впродовж останнього десятиліття, дозволили розробити 

технологію широкомасштабного конвеєрного виробництва CdTe і Cu(In,Ga)Se2 

сонячних модулів, здатних конкурувати з кремнієвими аналогами при 

компромісній ефективності й вартості, побудувати потужні сонячні 

електростанції в ряді країн. 



 41 

Ефективність фотоелектричного перетворення в CdTe і Cu(In,Ga)Se2 

сонячних модулях значно поступається теоретичній межі 28-30%. Тому роботи, 

спрямовані на її підвищення є надзвичайно актуальними. Досягнення мети 

потребує поглибленого розуміння фізики процесів, які відбуваються в сонячному 

елементі, а не лише властивостей застосовуваних матеріалів і умов їх хімічної і 

термічної обробки, що відображено в значній кількості публікацій.  

Досягнення високої ефективності фотоелектричного перетворення в 

досліджуваних CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах ґрунтується на 

з’ясуванні механізмів і факторів, серед яких основними є оптичні втрати при 

відбиванні на межах поділу між шарами, поглинання в них, рекомбінація на 

фронтальній і тильній поверхнях поглинача і в області просторового заряду, а 

також зменшення поглинальної здатності при потоншенні шарів CdTe і 

Cu(In,Ga)Se2. Підбір і обґрунтування комбінації параметрів усіх шарів, при яких 

втрати в сонячному елементі можна звести до мінімуму і, отже, підвищити 

ефективність фотоелектричного перетворення є основним напрямком 

досліджень, результати яких викладені в наступних розділах дисертаційної 

роботи. 
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Розділ 2 

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧНИХ ВТРАТ  

У ТОНКОПЛІВКОВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ CdS/CdTe 

Як уже зазначалось, з початку 2000-го року стартувало ммаассооввее 

виробництво сонячних модулів на основі тонкоплівкових сонячних елементів 

CdS/CdTe. У 2009-2010 роках річний обсяг виробництва таких пристроїв лише 

однією компанією First Solar перевищив 1 ГВт [55]. Вважається, що швидкий 

розвиток цієї галузі сонячної енергетики відбувається загалом завдяки нниижжччіійй  

ввааррттооссттіі CdTe модулів і ввиищщіійй  ппррооддууккттииввннооссттіі повністю автоматизованого 

виробництва порівняно з їх аналогами на пластинах кремнію.  

Наразі завдання, що стоять перед науковцями і технологами полягає в 

тому, щоби збільшити ефективність CdS/CdTe модулів великої площі і 

скоротити розрив між досягнутою ефективністю та її теоретичною межею  

28-30% [25, 56]. Основними причинами зниження ефективності CdS/CdTe 

сонячних елементів є оптичні та рекомбінаційні втрати. Ця проблема детально 

розглядається в значній кількості наукових робіт.  

У літературі є велика кількість експериментальних даних щодо оптичного 

пропускання структур скло/ITO, скло/SnO2, скло/ITO/CdS і скло/SnO2/CdS, які 

дають інформацію про втрати, викликані відбиванням від меж поділу між 

шарами (інтерфейсів) і поглинанням в ITO, SnO2 і CdS шарах (ITO є твердим 

розчином оксиду індію In2O3 і оксиду олова SnO2) [57-59]. Однак при 

вимірюванні пропускання поверхня шару ITO (або SnO2) знаходиться в 

оптичному контакті з повітрям, а не з шаром CdS, як у реальному сонячному 

елементі, а при вимірюванні пропускання CdS поверхня CdS знаходиться в 

контакті з повітрям, а не з шаром CdTe.  

Такі вимірювання пропускання приводять до результатів, які значно 

відрізняються від тих, які насправді проявляють себе в реальній монолітній 

структурі сонячного елемента. Через великі відмінності в коефіцієнтах 
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заломлення і екстинкції між повітрям й іншими шарами сонячного елемента, 

такими як ITO, SnO2 і CdS, коефіцієнт відбивання на інтерфейсах може бути 

значно вищим, ніж у реальній структурі. Крім того, інтерференційні періодичні 

зміни на кривих пропускання (осциляції), зумовлені багаторазовими 

відбиваннями, можуть бути сильнішими, ніж в реальній структурі.  

Дослідження оптичних втрат в CdS/CdTe сонячних елементах на основі 

оптичних констант використовуваних матеріалів, тобто такі, що ґрунтуються на 

фізичних принципах, відсутні в літературі. Наведені в цьому розділі 

дослідження присвячені оптичним втратам завдяки поглинанню і відбиванню 

на межах поділу в CdS/CdTe сонячних елементах, проведені якраз на основі 

оптичних констант матеріалів, тобто показників заломлення і коефіцієнтів 

екстинкції. Результати проведених розрахунків важливі як з наукової, так і 

практичної точок зору, оскільки з’ясовують можливі способи підвищення 

ефективності CdS/CdTe сонячних елементів при зниженні оптичних втрат. 

Результати цих досліджень опубліковані в наукових працях, наведених у 

Додатку [Д1, Д6, Д7, Д11]. 

2.1. Втрати при відбиванні від інтерфейсів 

Схематичне зображення типової структури сонячного елемента 

скло/TCO/CdS/CdTe наведено на рис. 2.1, де під TCO (transparent conductive 

oxide) мається на увазі прозорий провідний оксид, ITO або SnO2 [25]. Перш ніж 

потрапити до фотоелектрично активного шару поглинача CdTe, сонячне 

випромінювання проходить крізь скляну пластину, шар TCO і шар CdS (так 

зване «вікно»). Очевидно, що це супроводжується оптичними втратами при 

відбиванні від фронтальної поверхні скла і меж поділу між шарами 

(інтерфейсів): повітря-скло, скло-TCO, TCO-CdS і CdS-CdTe, а також 

поглинанням в скляній пластині, шарах TCO і CdS.  
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Рис. 2.1. Схематичний переріз тонкоплівкового CdS/CdTe сонячного елемента. 

Згідно з формулами Френеля при нормальному падінні світла на зразок 

коефіцієнт відбивання від межі поділу двох контактуючих матеріалів 

визначається їх показниками заломлення n1 і n2 [60]: 
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У разі поглинаючих (часто й електропровідних) матеріалів, показник 

заломлення містить уявну частину і записується у вигляді [61]: 

κinn −=∗ ,      (2.2) 

де n – показник заломлення, і κ – коефіцієнт екстинкції ( 1−=i ). Коефіцієнт 

відбивання від межі поділу при нормальному падінні визначається як 
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Вираз (2.3) після алгебраїчних перетворень набуває вигляду [62]: 
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Розглянемо коефіцієнт відбивання на межі поділу повітря/скло R12 (див. 

рис. 2.1), приймаючи n1 = 1 і κ1 = 0 для повітря. Для зручності представлення 

основних оптичних втрат припустимо спочатку, що для скла κ2 = 0. Це 

виправдовується тим, що у фотовольтаїці найчастіше використовують 

спеціальне скло з низьким вмістом оксиду заліза (low-iron glass), в якому 

поглинання спостерігається тільки в ультрафіолетовій області (λ < 400 нм) 

[29, 55, 56]. Як буде показано нижче, поглинання у склі з низьким вмістом 

заліза практично не впливає на струм короткого замикання, однак, у випадку 

ззввииччааййннооггоо  листового скла (float glass) втрати на поглинання стають 

помітними. 

Для показника заломлення скла n2 будемо використовувати дисперсійне 

рівняння Зельмейера (Zelmeer), яке зазвичай застосовується для кварцу (SiO2) [63]: 
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де α1 = 0.6962, α2 = 0.4079, α3 = 0.8974, λ1 = 68 нм, λ2 = 116 нм, λ3 = 9896 нм. 
Щоб знайти коефіцієнти відбивання на межах поділу: скло/TCO, 

TCO/CdS і CdS/CdTe, необхідно знати величини показників заломлення і 

коефіцієнтів екстинкції TCO, CdS та CdTe в спектральному діапазоні  

300-850 нм, тобто в робочому інтервалі сонячного елемента CdS/CdTe (за 

наземних умов сонячне випромінювання при λ < 300 нм відсутнє, а при  

λ > hv/Eg ≈ 850 нм CdTe не поглинає фотони).  

На рис. 2.2 показані спектральні залежності n і κ для ITO (зазвичай 90% 

In2O3 , 10% SnO2), запозичені з робіт [64, 65] і для SnO2:F – з роботи [66]. На 

рисунку також показані такі дані для CdS [67] і CdTe [68]. 
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Рис. 2.2. Показник заломлення (а) і коефіцієнт екстинкції (б) SiO2, ITO, SnO2:F, 
CdS і CdTe як функції довжини хвилі λ (криві κ(λ) для скла показані на рис. 2.8). 

У ході подальшого обговорення розглянемо дві найбільш поширені 

структури CdS/CdTe сонячних елементів, в яких у якості ТСО 

використовуються оксид індію та олова (ITO) або оксид олова, легований 

фтором (SnO2:F).  

Слід зазначити, що оптичні константи матеріалів, наведені в літературних 

джерелах, можуть дещо відрізнятися залежно від способу вирощення кристала 



 47 

або плівки. Тим не менш, за деяким винятком, ці відмінності слабо виявляють 

себе в результатах розрахунку інтегральних характеристик багатошарових 

сонячних елементів, однією з яких є густина струму короткого замикання Jsc. 

Зокрема, розрахунки Jsc з використанням даних для n і κ монокристала і плівок 

CdTe [68], приводять до майже однакових результатів, отриманих з 

еліпсометрії – точного і високочутливого поляризаційно-оптичного методу 

дослідження поверхні і меж поділу різноманітних середовищ.  

На рис. 2.3 наведено спектральні залежності коефіцієнта відбивання R(λ) на 
межах поділу, які розраховуються підстановкою n і κ з рис. 2.2 у рівняння (2.4). 

Особливу увагу привертають отримані низькі коефіцієнти відбивання на  

рис. 2.3 (б) (менші за 0.05-0.06). Пояснюється це відносно невеликою різницею 

між оптичними константами контактуючих матеріалів. Результати розрахунків 

коефіцієнта відбивання на межах поділу повітря/скло (SiO2), скло/ITO, 

скло/SnO2, SnO2/CdS, CdS/CdTe (рис. 2.3 (б)) і коефіцієнта відбивання на межах 

поділу тих же матеріалів з повітрям (рис. 2.3 (а)) дають зазвичай спостережувані 

значення R: 0.034-0.037 для інтерфейсу повітря/скло і 0.25-0.35 для інтерфейсу 

повітря/CdTe і т.д. 

Як наслідок із закону збереження енергії, коефіцієнт пропускання 

кожного інтерфейсу (межі поділу) задається виразом: 

T = 1 – R .      (2.6) 

Для розрахунку втрат при відбиванні на всіх інтерфейсах сонячного 

елемента, яке відбувається перед тим, як сонячне випромінювання досягне 

поглинаючого шару CdTe, знайдемо пропускання T(λ) за формулою: 

( ) ( )( )( )( )45342312 1111 RRRRT −−−−=λ ,   (2.7) 

де R12, R23, R34 і R45 – коефіцієнти відбивання від інтерфейсів: повітря/скло, 

скло/ІТО (скло/SnO2), ITO/CdS (або SnO2/CdS) і CdS/CdTe, відповідно (рис. 2.1).  

Як видно (рис. 2.4), сумарні втрати при відбиванні на межах поділу 

повітря/скло, скло/ТСO, ТСO/CdS і CdS/CdTe в сонячних елементах CdS/CdTe 

станолять близько 9% в усьому спектральному діапазоні 300-850 нм.  
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Формула (2.7) не враховує багаторазові відбивання в скляній пластині, ITO, 

SnO2 і CdS шарах, що цілком прийнятно через невелику різницю коефіцієнтів 

відбивання на межах поділу (рис. 2.3 (б)). Врахування багаторазових відбивань 

тільки ускладнює розрахунок оптичного пропускання, але призводить до 

результатів, практично ідентичних тим, що наведено на рис. 2.4.  
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Рис. 2.3. Коефіцієнти відбивання R(λ) від меж поділу повітря/ITO, повітря/CdS, 
повітря/CdTe(a) і повітря/скло (SiO2), скло/ITO, скло/SnO2, SnO2/CdS, CdS/CdTe (б). 
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Рис. 2.4. Розраховане за формулою (2.7) пропускання T(λ) і коефіцієнти відбивання 

R(λ) структур скло/ITO/CdS (суцільна лінія) і скло/SnO2/CdS (штрихова лінія) з 
урахуванням лише відбивання від усіх меж поділу. 

Оцінки помилок, які є результатами нехтування багаторазовими 

відбиваннями та пов’язаної з ними інтерференції, описані нижче при 

розрахунках густини струму короткого замикання. 

2.2. Втрати, зумовлені поглинанням в шарах ТСО і CdS 

Дані для коефіцієнта екстинкції κ(λ), які показано на рис. 2.2, дозволяють 

знайти коефіцієнт поглинання [60]: 

( ) κ
λ
π

κ
ω

λα
42

==
c ,     (2.8) 

де πνω 2=  – кутова швидкість, а с – швидкість світла у вакуумі. 

Знаючи α(λ) для CdS і ITO (SnO2:F), поглинання в цих шарах може бути 

враховане включенням до формули (2.7) додаткових множників  

exp[–αCdS(λ)dCdS], exp[–αІТО(λ)dІТО] i exp[–αSnO(λ)dSnO]: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )45CdSCdS34SnOSnO2312 1exp1exp11 RdRdRRT −−−−−−= ααλ ,        (2.9) 
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( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )45CdSCdS34ITOITO2312 1exp1exp11 RdRdRRT −−−−−−= ααλ ,    (2.10) 

де dITO і dCdS – товщини ITO і CdS шарів, відповідно. 

На рис. 2.5 наведено пропускання структури скло/ITO/CdS (суцільні лінії) і 

структури скло/SnO2/CdS (штрихові лінії), розраховане при різних товщинах 

шарів ITO, SnO2:F і CdS. 
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Рис. 2.5. Пропускання структур скло/ITO/CdS (суцільні лінії) і скло/SnO2/CdS 

(пунктирні лінії), розраховані при dCdS=100 нм і різних товщинах ITO і SnO2:F (а)  
і при dITO=dSnO=200 нм і різних товщинах шару CdS (б). 
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Як видно (рис. 2.5), відчутні оптичні втрати (10-15%) спостерігаються в 

діапазоні довжин хвиль λ > 500-550 нм, викликані відбиванням та поглинанням 

в SnO2:F, і значно більші втрати (15-35%) у разі застосування ITO. Найбільші 

втрати спостерігаються в області λ < 500-550 нм, які зумовлюються 

поглинанням в шарі CdS разом з ITO або SnO2:F. В області довжин хвиль  

λ > 500-550 нм потоншенням ITO можна зменшити оптичні втрати на 12-15%, 

але вплив товщини SnO2:F незначний. Значного ефекту можна досягнути в 

області λ < 500-550 нм при зменшенні товщини шару CdS. Відомо, однак, що 

важко отримати однорідні і без «проколів» шари CdS тонші, ніж ~50 нм [67]. 

2.3. Вплив відбивання і поглинання в шарах TCO і CdS  

       на густину струму короткого замикання 

Величина густини струму короткого замикання Jsc кількісно враховує 

ефект оптичних втрат в усьому спектральному діапазоні. Розрахуємо Jsc для 

повного (global) сонячного випромінювання AM1.51, скориставшись таблицями 

Міжнародного інституту стандартизації ISO 9845-1:1992 [69]. 

Якщо Φi – спектральна густина потужності сонячного випромінювання, 

hνі – енергія фотона, і Φi/ hνі – спектральна густина падаючого потоку фотонів, 

то при 100% внутрішній квантовій ефективності для Jsc можна записати: 

( ) ( )∑ ∆
Φ

=
i

i
i

i

h
TqJ λ

ν
λ

λsc ,     (2.11) 

де Δλi – інтервал між сусідніми значеннями довжин хвиль λі в таблиці ISO, а 

сумування треба проводити в спектральному діапазоні від λ = 300 нм до  

λ = λg= hc/ Eg = 840 нм. 

На рис. 2.6 (а) показано залежність густини струму короткого замикання Jsc 

від товщини ITO і SnO2:F, розрахована при різній товщині CdS з припущенням, 

                                           
1 АМ – показник атмосферного впливу на інтенсивність сонячного випромінювання, що доходить до земної 
поверхні, який дорівнює секансу кута між Сонцем та зенітом 
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що ефективність фотоелектричного перетворення в шарі CdTe, як уже 

зазначалось, дорівнює 100%. 

На рис. 2.6. (б) представлено зниження струму короткого замикання у 

відсотках завдяки відбиванню сонячного випромінювання від інтерфейсів і 

поглинанню в шарах ITO (або SnO2:F) і CdS. У цьому випадку значення 

оптичних втрат ξ  знайдене як: 

%1001 0
sc

sc ⋅







−=

J
J

ξ ,      (2.12) 

де 0
scJ  – густина фотоструму, знайдена за формулою (2.11), при T(λ) = 1, яка 

дорівнює 0
scJ  = 29.7 мА/см2 у відповідності з таблицею ISO 9845-1:1992. 

Як видно з рис. 2.6 (б), оптичні втрати, зумовлені шаром ТСО товщиною 

200 нм, становлять приблизно 20% і 10% для ITO і SnO2:F, відповідно. Коли 

товщина шару ТСО близька до 0, оптичні втрати зумовлені тільки відбиванням 

і дорівнюють 8.5% і 8.8% для SnO2:F і ITO шарів, відповідно. 

Потовщення шару ITO (500-700 нм) призводить до неприйнятно високих 

оптичних втрат (~40% при dCdS = 0). Якщо використовувати SnO2:F, втрати 

знаходяться в діапазоні ~15% (при dCdS = 0). В обох випадках наявність шару 

CdS, навіть якщо його товщина становить 50 нм, призводить до додаткового 

збільшення оптичних втрат приблизно на 10%, а при товщині CdS  

dCdS = 100 нм ці додаткові втрати становлять ~12% і 17% для ITO і SnO2:F, 

відповідно. 

Слід ще раз зазначити, що товщина CdS, що дорівнює dCdS = 50-60 нм є 

близькою до мінімально можливого значення у сучасній технології, 

використовуваній у виробництві CdS/CdTe сонячних елементів [70]. У разі 

прозорого електрода SnO2:F, наявність дуже тонкого шару CdS обмежує 

густину струму короткого замикання Jsc ≈ 23 мА/см2, і досягнення цього 

значення в ITO/CdS/CdTe сонячних елементах можливе лише з ультра-тонким 

шаром ITO. 
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Рис. 2.6. Вплив оптичних втрат на густину струму короткого замикання залежно від 

товщини шарів ITO і SnO2:F, розрахованих для різних товщин шару CdS 
(допускається 100% фотоелектричне перетворення для поглинаючого шару CdTe) (а); 

б - те ж саме, виражене у відсотках.  
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Як видно з отриманих даних, густина струму короткого замикання, більша 

~25 мА/см2 практично недосяжна при використанні шару чистого CdS як вікна 

з шириною забороненої зони 2.42 еВ. Тим не менш, дещо вищі струми  

(Jsc ≈ 26 мА/см2) можна отримати, використовуючи модифіковані плівки CdS з 

більшою шириною забороненої зони. У TCO/Zn2SnO4/CdS/CdTe пристроях, 

наприклад, взаємна дифузія між плівками CdS і Zn2SnO4 (ZТО) ефективно по-

тоншує відносно товсті плівки CdS при виготовленні сонячного елемента [71, 72]. 

Ще одним варіантом для покращення збирання заряду в короткохвильовій 

області є використання матеріалу з ширшою забороненою зоною, а саме 

потрійного сплаву Cd1-xZnxS, яким заміняють шар CdS [73]. Ще в 1978 р. в 

роботі у співавторстві з Р. Бьюбом [74] було показано, що напруга холостого 

ходу в гетеропереході, отриманому нанесенням плівки n-Zn0.1Cd0.9S методом 

піролізу на монокристал p-CdTe, підвищується до 0.82 В порівняно з 0.74 В для 

гетероструктури CdS/CdTe. Ефективність Cd0.9Zn0.1S/CdTe структури як 

сонячного елемента, становила 6-8%, що в ті роки було доволі високим 

показником.  

У 1988 р. в Національній фізичній лабораторії Індії були досліджені шари 

Cd1-xZnxS (0 ≤ x ≤ 1), отримані хімічним осадженням з розчину [75]. Вирощені 

плівки мали гексагональну структуру при 0 ≤ x ≤ 0.8 і кубічну при x = 1. 

Параметри гратки a і c змінювалися відповідно до закону Вегарда (тобто для 

твердого розчину можуть бути знайдені шляхом лінійної інтерполяції між 

параметрами гратки вихідних сполук), ширина забороненої зони лінійно 

зростала від 2.40 еВ для CdS і до 3.6 еВ для ZnS. Питомий опір плівок 

збільшувався від 109 до 1012 Ом·см в усьому інтервалі 0 ≤ x ≤ 1.  

Слід підкреслити, що вивчені властивості Cd1-xZnxS мають досить 

універсальний характер. Зокрема, зростання параметрів гратки при збільшенні 

вмісту Zn в Cd1-xZnxS призводить до все більшої ннееввііддппооввііддннооссттіі  ммііжж  ггррааттккааммии 

Cd1-xZnxS і CdTe, а це безсумнівно відбивається на якості матеріалу. Для 

практики також важливо, що ппииттооммиийй  ооппіірр  CCdd11--xxZZnnxxSS  ззннааччнноо  ззррооссттааєє із 
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збільшенням вмісту Zn, що, загалом, небажано. Цим пояснюються проблеми 

отримання шарів Cd1-xZnxS з високим вмістом цинку і параметрами, 

прийнятними для застосування в сонячних елементах. 

Плівки Cd1-xZnxS на скляних підкладинках створювалися також нанесенням 

суспензії CdS + ZnS з добавкою CdCl2 і наступним спіканням в атмосфері азоту 

[76]. Оптимізуючи співвідношення CdS, ZnS і концентрацію CdCl2 в суспензії 

та умови спікання, вдалося отримати якісні плівки Cd1-xZnxS з високою 

прозорістю, а також сонячні елементи Cd1-xZnxS/CdTe з ефективністю, що 

перевищує 11%. 

Після 2000 року з’явилися роботи, в яких описані сонячні елементи на 

основі CdTe з типовою з сучасної точки зору структурою і шаром Cd1-xZnxS в 

якості «вікна» [77]. Плівки Cd1-xZnxS наносилися хімічним осадженням з 

розчину (CBD – Chemical Bath Deposition) з подальшим відпалом при 

температурі 400°С, тобто за умов, коли не може пошкоджуватися скло і 

прозорий провідний шар. Крім того, цей метод є недорогим, простим і 

зручним для осадження тонких плівок великої площі. Було показано, що 

спектральна чутливість в короткохвильовій області спектра (400-600 нм) 

структури Cd1-xZnxS/CdTe може бути значно покращена порівняно зі 

структурою CdS/CdTe. Були також ґрунтовно досліджені структурні 

властивості і морфологія поверхні шарів Cd1-xZnxS. Для Cd1-xZnxS/CdTe 

структур, виготовлених за такою технологією, була досягнута ефективність 

15.7% [78]. 

В останні роки дослідження можливостей підвищення ефективності 

сонячних елементів на основі CdTe з тонким шаром Cd1-xZnxS в якості «вікна» 

тривають. Кристалографічні дослідження показали, що плівки Cd1-xZnxS з 

широкою забороненою зоною 2.92-3.26 еВ (великим вмістом Zn), отримані на 

склі методом хімічного осадження з розчину в присутності мікрохвильового 

випромінювання (microwave assisted CBD), мають гексагональну структуру 

[79]. Якість поверхні плівок найкраща, оптичне пропускання вище і 
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фотолюмінесценція інтенсивніша в зразках з найменшим вмістом Zn. Плівки 

Cd0.9Zn0.1S, тобто з низьким вмістом Zn, отримані хімічним осадженням з 

парової фази з металоорганічних сполук (MOCVD), демонструють також 

покращену прозорість в короткохвильовій області спектра [67]. 

Ще один метод отримання Cd0.9Zn0.1S полягає в тому, що плівка CdS 

відпалюється в пароподібному хлориді цинку [80]. Звичайно, впровадження Zn в 

CdS залежить від температури і часу відпалу, але досягнення x = 0.5, коли край 

поглинання плівки зміщується в бік коротких хвиль на 0.3 еВ, є реальним. 

Густина струму короткого замикання структури SnO2/Cd1-xZnxS/CdTe стає істотно 

більшою, ніж у структури з шаром CdS. В наведеній вище роботі зроблений 

висновок, що оптимальна концентрація Zn становить близько 5%.  

У роботі [81], опублікованій у 2011 р., показано, що заборонена зона 

плівки Cd1-xZnxS, отриманої методом хімічного осадження з розчину (CBD) при 

80°C, розширюється від 2.3 до 3.4 еВ при зміні x від 0 до 1. Структура плівок 

трансформується від гексагональної до кубічної при збільшенні вмісту цинку в 

Cd1-xZnxS. При зміні x модифікується також морфологія поверхні і розміри 

зерен. Пропускання плівок зростає після відпалу (350°C). У 2012 році 

підтверджено достатньо високу якість плівок Cd1-xZnxS, отриманих хімічним 

осадженням з парової фази з металоорганічних сполук (MOCVD) [82]. 

2.4. Поглинальні втрати у склі 

Розглядаючи поглинальні оптичні втрати у скляній підкладинці CdS/CdTe 

сонячних елементів слід враховувати те, що більшість стекол містять в оксиді 

кремнію домішки у формі солей заліза, які перешкоджають пропусканню світла 

крізь матеріал. Через це в більшості стекол, крім досить сильного поглинання в 

УФ-області, має місце також помітне поглинання у видимій (λ = 400-700 нм) та 

інфрачервоній областях (λ >700 нм).  

Спеціалізоване скло з більшим, ніж у звичайного натрієво-кальцієвого скла 

коефіцієнтом пропускання, доступне на ринку. Це скло з низьким вмістом 
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оксиду заліза (low-iron solar glass) і практично повною відсутністю кольору 

(у звичайному листовому склі присутній зеленуватий відтінок, який 

особливо добре сприймається, якщо дивитись на скло збоку). На рис. 2.7 (а) 

показано криві оптичного пропускання звичайного листового скла, що 

використовується для вікон і скла з низьким вмістом заліза, виготовленого за 

технологією Targray International Inc для фотоелектричних модулів [83]. 

Знаючи пропускання скла T(λ), можна знайти спектральну залежність його 

коефіцієнта поглинання αglass(λ), використовуючи формулу, яка враховує 

багаторазові відбивання від поверхонь пластини (з розв’язку рівняння для 

пропускання для цього випадку [84]): 

( )
( )

( )
( ) 
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де dglass – товщина скла і R12 – коефіцієнт відбивання на межі поділу повітря-

скло. 
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Рис. 2.7. Пропускання звичайного листового скла та скла  

з низьким вмістом заліза. 
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Рис. 2.8. Спектральний розподіл коефіцієнта екстинкції звичайного листового 

скла (крива 1) та скла з низьким вмістом заліза (крива 2). 

Коефіцієнт поглинання αglass однозначно зв’язаний з коефіцієнтом 

екстинкції κglass співвідношенням: 

( ) ( ) glassglassglass c κλπκωα 42 == .   (2.14) 

За допомогою нього можна знайти коефіцієнт екстинкції скла κglass. 

Отримані спектральні залежності κglass звичайного листового скла і скла з 

низьким вмістом заліза показано на рис. 2.8. Як видно, коефіцієнти екстинкції 

(а отже, і коефіцієнти поглинання) обох типів стекол нижчі на кілька порядків, 

ніж у ITO, SnO2F, CdS та CdTe (див. рис. 2.2 (б)). Але слід мати на увазі, що 

товщина скла в CdS/CdTe сонячних елементах принаймні на три порядки 

більша, ніж інших компонентів тонкоплівкового пристрою. 

Для врахування поглинання скла в розрахунку густини струму короткого 

замикання у вирази для пропускання (рівняння (2.9) і (2.10)), вочевидь, 

потрібно ввести множник exp[—αglass(λ)dglass)]. Результати розрахунків густини 

струму короткого замикання з урахуванням всіх оптичних втрат, у тому числі 

поглинання скла товщиною 3 мм (з товщиною шару CdS 75 нм), представлені 
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на рис. 2.9. Суцільні, точкові і пунктирні лінії, належать, відповідно, склу без 

втрат на поглинання, склу з низьким вмістом заліза та листовому склу. З рис. 2.9 

видно, що поглинання у склі з низьким вмістом заліза і у листовому склі 

зменшує густину струму короткого замикання на 0.6-0.7% і 3.3-3.5%, 

відповідно. Це відповідає зниженню значення Jsc на 0.1- 0.13 і 0.5- 0.7 мА/см2, 

відповідно, при товщині 500 нм для ITO або SnO2:F і за умови 100-відсоткового 

перетворення світла в електричну енергію в шарі CdTe.  

Таким чином, оптичні втрати через поглинання у склі з низьким вмістом 

заліза (0.6-0.7 %) можуть бути проігноровані без помітних помилок в наведених 

вище результатах розрахунків. Однак, враховуючи той факт, що скло з низьким 

вмістом заліза є дорожчим, ніж листове скло, втрати Jsc = 0.5-0.7 мА/см2 з 

використанням листового скла можуть бути прийнятними для виробництва. 
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Рис. 2.9. Вплив поглинання в скляній підкладинці на густину струму короткого 
замикання залежно від товщини шарів ITO і SnO2:F (товщина шару CdS =75 нм). 
Суцільні, точкові і пунктирні лінії показують розраховані результати відповідно для 
скла без поглинальних втрат, скла з низьким вмістом заліза та листового скла. 
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Слід також зазначити, що коефіцієнт відбивання R12 слабо залежить від λ і 

в середньому становить близько 3.5% (рис. 2.3). Таким чином, застосування 

антивідбиваючого покриття на фронтальній поверхні скла може привести до 

збільшення густини струму короткого замикання приблизно на 3%, що 

відповідає збільшенню Jsc на 0.9 мА/см2. 

2.5. Багаторазові відбивання в ITO (In2O3+SnO2) і CdS 

Оцінимо помилки, зумовлені нехтуванням багаторазових відбивань та 

інтерференційних ефектів у шарах ІТO і CdS, залучаючи дещо спрощену 

модель, яка, тим не менш, виправдовує ігнорування інтерференційних коливань 

у розрахованих кривих пропускання.  

Як відомо, пропускання прозорої плівки товщиною d з показником 

заломлення n при нормальному падінні променів з урахуванням інтерференції 

задається добре відомою в оптиці формулою Ейрі для багатопроменевої 

інтерференції в системі з двох паралельних відбиваючих поверхонь у разі 

відсутності поглинання [85]: 

( ) ( )
( ) ( )λπ

λ
/4sin41

1
22

2

ndRR
RT

+−
−

= ,    (2.15) 

де R — коефіцієнт відбивання від поверхні плівки. 

У рівнянні (2.15) передбачається, що плівка знаходиться в контакті з 

однаковими матеріалами з обох сторін, зокрема з повітрям. З точки зору 

викладеного вище, інтерференційні ефекти проявляються значно слабше, якщо 

плівка знаходиться в контакті з матеріалами, які мають більш високий показник 

заломлення, ніж у повітря. У цьому легко переконатися, розглядаючи 

багатопроменеву інтерференцію в шарі матеріалу, коли з обох сторін є або 

повітря, або інші матеріали. Як приклад –- результати розрахунків за формулою 

(2.15) для пропускання шару ITO, який знаходиться в контакті з повітрям 

(суцільна осцилююча лінія) і в гіпотетичному контакті з SiO2 (пунктирна лінія) 

(рис. 2.10). Як видно, яскраво виражена осцилююча поведінка Т(λ) 
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спостерігається в обох випадках. Проте, як і очікувалося, у разі відбивання від 

інтерфейсу ITO/SiO2, амплітуда коливань в 5-7 разів менша, що пояснюється 

меншою різницею показників заломлення на межі поділу.  

На рис. 2.10, наведено також пропускання шару ITO (пунктирна лінія 3, 

без осциляцій) розраховане як ( ) ( )2
231 RT −=λ , тобто без урахування 

багаторазових відбивань. Як видно, середнє значення пропускання плівки ITO 

(пунктирна лінія 2) в оптичному контакті з SiO2, що розрахована за формулою 

(2.15), і крива ( ) ( )2
231 RT −=λ є порівняними по величині. Можна припустити, 

що густина струму короткого замикання, як інтегральна характеристика, 

обчислена в широкому спектральному діапазоні, може незначно відрізнятися з 

урахуванням і без урахування багаторазових відбивань. 
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Рис. 2.10. Розраховане за формулою (2.15) пропускання плівки ITO (d = 200 нм)  
у повітрі (осцилююча суцільна лінія 1) і плівки ITO, що контактує з двох сторін із 

SiO2 (осцилююча штрихова лінія 2). Пунктирною лінією 3 показано результат 
розрахунку пропускання плівки ITO при контактуванні з обох сторін із SiO2 без 
врахування багаторазових відбивань, тобто за формулою Т(λ) = [1 – R23(λ)]2. 
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Завдяки меншій товщині, сильному поглинанню при λ < 500 нм і меншій 

різниці показників заломлення матеріалів CdTe і SnO2:F, з якими CdS 

знаходиться в оптичному контакті, багаторазові відбивання в плівці CdS 

виявляють себе дещо по-іншому.  

На рис. 2.11 показані результати розрахунків оптичного пропускання 

плівки CdS товщиною 100 нм при її контактуванні з двох сторін з CdTe і 

SnO2:F. Як видно, осциляції пропускання виявляють себе значно слабкіше 

порівняно з показаними на рис. 2.10. Для порівняння на рисунку наведено 

також спектральну криву пропускання плівки CdS у повітрі (крива 1) з яскраво 

вираженою осциляцією і розраховану без урахування багаторазових відбивань 

як T(λ) = (1– R34(λ))(1– R45(λ)) (крива 4). 
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Рис. 2.11. Розраховане за формулою (2.15) оптичне пропускання плівки CdS  

(d = 100 нм) у повітрі (крива 1), з двох сторін з CdTe (крива 2), з двох сторін з SnO2:F 
(крива 3) і розраховане без урахування багаторазових відбивань  

як T(λ) = (1– R34(λ))(1– R45(λ)) (крива 4). 
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Як і очікувалось, через відносно малу різницю показників заломлення для 

структур CdTe/CdS/CdTe і SnO2:F /CdS/ SnO2:F амплітуда осциляцій стає значно 

меншою, а величина пропускання близькою до кривої, розрахованої без 

урахування багаторазових відбивань як T(λ) = (1 – R34)(1 – R45). Вочевидь, як і у 

випадку шару ІТО (рис. 2.10), густина струму короткого замикання, як 

ііннттееггррааллььннаа  характеристика, обчислена в широкому спектральному діапазоні, 

не може значно відрізнятися при врахуванні і без урахування багаторазових 

відбивань. 

Таким чином, ефекти інтерференції в сонячних елементах CdS/CdTe при 

дослідженні виявляються досить слабкими, тобто вони вносять лише незначні 

помилки в результати розрахунку струму короткого замикання. 

2.6. Втрати, зумовлені недостатнім поглинанням в шарі CdTe 

В описаних вище розрахунках ми припускали, що ефективність 

поглинання та збирання фотогенерованих носіїв заряду у шарі CdTe становить 

100%. Насправді ефективність сонячного елемента дещо обмежується 

процесами в поглинаючому шарі CdTe. Крім рекомбінаційних втрат на 

поверхнях та в області просторового заряду (ОПЗ) мають місце також втрати, 

зумовлені недостатньою поглинальною здатністю шару CdTe. 

Наступні розрахунки визначають величину ііннттееггррааллььннооїї поглинальної 

здатності шару CdTe зі врахуванням спектрального розподілу сонячного 

випромінювання та коефіцієнта поглинання матеріалу (а не для одного його 

значення). Оптичні втрати, які виникають перед тим, як випромінювання 

потрапляє у поглинаючий шар CdTe, врахуємо введенням фактора Т(λ). 

Згідно закону Бугера-Ламберта, поглинання випромінювання в шарі CdTe 

товщиною d з коефіцієнтом поглинання α визначається виразом 1 – ехр(– αd) 

[23]. Таким чином, вираз для поглинальної здатності потоку фотонів у 

сонячному випромінюванні набуває вигляду: 
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Розраховані залежності поглинальної здатності шару CdTe від його 

товщини Ahv(d) для потоку фотонів у сонячному випромінюванні АМ1.5 

показано на рис. 2.12.  

Як видно (рис. 2.12), практично повне поглинання фотонів (99.9%) у шарі 

CdTe спостерігається при товщині шару 20-30 мкм, хоча в численних роботах, 

присвяченим сонячним елементам на основі CdTe, припускається, що це 

відбувається при товщині шару CdTe у кілька мікронів. Наші розрахунки 

показують, що насправді поглинаюча здатність фотонів в шарі CdTe товщиною 

2-3 мкм становить близько 97 %, а при товщині шару 1 мкм – тільки ∼93%. 

0.01 0.1 1.0 10 100 
0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

d (мкм) 

П
ог
ли
на
ль
на

 зд
ат
ні
ст
ь 

A h
v 

 

 
Рис. 2.12. Залежність поглинальної здатності потоку фотонів Ahv у сонячному 

випромінюванні AM1.5 (hv ≥ Eg) від товщини шару CdTe.  
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Найчастіше на тильну поверхню поглинаючого шару CdTe наноситься 

суцільний металевий електрод, в результаті чого випромінювання з невеликим 

коефіцієнтом поглинання відбивається від тильної поверхні. При 100% -му 

відбиванні поглинальна здатність виявляється такою, як при подвоєній 

товщині поглинаючого шару, тобто величину Ahv(d) в такому сонячному 

елементі можна знайти, подвоївши товщину d у виразі (2.16). Якщо ж 

обмежитись, наприклад, 95%-ою поглинальною здатністю (5 % втрат) в 

сонячному елементі із дзеркальною тильною поверхнею, товщина шару CdTe 

повинна бути ∼0.7 мкм, а не 1.4 мкм, як у разі, коли немає відбивання від 

тильної поверхні. 

Рис. 2.13 показує розраховані залежності оптичних втрат, зумовлених 

недостатньою поглинальною здатністю шару CdTe від його товщини, виражені 

у відсотках для випадку одноразового проходження випромінювання через шар 

CdTe Ahv′, а також для 100%-го відбивання від його тильної поверхні Ahv″.  
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Рис. 2.13. Оптичні втрати, зумовлені недостатнім поглинанням в шарі CdTe як 

функція від товщини шару CdTe. Криві Ahv′ і Ahv″ — без урахування і з урахуванням  
100 %-их відбивань від тильної поверхні шару CdTe, відповідно. 
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Як видно, відбивання від тильної поверхні шару CdTe суттєво збільшує 

його поглинальну здатність так, що втрати для товщини CdTe 2-3, 1 і 0.5 мкм 

становлять лише ∼2, ∼3 і ∼8%, відповідно. 

Зазначимо, що потоншення шару CdTe нижче 5-6 мкм призводить не лише 

до зменшення поглинання в шарі CdTe, а також змінює умови для 

рекомбінаційних втрат на його тильній поверхні, що неодмінно потрібно брати 

до уваги, розглядаючи ефективність CdS/CdTe сонячних елементів. 

У Таблиці 2.1 зведено оптичні втрати в CdS/CdTe сонячному елементі у 

вигляді зменшення густини струму короткого замикання Jsc у відсотках по 

відношенню до його значення при 100%-му пропусканні шарів, що 

передують потраплянню випромінювання в поглинач, і 100%-ій квантовій 

ефективності фотоелектричного перетворення, коли густина струму 

короткого замикання Jsc = 29.7 мА/см2. 

Таблиця 2.1.  

Оптичні втрати в CdS/CdTe сонячних елементах 

Джерело втрат 
∆Jsc /Jsc 

(%) 

Сумарні втрати при відбиванні на всіх інтерфейсах 8.5-8.8 

Втрати, зумовлені відбиванням від фронтальної поверхні скла 3.5 

Поглинання в ITO товщиною 200 нм  ∼12 

Поглинання в SnO2:F товщиною 200 нм  ∼2 

Поглинання в CdS товщиною 50 нм ∼10 

Поглинання в звичайному листовому склі товщиною 3 мм 3.3-3.5 

Поглинання в склі з низьким вмістом заліза товщиною 3 мм 0.6-0.7 

Недостатнє поглинання в шарі CdTe товщиною 2-3 мкм ∼3 
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Висновки до розділу 2 

Результати проведених у другому розділі досліджень виявляють 

специфіку оптичних втрат в CdS/CdTe сонячних елементах і можливості їх 

зниження. 

1. Сумарні втрати при відбиванні випромінювання від усіх інтерфейсів в 

CdS/CdTe сонячних елементах з прозорими електродами ITO і SnO2:F 

становлять ∼9% в усьому спектральному діапазоні і можуть бути зменшені на 

~3%, шляхом використання просвітлюючого (антивідбиваючого) покриття на 

фронтальній поверхні скла. Оскільки коефіцієнт відбивання визначається 

різницею між оптичними константами контактуючих матеріалів, втрати на 

відбивання в сонячних елементах з прозорими електродами ITO і SnO2:F мало 

відрізняються. 

2. Шар ITO поглинає випромінювання значно сильніше, ніж шар SnO2:F. 

Через поглинання в шарі ITO товщиною 200 нм, струм короткого замикання 

зменшується на 12% , однак таке зменшення може становити 25-26% при товщині 

ITO 500 нм. Поглинання в шарі SnO2:F значно менше, в результаті чого 

відбувається зменшення струму короткого замикання лише на ~2 % при 

товщині 200 нм і на 4-5% при товщині 500 нм (поглинанням в шарі SnO2: F 

можна знехтувати, якщо його товщина дорівнює ~100 нм). 

3. Втрат на поглинання в CdS не можна уникнути лише шляхом зниження 

товщини, оскільки це пов’язано з міжзонними оптичними переходами. Навіть 

при товщині CdS 50 нм зниження струму короткого замикання, викликане 

поглинанням в шарі CdS, становить близько 10%, і подальше збільшення на 5-6% 

відбувається при товщині CdS 100 нм. Вирішенням питання про зменшення 

втрат при поглинанні в шарі CdS є модифікація CdS при взаємній дифузії між 

спеціальними суб-шарами і шаром CdS або заміна CdS напівпровідником з 

ширшою забороненою зоною. 
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4. Поглинання в склі з низьким вмістом заліза і звичайному листовому 

склі зменшує густину струму короткого замикання на 0.6-0.7 % і 3.3-3.5 % 

відповідно.  

5. Яскраво виражені періодичні зміни в спектрах оптичного пропускання 

шарів SnO2:F, CdS і CdTe пояснюються значною відмінністю у показниках 

заломлення цих шарів та повітря. Осциляції стають значно меншими при малій 

різниці оптичних констант двох контактуючих напівпровідників. При 

розрахунках фотоелектричних характеристик сонячного елемента ігнорування 

багаторазових відбивань та інтерференційних ефектів в шарах матеріалів не 

може викликати значних помилок. 

6. Розрахунки інтегральної поглинаючої здатності потоку фотонів 

сонячного випромінювання AM1.5 з енергіями hv ≥ Eg показують, що в CdTe 

повне поглинання фотонів (>99.9%) відбувається при товщині шару, більшій 

20-30 мкм. Поглинальна здатність шару CdTe товщиною 2-3 мкм становить 

97% і зменшується до ∼93% при товщині шару CdTe 1 мкм. Відбивання від 

тильної поверхні шару CdTe суттєво збільшує його поглинальну здатність. 
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Розділ 3 
РЕКОМБІНАЦІЙНІ ВТРАТИ ЯК ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ CdS/CdTe 

У роботах, присвяченим сонячним елементам CdS/CdTe, розглядається 

багато обмежень, які накладаються на густину струму короткого замикання, 

напругу холостого ходу, фактор заповнення і ефективність сонячного 

елемента. Однак у літературі не приділено належної уваги рекомбінаційним 

втратам на поверхнях шару CdTe і в ОПЗ гетеропереходу, що є абсолютно 

невиправданим.  

Як і в будь-якому сонячному елементі, ширина ОПЗ (а не тільки товщина 

поглинача) чинять істотний вплив на формування фотоструму в CdS/CdTe 

гетероструктурі. Адже в ОПЗ діє електричне поле, яке забезпечує ефективне 

збирання фотогенерованих носіїв заряду, а також формування фотоструму 

неосновними носіями заряду, що виникли в результаті поглинання фотонів в 

нейтральній частині шару CdTe і введеними в ОПЗ завдяки дифузії. Окрім 

цього, електричне поле, що діє в ОПЗ, перешкоджає рекомбінації на поверхні 

CdTe, якщо ОПЗ вузька, і може істотно зменшувати фотострум, якщо ОПЗ 

широка (завдяки інтенсифікації рекомбінації). Від ширини ОПЗ залежать також 

втрати, зумовлені рекомбінацією фотогенерованих електронно-діркових пар в 

об’ємній частині поглинаючого шару (за межами ОПЗ). З викладеного 

випливає, що рекомбінація всіх видів може істотно впливати на процеси 

фотоелектричного перетворення в CdS/CdTe сонячному елементі. 

У цьому розділі для опису рекомбінаційних втрат використовуються 

вирази для спектрального розподілу квантової ефективності CdS/CdTe 

сонячного елемента, які є результатом розв’язку рівняння неперервності з 

урахуванням рекомбінації на фронтальній і тильній поверхнях шару CdTe. 

Враховано також втрати, зумовлені рекомбінацією в ОПЗ, виходячи з відомого 

рівняння Гехта. Отримані результати показують, при якій товщині 

поглинаючого шару і ширині ОПЗ розглянуті обмежувальні фактори можна 
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ігнорувати, а в яких випадках це є неприпустимим через значне зменшення 

ефективності фотоелектричного перетворення в CdS/CdTe гетероструктурі. 

Результати розрахунків опубліковані в наукових працях [Д2, Д3, Д6, Д8-Д10]. 

3.1. Кількісна характеристика рекомбінаційних втрат 

Кількісну характеристику втрат, зумовлених рекомбінацією на 

фронтальній і тильній поверхнях шару CdTe, а також в області просторового 

заряду, можна отримати, розрахувавши густину фотоструму Jsc з урахуванням 

цих втрат. У загальному вигляді Jsc описується виразом:  

i
i i

iii
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)()()( λ
λλ

λη ∆
Φ

= ∑ hv
TqJ sc ,    (3.1) 

де q – заряд електрона, ηint(λi) – внутрішній фотоелектричний квантовий 

вихід, T(λі) – пропускання структури скло/ТСО/CdS, Фі – спектральна густина 

потужності сонячного випромінювання на довжині хвилі λi, Δλi – інтервал між 

сусідніми довжинами хвиль у таблиці ISO. Спектральну густину потужності 

повного сонячного випромінювання Φ(λ) за стандартних умов AM1.5 (global) 

[69], криву поглинання α(λ) телуриду кадмію [13, 86] і оптичне пропускання 

скляної підкладинки з шарами SnO2:F (200 нм) і CdS (50 нм) [87] наведено на 

рис. 3.1. Фотоелектричний внутрішній квантовий вихід ηint(λi) у формулі (3.1) 

пов’язаний з зовнішнім квантовим виходом ηext(λ), коефіцієнтом відбивання R, 

пропусканням T(λі) скляної пластини, покритої шаром напівпрозорого 

провідного шару оксиду (ТСО) і шаром CdS, співвідношенням: 

)()()()()()1()( intintCdSTCOext ληλληλλλη TTTR =−= .  (3.2) 

Як відомо, в CdS/CdTe гетероструктурі тонка плівка CdS не дає внеску в 

фотоелектричне перетворення, а тільки виконує функцію «вікна», крізь яке 

випромінювання вводиться в поглинаючий шар CdTe. Тому фотострум в 

CdS/CdTe сонячному елементі завдячує процесам тільки в шарі p-CdTe. 
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Потрібно також врахувати, що CdS є низькоомним слабокомпенсованим 

напівпровідником, тому ОПЗ розташована практично тільки в шарі CdTe [88-90], 

тобто для CdS/CdTe гетероструктури можна застосовувати енергетичну 

діаграму різкого асиметричного p-n переходу чи діода Шотткі (рис. 3.2). 

          

 

200 400 600 800 1000 1200 

107 

0 

1.0 

Φ
(λ

) м
В
т⋅

cм
–2

⋅н
м–1

 

0.5 

1.5 

λ (нм) 

105 

104 

103 

102 

101 

100 

106 

α
  (

cм
–1

) 

α 

АМ1.5 (Global) 

Φ(λ) 

(a) 

 

 

λ (нм) 
200 300 400 500 600 700 800 900 

0

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

T(
λ)

 

(b) 

(б) 

 
Рис. 3.1. Спектральна густина потужності повного сонячного випромінювання Φ(λ)  

за стандартних умов AM1.5 і крива поглинання α(λ) телуриду кадмію (а); 
 оптичне пропускання скляної підкладинки з шаром SnO2:F (200 нм) і CdS  

(50 нм) (б). 
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Рис. 3.2. Енергетична діаграма n-CdS/p-CdTe гетеропереходу. 

Для знаходження рекомбінаційних втрат необхідно знати квантову 

ефективність сонячного елемента. Зіставлення експериментального і 

розрахованого спектра дозволяє визначити його параметри, а їх варіювання – 

втрати, зумовлені рекомбінацією різних типів. Наприклад, різниця між густиною 

струму, фотогенерованого сонячним випромінюванням при реальному значенні 

швидкості рекомбінації і Sf = 0 дасть значення рекомбінаційних втрат на 

фронтальній поверхні CdTe (в мА/см2 або у відсотках). Різниця між густиною 

фотоструму при реальному значенні часу життя електронів τn ≈ 10–9 с і на кілька 

порядків більшому (∼ 10–6 с) дасть величину рекомбінаційних втрат в нейтральній 

частині шару CdTe (при τn ≈ 10–6 с рекомбінація практично не відбувається) і т.п. 

Квантова ефективність сонячного елемента, яка завжди, включає в себе 

дрейфовий і дифузійний компоненти, зумовлені фотогенерацією електронно-

діркових пар в ОПЗ і в нейтральній області діодної структури. Вирази для обох 

компонентів запозичимо з робіт [91, 92]. 

Вираз для фотоелектричного квантового виходу фотодіода Шотткі в 

напівпровіднику p-типу провідності, знайдений з рівняння неперервності з 

урахуванням рекомбінації на фронтальній поверхні, але без урахування 

рекомбінації в ОПЗ, має вигляд [93]: 
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де Sf – швидкість рекомбінації на фронтальній поверхні, Dn і Dp – коефіцієнти 

дифузії електронів і дірок, відповідно, Ln – дифузійна довжина електронів, Φ – 

падаючий потік фотонів з урахуванням відбивання і поглинання в шарах, крізь 

які випромінювання потрапляє у фотоелектрично активну область, ∆n – 

надлишкова концентрація електронів у перерізі x = W, яка дорівнює 
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У формулах (3.3)-(3.7) використані позначення: 
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(величина Wo / 21/2 називається довжиною екранування Дебая). 
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Для зручності аналізу залежності η  від параметрів діодної структури вираз 

(3.3) можна спростити [94]. На границі поділу між збідненим шаром і 

нейтральною областю (x = W) фотогенеровані електрони затягуються 

електричним полем в ОПЗ. У сонячному елементі висота бар’єра з боку 

напівпровідника ϕо становить ∼1 еВ, а ширина ОПЗ – близько 1 мкм, тобто 

напруженість електричного поля є близькою до 104 В/см. З урахуванням такого 

сильного поля надлишкову концентрацію електронів при x = W можна 

прирівняти до нуля (∆n(W) = 0). Це означає, що, не вносячи суттєвої помилки, у 

формулі (3.3) можна знехтувати членами, які містять ∆n.  

Підінтегральна функція у формулі (3.10) експоненційно спадає при 

збільшенні x від 0 до W. Тому інтегрування можна замінити множенням 

максимального значення підінтегральної функції exp(W/Wo)2 на її «півширину», 

яка визначається значенням x в точці, де підінтегральна функція менша, ніж її 

максимальне значення в e = 2.71 разів. Таким чином, значення x, яке задовольняє 

цю вимогу, можна знайти з рівняння: 
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яке зводиться до квадратного рівняння 
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і має розв’язок 
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Оскільки другий доданок під коренем значно менший за 1, то (1—х) ≈ 1—х / 2 і 
1

о
12

o2 ]2/)(2[]/2[ −− −+=+≈ kTWqVWWx ϕαα ,   (3.14) 

де використано вираз для ширини ОПЗ W = [2εεo(ϕо – qV)/q2(Na – Nd)]1/2.  

Аналогічно, при заміні інтегрування в (3.10) на множення максимального 

значення підінтегральної функції на її півширину можна отримати вираз для x у 

вигляді 
1

о2 ]2/)(2[ −−≈ kTWqVx ϕ .    (3.15) 
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Отже, із врахуванням проведених спрощень, для фотоелектричного 

квантового виходу можна замість (3.3) записати: 
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Порівняння кривих η, розрахованих за точною формулою (3.3), і 

спрощеною (3.16) представлено на рис. 3.3. При розрахунках була використана 

крива поглинання α(λ) і типові для сонячного елемента CdS/CdTe параметри: 

висота бар’єра ϕо, коефіцієнти дифузії електронів Dn і дірок Dp, їх рухливості µn 

і µp, часи життя електронів τn (Ln  = (τnDn)1/2), швидкість поверхневої 

рекомбінації Sf , а також концентрація некомпенсованих акцепторів Na −Nd при 

її зміні в зазначених межах 3×1013-1×1016 см−3. Варіювання Na − Nd  сильно 

видозмінює форму кривих η(λ), однак в усіх випадках криві, розраховані за 

формулами (3.3) і (3.16), виявляються дуже близькими, тобто формула (3.16) 

досить добре апроксимує результати точного розрахунку спектра квантової 

ефективності CdS/CdTe сонячного елемента. 
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Рис. 3.3. Спектри квантової ефективності CdS/CdTe сонячного елемента,  

розраховані за точними формулами (3.3)–(3.11) (суцільні лінії)  
і спрощеною формулою (3.16) (пунктир). 
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Розглядаючи дрейфовий компонент, необхідно враховувати втрати, 

зумовлені рекомбінацією на межі поділу CdS-CdTe, тобто фронтальній поверхні 

шару CdTe. Розв’язок рівняння неперервності у цьому випадку має громіздкий 

вигляд, однак щодо розглядуваної гетероструктури рівняння (3.3) з достатньою 

точністю може бути зведений до простішого виразу [91]: 
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де Sf – швидкість рекомбінації на фронтальній поверхні CdTe шару, V – напруга; 

ϕо – висота бар’єра на контакті з CdS, зв’язана з дифузійним потенціалом Vbi 

співвідношенням ϕo = qVbi, Dp – коефіцієнт дифузії дірок, зв’язаний з їх 

рухливістю μр співвідношенням Ейнштейна qDp/kT = μp , W – ширина ОПЗ. 

Як відомо, згідно з рівнянням Пуассона, ширина ОПЗ в діодній структурі 

визначається просторовим розподілом об’ємного заряду у відповідності з вигином 

енергетичних зон. У випадку напівпровідника, легованого мілкою домішкою, 

густина об’ємного заряду не залежить від координати х і визначається 

концентрацією основних носіїв (n чи p) в об’ємній частині діодної структури. 

Однак CdTe завжди містить багато неконтрольованих домішок і дефектів 

донорного і акцепторного типу і є напівпровідником, компенсованим в більшій чи 

меншій мірі. У компенсованому напівпровіднику з глибокими домішками 

(дефектами) ширина ОПЗ визначається концентрацією нескомпенсованих домішок 

(дефектів) Na − Nd , яку не можна прирівнювати до концентрації дірок у валентній 

зоні p. Величини Na − Nd і p можуть відрізнятись на багато порядків [95]. 

Отже, в CdTe p-типу, що містить і акцепторні, і донорні домішки, товщина 

ОПЗ визначається виразом [92]: 

)N(Nq
qV)(εεW
da

2
оo2
−

−
=

ϕ
,     (3.18) 

де ε – відносна діелектрична проникливість напівпровідника, εo – електрична 

стала, Na − Nd – концентрація нескомпенсованих акцепторів у шарі CdTe. 
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Дифузійний компонент квантової ефективності ηdif знаходиться також з 

рівняння неперервності. Зі врахуванням рекомбінації на тильній поверхні 

CdTe шару і граничної умови ∆n = 0 при x =W, для ηdif  можна записати [92]: 
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де Dn і Ln – коефіцієнт і довжина дифузії електронів в CdTe; Sb – швидкість 

рекомбінації на тильній поверхні шару CdTe; d – товщина CdTe шару. 

Внутрішня квантова ефективність η, що фігурує в формулі (3.1) для 

густини фотоструму, є сумою дрейфового і дифузійного компонентів: 

difdriftint ηηη +=     (3.20) 

Присутність W у виразах (3.17) і (3.19) відображає вагомий вплив ширини 

ОПЗ (а не тільки товщини шару CdTe) на формування фотоструму в 

досліджуваній CdS/CdTe гетероструктурі. Варіюючи часами життя носіїв 

заряду і концентрацією нескомпенсованих домішок, можна детально описати 

всю різноманітність спостережуваних спектрів фоточутливості CdS/CdTe 

сонячних елементів. Вирази (3.17)-(3.20) відображають також вплив на 

ефективність фотоелектричного перетворення рекомбінації носіїв заряду на 

обох поверхнях шару CdTe, а також в ОПЗ. Спочатку впевнимось у тому, що ці 

формули добре описують експериментальні дані, для чого зіставимо результати 

розрахунків зі спектрами квантової ефективності трьох CdS/CdTe сонячних 

елементів, запозиченими зі звіту Інституту конверсії енергії США [96].  

На рис. 3.4 наведені такі спектри, де кружечками показані результати 

вимірів, а лініями – розрахунків за формулами (3.2), (3.17)-(3.20). 
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Рис. 3.4. Спектральний розподіл зовнішнього квантового виходу  

 сонячного елемента з гетероструктурою n-CdS/p-CdTe. 

Як видно, підбір параметрів дозволяє добре описати виміряний 

спектральний розподіл квантової ефективності всіх трьох сонячних елементів. 

Їх параметри зведені в Таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1.  

Параметри зразків, знайдені для найкращого співпадіння результатів 

розрахунків з експериментом 

Номери зразків 
τn (нс) Na – Nd (см–3) Sf (см/с) dCdS (нм) 

№ 1 30 0.5×1016 1×107 50 

№ 2 1.7 1×1016 1×107 80 

№ 3 0.2 1×1016 1×107 90 
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Нижче буде показано, як впливають рекомбінаційні втрати на величину 

густини струму короткого замикання залежно від параметрів CdS/CdTe 

структури. В п. 3.2 і 3.3 досліджена залежність рекомбінаційних втрат від 

ширини ОПЗ. Щоб виключити вплив товщини шару CdTe і рекомбінації на його 

тильній поверхні, товщина шару спочатку прийнята досить високою (10 мкм). 

Після визначення оптимальної ширини ОПЗ в п. 3.4 досліджено вплив 

потоншення шару CdTe на густину струму короткого замикання. 

3.2. Рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні CdTe 

На рис. 3.5 наведені залежності густини струму короткого замикання 

CdS/CdTe гетероструктури від ширини ОПЗ, розраховані за формулами (3.1)-(3.2) 

при умовах сонячного опромінення АМ1.5 (1000 Вт/м2). Розрахунок здійснено 

при швидкості поверхневої рекомбінації на фронтальній поверхні шару CdTe 

Sf = 107 см/с і при Sf = 0.  

Часи життя неосновних носіїв (електронів) заряду прийняті τn = 10–10, 5×10–10 і 

2×10–9 с, виходячи з того, що, згідно з літературними даними, в тонкоплівковому 

CdTe значення τn зазвичай знаходяться в цьому інтервалі [97-99]. Часто 

приймається, що рухливості електронів і дірок в тонкоплівковому CdTe 

дорівнюють 320 і 40 см2/(В⋅с), відповідно [100, 101]. Товщина шару CdTe d, як 

уже згадувалось, прийнята 10 мкм, коли на результати розрахунку практично не 

впливає рекомбінація на тильній поверхні і товщина шару CdTe.  

Для порівняння на рис. 3.5 (а) показано також криві, розраховані при 

рухливості електронів і дірок 1100 см2/(В⋅с) і 100 см2/(В⋅с), часі життя 

електронів і дірок 2×10–6 с, що типово для чистих і структурно досконалих 

кристалів CdTe [102]. Рекомбінацію в ОПЗ при розрахунках не враховано. 
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Рис. 3.5. Залежність густини струму короткого замикання Jsc від ширини ОПЗ W, 
розрахована при різних часах життя електронів τn  і швидкості рекомбінації на 
фронтальній поверхні Sf = 0 (суцільні лінії) і Sf = 107 см/с (штрихові лінії) (а);  
рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні у відсотках (Sf = 107 см/с) (б). 

Як видно, час життя носіїв заряду чинить значний вплив на фотострум в 

CdS/CdTe сонячних елементах. При часах життя носіїв заряду 10–10, 5×10–10 і 
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2×10–9 с в області малих значень W (менших 1 мкм) густина струму короткого 

замикання Jsc зростає із збільшенням W. Це пояснюється тим, що при 

збільшенні W все більша частина випромінювання поглинається в ОПЗ, де 

фотогенеровані електрони і дірки ефективно розводяться діючим там 

електричним полем. При W > 1 мкм за відсутності рекомбінації на 

фронтальній поверхні (суцільні лінії на рис. 3.5 (a)) густина струму короткого 

замикання Jsc наближається до максимально можливого значення 23.2 мА/см2. 

Ця величина Jsc відповідає поглинанню в ОПЗ практично всього 

випромінювання, яке пройшло скляну підкладинку, шар SnO2:F, шар CdS, і 

досягло поглинаючого шару CdTe, враховуючи пропускання T(λ), яке наведено на 

рис. 3.1 (б).  

Якщо у рівнянні (3.1) прийняти, що T(λ) = 1, значення Jsc дорівнює 

27.5 мА/см2, тобто оптичні втрати завдяки відбиванню і поглинанню в 

скляній підкладинці, шарах SnO2:F і CdS становлять приблизно 16%. 

Зазначимо, що, якщо на додаток до T(λ) = 1 взяти η(λ) = 1, величина Jsc 

досягає значення 29.7 мА/см2. Це значення було б можливим, якби кожен 

падаючий на сонячний елемент фотон з енергією hv ≥ Eg спричиняв 

виникнення електрона в електричному колі сонячного елемента. Як видно 

(рис. 3.5 (а)), якщо W < 0.2-0.3 мкм, густина струму короткого замикання 

зростає із збільшенням ширини ОПЗ. При W > 0.2-0.3 мкм, зростання Jsc при 

розширенні ОПЗ уповільнюється і при подальшому збільшенні W починає 

зменшуватися, оскільки напруженість електричного поля в ОПЗ слабшає і 

рекомбінація на фронтальній поверхні CdTe стає інтенсивнішою. При реальних 

часах життя носіїв заряду ((0.1-2)×10–9 с) максимум на кривих спостерігається 

при ширині ОПЗ 0.4-0.8 мкм, що відповідає концентрації нескомпенсованих 

акцепторів 1015-1016 см-3. При збільшенні W дифузійний компонент фотоструму 

відіграє все меншу роль, оскільки дифузійна довжина електронів Ln навіть при 

τn = 2×10–9 с становить ∼1 мкм. Тому при W > 3-4 мкм результати розрахунку 

Jsc при різних часах життя носіїв заряду виявляються близькими. Швидкість 
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рекомбінації на фронтальній поверхні CdTe не залежить від часу життя носіїв 

заряду (формула (3.17)), тому криві на рис. 3.5 (а) відрізняються через залежність 

рекомбінаційних процесів в його нейтральній частині. На рис. 3.5 (б) наведено 

криві, розраховані при Sf = 107 см/с лише для дрейфового компонента 

фотоструму, що виключає вплив часу життя електронів.  

Для порівняння впливу поверхневої рекомбінації з іншими видами втрат 

зручно представляти зменшення ∆Jsc у відсотковому співвідношенні, що і 
зроблено на рис. 3.5 (б). Звичайно, при розширенні ОПЗ (W > 0.1 мкм) 
рекомбінаційні втрати швидко зростають через послаблення електричного поля. 
В області максимумів на кривих Jsc(W), тобто при W = 0.4-0.8 мкм 
рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні CdTe становлять 4-6%. 

3.3. Рекомбінаційні втрати в області просторового заряду 

Рекомбінацію фотогенерованих носіїв заряду в ОПЗ гетероструктури 
CdS/CdTe врахуємо, скориставшись формулою Гехта [103]: 
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де x – координата, де виникає електронно-діркова пара (відраховується від 
фронтальної поверхні шару CdTe), λn и λp. – середні довжини дрейфу відповідно 
електронів і дірок в ОПЗ: 

nonn τµλ F= ,      (3.22) 

popp τµλ F= ,         (3.23) 

де F – напруженість електричного поля, τno, τpo – часи життя електронів і дірок 
в ОПЗ, відповідно. 

В діоді Шотткі електричне поле неоднорідне, але врахування 

неоднорідності спрощується, оскільки напруженість поля лінійно 

зменшується з координатою x. У цьому випадку на ділянках (0,x) і (x,W) 

напруженість поля у виразах для електронів λn і дірок λp можна замінити їх 

середніми значеннями [104]  
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Ефективність збирання заряду в ОПЗ визначається виразом: 

dxxx
W

)exp()( γγ
0

HCCE ⋅−= ∫ ααηη ,   (3.26) 

де мається на увазі, що швидкість генерації електронно-діркових пар в 

перерахунку на один падаючий фотон дорівнює α⋅exp(–αx) [93]. 

На рис. 3.6 представлено відносне зменшення густини струму короткого 

замикання Jsc як функція ширини ОПЗ, розрахована з урахуванням 

рекомбінаційних втрат: 

i
i i

iii
iCCEsc

)()()( λ
λλ

λη ∆
Φ

= ∑ hv
TqJ .   (3.27) 

При розрахунку часи життя носіїв заряду прийняті однаковими τ = τno = τpo, 

10–10, 5×10–10 і 2×10–9 с. Як і у випадку рекомбінації на фронтальній поверхні при 

τ  = 2×10–9 с, втрати густини струму короткого замикання при W < 0.2-0.3 мкм 

себе не проявляють, оскільки рекомбінація в такій вузькій ОПЗ не відбувається. 

Коли ОПЗ розширюється (W > 0.5-1 мкм), швидкість рекомбінації зростає і Jsc 

починає зменшуватись через послаблення електричного поля, що веде до 

неефективного збирання заряду. При τ = 5×10–10- 1×10–10 с і ширині області 

просторового заряду W = 1 мкм, втрати в Jsc є дуже великими (∼20-50%) і 

зростають ще більше при розширенні ОПЗ.  

Отже, рекомбінаційні втрати в ОПЗ швидко зменшуються при 

збільшенні часу життя носіїв заряду. На рис. 3.6 в області W = 0.4-0.8 мкм 

втрати не перевищують 1-3 % при τ  = 2×10–9 с. Якщо ОПЗ не досить вузька 

(W > 0.3-0.4 мкм) і часи життя носіїв заряду є малими (тобто 10-10 с) мають 

місце недопустимо високі втрати, обумовлені рекомбінацією в ОПЗ. 
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Рис. 3.6. Зменшення густини струму короткого замикання Jsc з урахуванням 

рекомбінаційних втрат в ОПЗ як функція її ширини W при різних часах життя 
носіїв заряду τ.  

3.4. Втрати, зумовлені зменшенням товщини шару CdTe. 
       Узагальнення отриманих результатів 

Розглядаючи рекомбінацію на фронтальній поверхні шару CdTe в 

параграфі 3.2, було показано, що, намагаючись створити умови збільшення 

частки випромінювання, поглиненої в ОПЗ, не можна розширювати ОПЗ 

більше за 0.6-0.8 мкм, віддаючи перевагу найбільшому часу життя τ = 2×10–9 с. 

Коли ширина ОПЗ зменшується до 0.3 мкм, густина струму короткого 

замикання спадає дуже слабо, але втрати зменшуються до 2.4%. Отже, ширину 

ОПЗ W = 0.3 мкм можна вважати досить оптимальною для мінімізації втрат, 

зумовлених рекомбінацією на фронтальній поверхні поглинача. Такий вибір 

величини W не суперечить вимогам до рекомбінаційних втрат в ОПЗ 

гетероструктури CdS/CdTe. Як видно з рис. 3.6, при ширині ОПЗ, що дорівнює 

0.3 мкм, рекомбінаційні втрати є низькими при часі життя носіїв τ  = 2×10–9 с. 

Зазначимо, що W = 0.3 мкм відповідає концентрації нескомпенсованих 
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акцепторів, близькій до 1016 см-3. Ці результати отримані при товщині шару CdTe 
d = 10 мкм. Зафіксувавши величину W, розглянемо, як буде змінюватися Jsc при 

зменшенні товщини шару d при швидкості рекомбінації на тильній поверхні 

шару CdTe Sb = 107 см/с. В подальших розрахунках приймемо час життя носіїв 

заряду в CdTe сонячному елементі 2×10–9 с, що є реалістичним припущенням, 

оскільки його зменшення веде до значних втрат струму короткого замикання. 

На рис. 3.7 показано розрахунки відносного зменшення густини струму 

короткого замикання Jsc залежно від товщини шару CdTe, зумовленого 

рекомбінаційними втратами (а також оптичними втратами для порівняння). 

Вочевидь, при товщині шару d > 1-2 мкм її зміна не впливає на процеси на 

поверхні CdTe і в ОПЗ, і тому зростання втрат при зменшенні d зумовлено 

зменшенням внеску дифузійного компонента фотоструму, збуджуваного в 

нейтральній частині шару CdTe і рекомбінацією на його тильній поверхні. 

Потоншення шару CdTe зменшує густину струму Jsc насамперед через те, 

що усувається дифузійний компонент фотоструму, який формується поза 

областю просторового заряду (d > W). Насправді, дифузійна довжина 

електронів Ln = (τnDn)1/2 в CdTe при часі життя τ = 2×10–9 с дорівнює ∼ 1 мкм. 

Отже, зменшення товщини CdTe починає проявляти себе, коли товщина d є 

меншою, ніж кілька Ln, тобто кілька мікронів. Як видно (рис. 3.7), зменшення 

Jsc через усунення дифузійного компонента фотоструму і рекомбінацію на 

тильній поверхні поглинача досягає 5% при товщині шару CdTe d = 1 мкм і 

зростає до 12% при d = 0.5 мкм. З результатів, представлених у розділі 2, 

випливає, що при товщинах CdTe, менших кількох мікронів, проявляють себе 

втрати, пов’язані з недостатньою поглинаючою здатністю Ahv шару CdTe. 

Рис. 3.7 показує зменшення Jsc залежно від товщини шару CdTe, зумовлене 

зменшенням Ahv, не враховуючи відбивання від тильної поверхні. Зменшення 

Jsc, обумовлене обома видами втрат, зрівнюється при d∼1.5 мкм, але для 

менших d оптичні втрати становлять ∼7% при d = 0.5 мкм і є меншими, ніж 

фотоелектричні втрати, що сягають ∼ 12% для такого ж d.  
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Рис. 3.7. Вплив видалення нейтральної частини шару CdTe і оптичних втрат на 
струм короткого замикання Jsc в залежності від товщини шару CdTe d. 

Підкреслимо, що, серед іншого, оптичні втрати зумовлюються 

недостатньою поглинальною здатністю шару CdTe. Окрім того, оптичні 

втрати обумовлені також поглинанням у скляній підкладинці, шарах SnO2:F і 

CdS та відбивання на інтерфейсах, що враховано у формулах для коефіцієнта 

оптичного пропускання T(λі). Загалом оптичні втрати можуть сягати ∼16%.  

З літератури відомо, що для зниження негативного впливу рекомбінації 

на тильній поверхні поглинаючого шару CdTe створюють сильно легований 

шар, що прилягає до тильного контакту. Внаслідок цього потенціальний 

енергетичний бар’єр («відбивач електронів») значно зменшує швидкість 

рекомбінації Sb на тильній поверхні шару CdTe аж до Sb < 100 см/с [92, 97]. 

Рис. 3.8 ілюструє кількісно ефект рекомбінації на тильній поверхні шару CdTe 

зі зміною товщини плівки d без електронного відбивача. Зниження Jsc 

знайдене як різниця між значеннями Jsc при Sb = 107 см/с і Sb = 0 у формулі 

(3.1). 
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Рис. 3.8. Відносна зміна густини струму короткого замикання, обумовлена 
рекомбінацією на тильній поверхні шару CdTe як функція його товщини. 

Як видно (рис. 3.8), при d > 1 мкм вплив рекомбінації на тильній поверхні 

шару CdTe зростає при зменшенні d, що зумовлено тим, що концентрація 

фотогенерованих надлишкових електронів Δn зростає при зменшенні d. У 

межах d < 1 мкм Δn зменшується тому, що при x = W надлишкова концентрація 

фотогенерованих електронів Δn = 0, що є однією з граничних умов для 

розв’язку рівняння неперервності для нейтральної частини шару CdTe [93]. 

Зазначимо, що максимальні втрати, обумовлені рекомбінацією на тильній 

поверхні шару CdTe, не перевищують 4-5%. При d = 2-3 мкм цей вид втрат 

становить ∼1% і лише 2-5% у вузькому діапазоні d = 0.5-2 мкм. У зв’язку з цим 

виникає питання про доцільність ускладнення технології через створення 

електронного відбивача. Очевидно, що при d ≤ 0.5 мкм, створення 

електронного відбивача не має сенсу взагалі. 

Завершуючи дискусію про залежність густини струму короткого 

замикання Jsc від товщини шару CdTe d, можемо просумувати отримані 

результати, враховуючи всі втрати за умови, що ширина області 
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просторового заряду W дорівнює 0.3 мкм (своєму оптимальному значенню). 

Втрати в результаті рекомбінації на фронтальній поверхні CdTe шару і в ОПЗ 

можна розглядати як незалежні від d і, відповідно до вищевикладеного, їх 

слід вважати такими, що дорівнюють 2.4 і 0.4%, відповідно. Для втрат 

спричинених потоншенням поглинаючого шару, можна використовувати 

розрахункові дані, які представлено на рис. 3.8. 

Рис. 3.9 ілюструє відносну зміну Jsc як функцію від товщини шару CdTe d, 

враховуючи всі типи втрат, які обговорювалися вище. Як випливає з викладених 

даних, коли d = 2-3 мкм (що є типовим для широкомасштабного виробництва 

CdTe модулів) загальні втрати є на ~5 % більшими, ніж коли шар є значно 

товщим. Коли d ≥ 5 мкм, загальні втрати становлять 3-4%, але через зменшення 

товщини шару CdTe до 0.5 мкм, втрати зростають до ~20%. В абсолютних 

значеннях густини струму короткого замикання Jsc це відповідає зменшенню Jsc з 

19.7 мА/см2 при d = 2-3 мкм до 16.6 мА/см2 при d = 0.5 мкм. 
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Рис. 3.9. Відносна зміна густини струму короткого замикання Jsc залежно від 

товщини шару CdTe з урахуванням усіх видів втрат. 
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Зрозуміло, що потоншення поглинаючого шару до 0.5 мкм знижує 

споживання CdTe як матеріалу для виготовлення сонячних модулів у 4-6 разів 

у порівнянні з тими ж модулями, у яких товщина CdTe дорівнює 2-3 мкм. 

Вочевидь треба вибрати «золоту середину», щоб забезпечити найбільш вдале 

поєднання витрат матеріалу і ефективності CdS/CdTe сонячних модулів. 

Висновки до розділу 3 

Результати розрахунків і їх проведений аналіз дозволяє сформулювати 

деякі наукові і практичні висновки та рекомендації.  

1. У CdS/CdTe сонячних елементах при реальних часах життя носіїв заряду 

в CdTe (0.1-2)×10–9 с, максимальне значення Jsc можливе за необхідних умов: 

коли ширина області просторового заряду (ОПЗ) становить 0.4-0.8 мкм, що 

відповідає концентрації некомпенсованих акцепторів 1015-1016 см-3.  

2. Рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні CdTe при W = 0.4-0.8 мкм 

незалежно від часу життя носіїв заряду становлять 4-6% і зменшуються до 2.4% 

при звуженні ОПЗ до W = 0.3 мкм. Часи життя носіїв, що є значно меншими, 

ніж 10–9 с, є неприйнятними, зважаючи на значні рекомбінаційні втрати в ОПЗ.  

3. Відносне зменшення густини струму короткого замикання Jsc через 

недостатню товщину шару CdTe зі врахуванням всіх видів втрат (крім 

оптичних втрат, обумовлених проходженням випромінювання через скло, шари 

TCO i CdS), при типовій товщині шару CdTe d = 2-3 мкм становить біля 5%. 

Потоншення поглинаючого шару CdTe до 1 мкм зменшує Jsc на 12-13% і більш, 

ніж на 20%, коли d наближається до 0.5 мкм. 

4. Формування так званого «електронного відбивача» біля задньої поверхні 

CdTe зменшує рекомбінаційні втрати не більше, ніж на 1% у разі типової 

товщини шару 2-3 мкм і лише на 2-5%  у вузькому діапазоні d = 0.5-2 мкм. 
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Розділ 4 

ОПТИЧНІ ТА РЕКОМБІНАЦІЙНІ ВТРАТИ В ТОНКОПЛІВКОВИХ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ CdS/Cu(In,Ga)Sе2 

Як уже зазначалось, сонячні елементи на основі CuInxGa1-xSe2 (CIGS), 

подібно до пристроїв на основі CdTe, зберігають стійку позицію у 

тонкоплівковій фотовольтаїці в якості альтернативи сонячним модулям на 

основі моно- та полікристалічних кремнієвих пластин. Ефективність 

перетворення енергії у таких модулях знаходиться в межах 12-15%, але для 

лабораторних зразків невеликої площі на початку 2014 року компанія Solar 

Frontier домоглася ефективності 20.8% для сонячних елементів CuInSe2 

невеликої площі і незабаром компанія Zentrum für Sonnenenergie- und 

Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) підвищила їх ефективність до 

21.7% [32, 105]. Слід зазначити, що пристрої CIGS показують довготривалу 

стабільність і високу радіаційну стійкість, можуть бути легкими, гнучкими і 

портативними [38]. Оскільки ефективність модулів 12-15% становить близько 

половини теоретичної межі, спроби підвищення їх ефективності надзвичайно 

важливі, як з наукової, так і з економічної точок зору. 

Процеси фотоелектричного перетворення в CIGS і CdTe сонячних 

елементах багато в чому схожі. В обох пристроях тонкоплівкова р-n-

гетероструктура є ключовим елементом у визначенні їх ефективності. Як і в 

CdTe сонячних елементах, тонкий шар n-CdS слугує «вікном», крізь яке 

випромінювання проникає у поглинач CIGS. Різниця між цими пристроями 

полягає в їх конфігураціях: «superstrare» (CdTe) і «substrate» (CIGS). В 

конфігурації «superstrate» сонячне світло потрапляє в абсорбер крізь скляну 

пластину і прозорий провідний шар TCO і CdS, а в конфігурації «substrate» – 

тільки через шар TCO (зазвичай ZnO:Al). Ці конструктивні особливості не 

мають принципового значення з точки зору фізичних процесів, які 

відбуваються, але вимагають деяких відмінностей в технології виготовлення 
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пристрою. Зі сказаного випливає, що фізичні моделі, розроблені для 

інтерпретації властивостей CdTe сонячних елементів можуть застосовуватися з 

деякими змінами до CIGS пристроїв [87, 106]. 

У цьому розділі розглядаються оптичні та рекомбінаційні втрати в CIGS 

пристроях, які суттєво впливають на квантову ефективність і ефективність 

перетворення сонячної енергії в електричну. Як і в CdTe сонячних елементах 

розрахунки оптичних втрат здійснюються на основі оптичних констант 

матеріалів. Рекомбінаційні втрати визначаються зіставленням 

експериментальних спектрів квантової ефективності і спектрів, розрахованих 

на основі рівняння неперервності з урахуванням дрейфового та дифузійного 

компонентів фотоструму. 

Аналіз фізичних процесів, викладений у даному розділі роботи, може 

бути корисний з практичної точки зору тим більше, що безсумнівні успіхи у 

розвитку ефективних CuInxGa1-xSe2 сонячних елементів були досягнуті в 

основному емпірично [38]. Результати наведених у цьому розділі досліджень 

опубліковані в наукових працях [Д4, Д5, Д12, Д13]. 

4.1. Основні параметри та оптичні константи використовуваних  

матеріалів 

У роботі аналізуються сонячні елементи з двома поглинаючими 

шарами: один — з шириною забороненої зони Eg = 1.14-1.16 еВ 

(Ga/(In + Ga) ≈ 0.3), який є матеріалом, що використовується у масовому 

виробництві ефективних сонячних модулів; другий — з ширшою 

забороненою зоною Eg = 1.36-1.38 еВ (Ga/(In + Ga) ≈ 0.6-0.7), яка є 

близькою до теоретично оптимального значення для максимальної 

ефективності фотоелектричного перетворення. 

На рис. 4.1 зображено схематичний поперечний переріз типового 

сонячного елемента CIGS, де вказані позначення оптичних констант ni і κi і 
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коефіцієнти відбивання на інтерфейсах Rij, які будуть використовуватися в 

розрахунках. Фотоелектричне перетворення в таких сонячних елементах 

відбувається при товщині CIGS поглинача 2 мкм, в той час як плівка CdS з 

товщиною 30-40 нм є вікном для випромінювання. Шар ZnO:Al товщиною 

300-500 нм є прозорим провідним оксидом (TCO). Застосування між шарами 

ТСО і CdS нелегованого шару ZnO з високим питомим опором товщиною 50 нм 

є дуже поширеним в пристроях конфігурації «substrate». В ефективних 

пристроях наносять також антивідбиваюче покриття (MgF2) товщиною ∼100 нм 

на фронтальну поверхню ZnO. 

При розрахунках квантової ефективності CdS/CIGS сонячного елемента 

потрібно знати оптичне пропускання T(λ) структури ZnO/CdS, яке визначається 

відбиванням від меж поділу (інтерфейсів) повітря/ZnO, ZnO/CdS, CdS/CIGS і 

поглинанням в шарах ZnO і CdS. 

Для визначення оптичного пропускання T(λ) необхідно знати показники 

заломлення ni і коефіцієнти екстинкції κi ZnO, CdS і CIGS. Згідно рівняння 

Френеля, при нормальному падінні світла, коефіцієнти відбивання від трьох 

інтерфейсів R12, R23 і R34 можуть бути розраховані як 
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де  i
∗n і  j

∗n  - показники заломлення матеріалів, які враховують їх поглинання і 

містять уявні частини, які записуються як  i
∗n = ni – iκi і  j

∗n = nj – iκj. 

На рис. 4.2 показано спектральні залежності n і κ для ZnO з робіт [38] і 

[107], для CdS — з роботи [72] і CIGS — з роботи [108] (у деяких випадках 

коефіцієнт екстинкції κ визначався як αλ/4π, де α — коефіцієнт поглинання).  
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Рис. 4.1. Поперечний переріз типового Cu(In,Ga)Se2 сонячного елемента. 

Варто зазначити, що для CIGS коефіцієнт екстинкції в діапазоні енергії 

фотонів hv < Eg має значення 0.04-0.05, що відповідає коефіцієнту поглинання 

α = 4π κ/λ = (4-5)×103 cм–1 [108]. З такими значеннями α квантова ефективність 

сонячного елемента повинна бути доволі високою, але, насправді, цього не 

спостерігається. При λ > λg = hс/Eg, квантова ефективність знижується досить 

швидко до нуля. Це можна пояснити наявністю так званих «хвостів» густини 

станів у забороненій зоні сильно легованого напівпровідника або/і 

невпорядкованої кристалічної структури. У цьому випадку хвильові функції 

електронів і силові поля домішкових атомів перекриваються, в результаті чого 

дискретні рівні розширюються і перетворюються на домішкові зони. При 

деякій критичній концентрації домішкова зона приєднується до зони 

провідності (валентної зони), тобто з’являються хвости густини станів. 

Коефіцієнт поглинання в цьому діапазоні експоненційно залежить від енергії 

фотонів α(hv) ∝ exp(hv/Eo), де Eo — спектрально незалежна величина. Ця 

емпірична залежність називається правилом Урбаха (Eo може бути 

пропорційною kT при досить високих Т). 
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Рис. 4.2. Спектральні залежності показників заломлення (а) і коефіцієнтів 

екстинкції (б) ZnO, CdS, CuIn0.69Ga0.31Se2 і CuIn0.34Ga0.66Se2. 

Для того, щоб здійснити міжзонний перехід і взяти участь у формуванні 

фотоструму, електрон повинен отримати енергію, яка дорівнює або є більшою, 

ніж Eg. Поглинання у хвостах станів при hv < Eg відбувається через те, що частину 

енергії електрон отримує від фотона, а дефіцит енергії покривається фононами. 

Правило Урбаха відображає ймовірність багатофононних процесів, яка 

знижується зі зменшенням hv, формуючи спектральну криву фотоструму, але з 
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сильнішою залежністю від енергії фотонів. Важливо, що електрон, поглинувши 

фотон з енергією hv < Eg бере участь у формуванні фотоструму одразу ж після 

поглинання фотона з енергією hv ≥ Eg.  

На підставі наведених вище зауважень, в наших розрахунках ми 

використовуємо криві κ(λ) для CIGS, кориговані у довгохвильовій області, як 

показано на рис. 4.2 (б) пунктирними лініями. Забігаючи наперед відзначимо, 

що ділянка спектра hv < Eg дає порівняно невеликий внесок у струм короткого 

замикання в сонячних елементах: 0.4 мА/см2 (1.1%) і 0.8 мА/см2 (2.9%) для 

ширини забороненої зони поглинача 1.16 еВ і 1.38 еВ, відповідно. 

У спектральному діапазоні hv ≥ Eg коефіцієнт поглинання для CIGS слідує 

закону для дозволених переходів у прямозонному напівпровіднику: 

 
)( 1/2

g
o hv

Ehv −
= αα .      (4.2) 

Корекція кривої κ(λ) не виключає можливість правильного визначення 

ширини забороненої зони, порівнюючи результати вимірювань з формулою 

(4.2), як це показано на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Порівняння залежності коефіцієнта поглинання α шару CuIn1-xGaxSe2  

від енергії фотона hv з формулою (4.2). 
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Як видно (рис. 4.3), для двох матеріалів спостерігаються прямолінійні 

ділянки, які відтинають значення забороненої зони на осі енергій фотонів 

1.16 еВ і 1.38 еВ для CuIn0.69Ga0.31Se2 і CuIn0.34Ga0.66Se2, відповідно. Ці значення 

забороненої зони відповідають довжинам хвиль 1068 нм і 898 нм, як показано 

стрілками на рис. 4.2 (б). Отже, корегування кривої поглинання при hv ≥ Eg не 

впливає на точність визначення забороненої зони. 

4.2. Оптичні втрати, викликані відбиванням і поглинанням  
                 в шарах ZnO і CdS  

Коефіцієнти відбивання для інтерфейсів повітря/ZnO (R12), ZnO/CdS (R23) 

і CdS/CIGS (R34) можна розрахувати за формулою (4.1), в той час як поглинання 

в шарах ZnO і CdS можна представити у вигляді exp(–α2d2) і exp(–α3d3), де α2 і 

α3, d2 і d3 коефіцієнти поглинання і товщини шарів ZnO і CdS, відповідно. 

Пропускання T(λ) цих шарів може бути записано у вигляді 

)1)(exp()1)(exp()1()( 3433232212gr RdRdRTT −−−−−= ααλ .  (4.3) 

Коефіцієнт Tgr у рівнянні (4.3) враховує ефект затінення наявним металевим 

сітчастим контактом, нанесеним на фронтальну поверхню ZnO. На практиці 

ширина стрічок сітки і віддаль між ними обираються такими, щоб затінювалось 

близько 4-5% від фронтальної поверхні сонячного елемента. З мінімальною 

похибкою значення Tgr може бути прийнятим таким, що дорівнює 0.96 [38]. 

4.2.1. Вплив антивідбиваючого покриття 

Рівняння (4.3) не враховує вплив антивідбиваючого (просвітлюючого) 

покриття, що значно знижує коефіцієнт відбивання від фронтальної поверхні 

R12. Зазвичай як антивідбиваюче покриття для ZnO використовується фторид 

магнію MgF2, оскільки MgF2 має показник заломлення narc близький до 

теоретично оптимального значення (n2)1/2, де n2 — показник заломлення ZnO. 

Це підтверджується даними, наведеними на рис. 4.4 (а), де представлено 

порівняння спектральних залежностей narc, n2 і (n2)1/2. 
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Рис. 4.4. Порівняння спектральних залежностей показників заломлення  ZnO (n2), 

MgF2 (narc) і (n2)1/2. 

Вираз для коефіцієнта відбивання матеріалу з антивідбиваючим 

покриттям має вигляд [109]: 
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де rf = (narc – n1)/(narc + n1) і rb = (n2 – narc)/(n2 + narc) – амплітудні значення 

коефіцієнтів відбивання від фронтальної і тильної поверхонь антивідбиваючого 

шару, а  

arcarc
2 dn
λ
π

β = .     (4.5) 

Таким чином, при наявності просвітлюючого покриття у виразі (4.3) 

коефіцієнт відбивання R12 необхідно замінити коефіцієнтом Rarc, який 

визначається формулою (4.4):  

)1)(exp()1)(exp()1()( 34332322arcgrid RdRdRTT −−−−−= ααλ .  (4.6) 
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На рис. 4.5 показані спектри пропускання шарів ZnO і CdS, розраховані за 

формулами (4.3) і (4.6). Як видно, просвітлююче покриття MgF2 значно 

покращує пропускання за винятком його короткохвильової області λ < 400 нм, 

де просвітлююче покриття дає слабкий ефект, оскільки інтенсивність сонячного 

випромінювання в цій області спектра різко спадає при зменшенні довжини 

хвилі. 

Рис. 4.6 показує спектральну залежність коефіцієнта відбивання поверхні 

ZnO з антивідбиваючим покриттям MgF2  товщиною 100 нм і без нього. 

Положення мінімуму кривої відбивання 2 залежить від товщини анти-

відбиваючого покриття darc. Як видно, для darc = 100 нм мінімум знаходиться на 

довжині хвилі ∼570 нм, що приблизно відповідає максимуму сонячного 

випромінювання за умов AM1.5. 

Зазначимо, що втрати при відбиванні у разі тонкоплівкової структури 

CdS/Cu(In,Ga)Se2 не настільки критичні, як у випадку кремнієвого сонячного 

елемента. Справді, коефіцієнт відбивання від дзеркальної поверхні кремнію 

становить щонайменше 30%, а в області λ < 400 нм він навіть вищий за 50% [78]. 
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Рис. 4.5. Оптичне пропускання  шарів ZnO/CdS з і без антивідбиваючого покриття  
на поверхні ZnO (крива 1 і крива 2, відповідно). 
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Рис. 4.6. Спекральна залежність коефіцієнта відбивання поверхні ZnO  
з і без антивідбиваючого покриття MgF2 (крива 2 і крива 1, відповідно). 

Порівняння двох кривих на рис. 4.6 показує значне зменшення 

відбивання в діапазоні 500-800 нм у зв’язку з наявністю антивідбиваючого 

покриття. Різке збільшення відбивання на довжині хвилі λ < 500 нм не чинить 

істотного впливу на ефективність сонячного елемента, оскільки у 

короткохвильовому діапазоні інтенсивність сонячної радіації швидко 

зменшується. Крім того, в області λ < 500 нм домінує поглинання в буферному 

шарі CdS і TCO (рис. 4.5). Проте, збільшення коефіцієнта відбивання на ділянці 

λ > 500 нм може мати негативний вплив на ефективність сонячних елементів. 

Розрахунок показує, що антивідбиваюче покриття збільшує струм 

короткого замикання на 7.4% і 7.9% для обох досліджуваних типів сонячних 

елементів із поглиначами CuIn0.69Ga0.31Se2 і CuIn0.34Ga0.66Se2, відповідно  

Слід зазначити, що відбивання від шару ZnO може бути знижене 

завдяки текстуруванню поверхні в результаті хімічної обробки, наприклад, 

створення мікроскопічних пірамід, або навіть взаємодії її з навколишнім 

середовищем [38]. 
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4.2.2. Втрати, зумовлені відбивання і поглинанням  

Кількісна характеристика впливу оптичних втрат на ефективність 

сонячних елементів може бути отримана з розрахунку густини струму 

короткого замикання Jsc. Розрахуємо Jsc для спектрального розподілу сонячного 

випромінювання AM1.5 (global) сонячної радіації, використовуючи таблицю 

ISO9845-1:1992 [69]. Якщо Φ – спектральна густина потужності 

випромінювання і hν - енергія фотона, то спектральна густина потоку падаючих 

фотонів дорівнює Φ/hν; отже, ми можемо записати Jsc як: 

i
i

ii
isc

)()( λ
λ

λ ∆
Φ

= ∑
i hv

TqJ ,     (4.7) 

де q – заряд електрона, Δλi – інтервал між сусідніми значеннями λi у таблиці 

ISO. Cумування у формулі (4.7) має здійснюватися у спектральному 

діапазоні від λ = 300 нм (при λ < 300 нм наземне сонячне опромінювання 

незначне) до λ = λg = hc/Eg = 1068 нм для сонячних елементів CIGS із 

забороненою зоною абсорбера Eg = 1.16 еВ і λ = λg = 898 нм для Eg = 1.38 еВ. 

Аналізуючи оптичні втрати, ми припускаємо, що квантова ефективність 

сонячного елемента η = 1, тому формула (4.7) не містить η.  

Розрахунки показують, що у разі 100% квантової ефективності та 100% 

пропускання шарів ZnO і CdS густина струму короткого замикання Jsc в 

сонячних елементах CIGS із шириною забороненої зони абсорбера 1.16 еВ 

дорівнюватиме 42.0 мА/см2. Однак для реального T(λ) після врахування 

відбивання від інтерфейсів і поглинання в шарах ZnO і CdS (d = 500 і 40 нм, 

відповідно) без і з антивідбиваючим покриттям, значення Jsc становить 30.6 і 

33.7 мА/см2, відповідно. Звідси випливає, що антивідбиваюче покриття 

збільшує Jsc на 3.1 мА/см2 (7.4%). У випадку сонячних елементів CIGS з 

поглиначем із шириною забороненої зони Eg = 1.38 еВ для 100% квантової 

ефективності та пропускання 100%, Jsc дорівнює 33.0 мА/см2. Це значення Jsc 
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знижується до 24.8 і 27.4 мА/см2, відповідно без і з антивідбиваючим 

покриттям, тобто збільшує Jsc на 2.6 мА/см2 (7.9%).  

Важливо оцінити різні види втрат, пов’язаних з відбиваннями на 

інтерфейсах і поглинанням в шарах ZnO і CdS. Втрати при відбиванні від межі 

поділу можуть бути визначені за формулою (4.6) у вигляді різниці між 

потоком фотонів, який падає на інтерфейс і потоком фотонів, що проходить 

крізь нього. Абсорбуючі втрати визначаються з різниці між потоком фотонів, 

що увійшли в шар і потоком фотонів, що досягли його протилежної поверхні. 

Вочевидь, доцільніше знати не наскільки послаблюється сигнал, пройшовши 

обговорюваний шар, а як це послаблює світловий пучок, що досягнув 

поглинача. 

Зменшення струму короткого замикання за рахунок відбивання від 

фронтальної поверхні ZnO з антивідбиваючим покриттям може бути отримане з 

рівняння (4.7), в якому пропускання T(λ) береться з рівняння (4.6). Розрахунки 

показують, що для CuIn0.69Ga0.31Se2 і CuIn0.34Ga0.66Se2 сонячних батарей, ці 

втрати для товщини шару MgF2 100 нм дорівнюють 1.9 і 1.4%, відповідно.  

Рис. 4.6 показує, що нульовий коефіцієнт відбивання ZnO з анти-

відбиваючим покриттям відповідає довжині хвилі 570 нм для шару MgF2 

товщиною 100 нм. Цікаво подивитися, як густина струму короткого замикання 

Jsc (яка враховує спектральний розподіл сонячного випромінювання) залежить 

від товщини шару darc. Розраховані залежності Jsc від darc показано на рис. 4.6 

(для двох сонячних елементів криві дещо відрізняються, тому що вони 

охоплюють різні області спектра). 

Як видно (рис. 4.7), втрати є мінімальними, якщо товщина плівки MgF2 

знаходиться в діапазоні 105-115 нм — близьким до товщини, яка звичайно 

використовуються для плівки MgF2, але втрати стають істотними, коли 

товщина MgF2 більша або менша 105-115 нм. Слід зазначити, що втрати при 
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відбиванні від інтерфейсу повітря/ZnO сягають 9.2-9.3% за відсутності анти-

відбиваючого покриття, а з покриттям зменшуються до 1.4-1.9%.  

Втрати при відбиванні від інтерфейсу ZnO/CdS розраховуються за 

формулами (4.6) і (4.7) і дорівнюють 0.9 і 1.0%, відповідно для CuIn0.69Ga0.31Se2 і 

CuIn0.34Ga0.66Se2 сонячних елементів, в той час як для інтерфейсу CdS/CIGS 

втрати становлять 1.3 % і 1.1%, відповідно. Такі низькі втрати при відбиванні 

на межах поділу пояснюються відносно невеликою різницею між оптичними 

константами контактуючих матеріалів. Це показано на рис. 4.8 за результатами 

розрахунку спектрів відбивання для шарів ZnO, CdS і CuIn0.34Ga0.66Se2 у повітрі 

і в оптичному контакті один з одним. Результати показують, що коефіцієнти 

відбивання на межах поділу повітря/MgF2/ZnO, ZnO/CdS і CdS/CIGS значно 

менші, ніж на інтерфейсах повітря/ZnO, повітря/CdS і повітря/CIGS (в 10-17 

разів (!) при λ = 700 нм). Різке збільшення відбивання при λ < 500 нм для 

інтерфейсу повітря/MgF2 не чинить значного впливу, що описано у параграфі 

4.2.1. 
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Рис. 4.7. Залежності втрат струму короткого замикання від товщини  

антивідбиваючого покриття, нанесеного на поверхню ZnO для CuIn0.69Ga0.31Se2 і 
CuIn0.34Ga0.66Se2 сонячних елементів. 
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Рис. 4.8. Коефіцієнт відбивання ZnO, CdS, MgF2 і CuIn0.34Ga0.66Se2 при оптичному 
контакті з повітрям та іншими матеріалами. 

Втрати при ппооггллииннаанннніі в шарі ZnO товщиною 300 нм і в шарі CdS 

товщиною 40 нм більші порівняно з втратами при відбиванні й дорівнюють 

відповідно 2.9 і 6.3% для сонячного елемента CuIn0.69Ga0.31Se2 і 1.9 і 7.9% для 

CuIn0.34Ga0.66Se2. Як зазначалося раніше, різниця між втратами для двох типів 

зразків зумовлена різницею ширини їх забороненої зони.  

На рис. 4.9 показана залежність оптичних втрат (виражених у вигляді 

зниження струму короткого замикання у відсотках), викликаних поглинанням в 

шарах ZnO і CdS, від їх товщини.  

Як видно, для dCdS = 40 нм шар ZnO з товщиною в діапазоні 100-500 нм 

призводить до втрат 1-3%, а для тонших шарів 100-200 нм втрати зводяться до 

∼1%. Втрати зумовлені поглинанням в шарі CdS є високими навіть при 

найменшій товщині 20-30 нм (∼5%), і сягають майже 20% для плівки завтовшки 

150 нм. Виходить, що потоншення шарів CdS і ZnO  може привести до 

зниження оптичних втрат не більше, ніж на 4-5%. 
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Рис. 4.9. Залежності втрат, викликаних поглинанням в шарах CdS і ZnO  

від їх товщини для сонячного елемента CuIn0.34Ga0.66Se2. 

 

Розраховані значення оптичних втрат поряд з відповідним зменшенням 

Jsc (в дужках) наведені в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Оптичні втрати та відповідні їм зменшення струму короткого замикання Jsc  

в сонячних елементах CIGS 

Втрати в сонячних елементах CIGS Види оптичних втрат 
 CuIn0.69Ga0.31Se2  CuIn0.34Ga0.66Se2 

Втрати при відбиванні 
Air/ZnO інтерфейс 
ZnO/CdS інтерфейс 
CdS/CIGS інтерфейс 
Затінення від сітки 
 
Загальні втрати при відбиванні 

 
1.9% (0.8 мA/cм2) 
0.9% (0.4 мA/cм2) 
1.3% (0.5 мA/cм2) 
4.0% (1.7 мA/cм2) 

 
8.1%  

(3.4 мA/cм2) 

 
1.4% (0.5 мA/cм2) 
1.0% (0.3 мA/cм2) 
1.1% (0.4 мA/cм2) 
4.0% (1.3 мA/cм2) 

 
7.5%  

(2.5 мA/cм2) 
Втрати при поглинанні 

Поглинання в ZnO товщиною 300 нм 
Поглинання в CdS товщиною 40 нм 
Недостатня поглинальна здатність 
 
Загальні втрати при поглинанні 

 
2.9% (1.2 мA/cм2) 
6.3% (2.6 мA/cм2) 
0.2% (0.1 мA/cм2) 

 
9.4%  

(3.9 мA/cм2) 

 
1.9% (0.6 мA/cм2) 
7.9% (2.6 мA/cм2) 
0.4% (0.1 мA/cм2) 

 
10.2%  

(3.4 мA/cм2) 
Загальні оптичні втрати 17.5%  

(7.3 мA/cм2) 
17.7%  

(5.8 мA/cм2) 
 

Розраховані дані оптичних втрат значною мірою відповідають 

результатам, описаним в літературі, але в деяких випадках помітно 

відрізняються. Наприклад, за проведеними розрахунками втрати при відбиванні 

в сонячному елементі CuIn0.69Ga0.31Se2 (без затінення електродною сіткою) 

дорівнюють 4.1 мА/см2, а в довіднику [38] зазначено 3.8 мА/см2. Однак, втрати 

при поглинанні в плівці CdS для сонячних елементів CuIn0.69Ga0.31Se2 і 

CuIn0.34Ga0.66Se2 у наших розрахунках і в [38] дорівнюють 2.6 і 0.8 мА/см2, 
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відповідно; а втрати через недостатню поглинальну здатність поглинача CIGS 

також значно відрізняються і дорівнюють 0.1 і 1.9 мА/см2, відповідно. 

4.2.3. Вплив багаторазових відбивань в шарах ZnO і CdS  

У наведених вище розрахунках багаторазові відбивання та 

інтерференційні ефекти в шарах ZnO і CdS не були враховані, хоча вони і 

мають місце, як і в антивідбиваючому покритті. З іншого боку, періодичні 

зміни (осциляції) у спектрах квантової ефективності сонячних елементів CIGS 

(свідчення інтерференційних ефектів) у переважній більшості випадків не 

спостерігаються. Щоб пояснити це, розрахуємо оптичне пропускання структури 

ZnO/CdS з урахуванням багаторазових відбивань, для яких можна скористатися 

формулою для двошарового просвітлюючого покриття [110]: 
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де r1, r2, r3, в нашому випадку є амплітудними коефіцієнтами відбивання: 
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де n2, n3, n4 —  як і раніше, показники заломлення ZnO, CdS і CIGS, відповідно, 

ZnO21
2 dn
λ
πβ = ,     (4.12) 

CdS32
2 dn
λ
π

β = .     (4.13) 
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Беручи до уваги присутність контактної сітки на фронтальній поверхні 

шару ZnO, за допомогою рівняння (4.8) можна записати вираз для пропускання 

структури ZnO/CdS: 

)1()( dlgr RTT −=λ .     (4.14) 

Крива 1 на рис. 4.10 показує результати розрахунків за формулою (4.14) зі 

врахуванням формули (4.8) для сонячного елемента CuIn0.69Ga0.31Se2, Tgr = 0.96, 

dZnO = 300 нм, dCdS = 40 нм. Коливання кривої пропускання, амплітуда якої є 

відносно невеликою, чітко видно. Останнє пояснюється низькою відбиваючою 

здатністю інтерфейсів у зв’язку з невеликою різницею показників заломлення 

контактуючих шарів. Звернімо увагу, що амплітуда коливань зростає більш ніж 

у два рази, коли пропускання розраховується без просвітлюючого шару на 

поверхні ZnO.  
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Рис. 4.10. Пропускання шарів ZnO/CdS, розраховане з урахуванням 

багаторазового відбивання без урахування поглинання (лінія 1); те ж саме, але з 
урахуванням поглинання в шарах ZnO і CdS (лінія 2) і без багаторазових відбивань 

(лінія 3). 
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Рівняння (4.8) описує осциляції в спектрах відбивання, зумовлені 

інтерференційними ефектами в розглядуваних шарах ZnO і CdS. Однак ця 

формула не враховує поглинання в цих шарах. Очевидно, коливання 

спостерігаються для поглинаючих шарів з невеликим коефіцієнтом екстинції κ, 

але при більш високих κ вони можуть не спостерігаються взагалі. Ми можемо 

брати до уваги поглинання світла, яке проходить лише один раз через шари 

ZnO і CdS, ввівши в правій частині рівняння (4.14) експоненціальні множники, 

що входять в рівняння (4.3) і (4.6): 

)exp()exp()1()( 3322dlgr ddRTT ααλ −−−= .  (4.15) 

Результати розрахунків, отримані з рівняння (4.15) наведені на рис. 4.9 у 

вигляді кривої 2. В цьому випадку амплітуда коливань у спектральному 

діапазоні λ > 500 нм (де поглинання в ZnO і CdS слабке) практично не зазнала 

змін, але в діапазоні міжзонних переходів в CdS при λ < 500 нм, амплітуда 

коливань значно знизилася. 

Рис. 4.9 також показує криву пропускання 3, розраховану за формулою 

(4.3), тобто, без врахування багаторазових відбивань в шарах ZnO і CdS. Як 

видно, якщо враховувати багаторазове відбивання, мають місце тільки незначні 

періодичні відхилення вище і нижче кривої 3. Очевидно, при розрахунку 

густини струму короткого замикання сонячного елемента, який є результатом 

сумування (інтегрування) в усьому спектральному діапазоні, ііггнноорруувваанннняя  

ббааггааттооррааззооввиихх  ввііддббиивваанньь  ннее  ммоожжее  ввииккллииккааттии  ппооммііттнниихх  ппооммииллоокк. Обчислення 

густини струму короткого замикання за допомогою формул (4.6) і (4.15) для 

T(λ) дає результати, що відрізняються лише на 0.9% і 0.5% для сонячних 

елементів CuIn0.69Ga0.31Se2 і CuIn0.34Ga0.66Se2, відповідно.  

Відзначимо, що формула (4.8) отримана для плоских, ідеально та строго 

паралельних інтерфейсів повітря/ZnO, ZnO/CdS і CdS/CIGS. Ці умови не 

можуть бути виконані повністю на практиці і, отже, коливання в спектрах 
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пропускання можуть бути меншими або не спостерігатимуться взагалі. 

Випадок, якщо інтерфейси мають хорошу якість, періодичні зміни пропускання 

і спектрів квантового виходу пристроїв, було розглянуто в роботі [111]. 

4.2.4. Поглинаюча здатність шару Cu(In,Ga)Se2 

При розрахунках струму короткого замикання ми припускали 100% 

ефективність фотоелектричного перетворення в шарі CIGS. Насправді, існують 

втрати, пов’язані з неповним поглинанням у цьому шарі. Враховуючи цей 

ефект, точні значення інтегральної поглинальної здатності шару CIGS повинні 

бути оцінені з урахуванням спектрального розподілу сонячного 

випромінювання і коефіцієнта поглинання матеріалу, а не визначені для однієї 

довжини хвилі в діапазоні hv > Eg, як це, зазвичай роблять.  

Слід ще раз зазначити, що при розгляді залежності поглинальної 

здатності потужності сонячного випромінювання AΦ (а не потоку фотонів Ahv) 

від товщини напівпровідника не береться до уваги те, що електронно-діркова 

пара виникає незалежно від величини енергії фотонів hv, поглинених в 

діапазоні від Eg  до 4.1 еВ (останнє відповідає довжині хвилі 300 нм). З цієї 

причини кількість електронно-діркових пар, і, отже, струм короткого замикання 

генерований в сонячному елементі, не пропорційний потужності сонячного 

випромінювання. Таким чином, залежності Ahv і AΦ від товщини 

напівпровідника різні.  

Величина інтегральної поглинальної здатності напівпровідникового шару 

залежить не тільки від спектрального розподілу сонячного випромінювання, 

але і від оптичного пропускання шарів ZnO і CdS, яке змінює спектр 

випромінювання. Таким чином, інтегральна поглинальна здатність дорівнює 

співвідношенню кількості фотонів, поглинутих в CIGS шарі до кількості 

фотонів, які пройшли шари ZnO і CdS [112]: 
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де αi – коефіцієнт поглинання в CIGS, а сумування необхідно провести, як і 

раніше, в спектральному діапазоні від λ  = 300 нм до λ = 1068 нм або 898 нм 

для CuIn0.69Ga0.31Se2 і CuIn0.34Ga0.66Se2 сонячних елементів, відповідно.  

Розрахунок за формулою (4.16) при товщині шару 2 мкм дає практично 

повне поглинання фотонів (99.6-99.8%) для обох матеріалів, що часто 

зазначається в літературі. Але, для шарів CuIn0.69Ga0.31Se2 і CuIn0.34Ga0.66Se2 

товщиною 1 мкм поглинальна здатність фотонів дорівнює 98.3 і 97.7%, 

відповідно, тобто оптичні втрати стають помітними. Відзначимо, що в CdTe, 

який також є прямозонним напівпровідником, поглинальна здатність фотонів 

сягає 99.6-99.8% при товщині приблизно 30 мкм [112].  

Слід також мати на увазі, що на тильній поверхні шару CIGS є металевий 

електрод. В результаті, випромінювання в спектральній області, де коефіцієнт 

поглинання низький, відбивається від тильної поверхні. У разі 100% відбивання 

від тильної поверхні коефіцієнт поглинання є таким самим, як для подвійної 

товщини шару поглинача, тобто значення Ahv(d) для такого сонячного елемента 

може бути знайдене шляхом подвоєння товщини d в рівнянні (4.16). Це означає, 

що поглинальна здатність фотонів в CIGS 99.6-99.8% має місце при товщині 

1 мкм, а не 2 мкм.  

4.3. Рекомбінаційні втрати  

Електрони, що виникли в результаті поглинання фотонів в області 

просторового заряду (ОПЗ) в p-n гетероструктурі CdS/CIGS рухаються під 

впливом вбудованої напруги до переднього металевого сітчастого контакту 

через шари CdS і ZnO, тоді як фотогенеровані дірки рухаються до нейтральної 

частини шару CIGS і далі до тильного контакту Мо. Тим не менш, деякі з 
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фотогенерованих носіїв в ОПЗ рекомбінують до того, як досягнуть контактів і, 

отже, не беруть участь у формуванні фотоструму.  

Рекомбінація може також відбуватися на фронтальній поверхні 

поглинача, який контактує з плівкою CdS. У формуванні фотоструму також 

беруть участь електрони (неосновні носії), які генеруються за межами ОПЗ, і 

досягають її в результаті дифузії. Цей процес конкурує з рекомбінацією 

електронів із основними носіями (дірками). Нарешті, рекомбінація електронів 

може відбуватися і на тильній поверхні поглинача, тобто, на інтерфейсі 

CIGS/метал.  

Для заданої товщини поглинача рекомбінаційні втрати залежать 

насамперед від часу життя носіїв заряду і ширини ОПЗ, яка визначається 

концентрацією нескомпенсованих акцепторів Na – Nd. Тому, досліджуючи 

вплив параметрів матеріалу на рекомбінаційні втрати, ми будемо розраховувати 

залежність Jsc від Na – Nd для кількох значень часів життя носіїв заряду. Аналіз 

статистики електронів і дірок в нерівноважному стані приводить до висновку, 

що їх час життя в ОПЗ (τno і τpo) практично збігається з часом життя неосновних 

носіїв заряду в сильно легованих матеріалах p- і n-типу, відповідно [113]. У 

сонячному елементі CIGS поглинач є досить сильно легованим 

напівпровідником (концентрація вільних дірок близько 1015-1017 см-3 [38]), тому 

можна припустити, що часи життя електронів в нейтральній частині і ОПЗ 

можуть бути близькими один до одного. Також припустимо, що час життя 

дірок в ОПЗ може бути порівняним за порядком величини з часом життя 

електронів.  

Оцінимо рекомбінаційні втрати за величиною густини струму короткого 

замикання Jsc, розрахованого за формулою: 

iint
i

sc )()( )(
λληλ

λ
∆

Φ
= ∑ T

hv
qJ

i

i ,    (4.17) 

де T(λ), як і раніше, оптичне пропускання шарів ZnO і CdS: 
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)1)(exp()1)(exp()1()( 34332322arcgr RdRdRTT −−−−−= ααλ ,  (4.18) 

а ηint(λ) є внутрішньою квантовою ефективністю фотоелектричного 

перетворення.  

Загальноприйнято вважати, що CdS/CIGS структуру можна розглядати в 

якості різкого асиметричного p-n переходу, в якому ОПЗ (збіднений шар) 

практично знаходиться в шарі р-CIGS і фотоелектричне перетворення 

відбувається майже повністю в ньому (див, наприклад, роботу [38] та 

посилання в ній). Вбудований потенціал і розподіл поля в різко асиметричному 

p-n гетеропереході такий самий, як і в діоді Шотткі, тому подальший розгляд 

процесів в CdS/CIGS сонячних елементах може бути зроблений на основі 

концепцій, розроблених для діодів Шотткі.  

ВВннууттрріішшнняя  квантова ефективність у CdS/CIGS сонячних елементах, що 

міститься в рівнянні (4.17), включає в себе дрейфовий та дифузійний 

компоненти, які зумовлені генерацією електронно-діркових пар в ОПЗ і в 

нейтральній частині діодної структури, відповідно.  

Враховуючи дрейфовий компонент, необхідно брати до уваги втрати 

через рекомбінацію на межі поділу CdS/CIGS, тобто на фронтальній поверхні 

поглинаючого шару. Розв’язок рівняння неперервності в загальному випадку є 

громіздким, але для використовуваної моделі може бути спрощений з 

достатньою точністю до виразу [114]: 

)exp(
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де Sf — швидкість рекомбінації на фронтальній поверхні шару CIGS; V — 

напруга; ϕо — висота бар’єра (вигин зон) на контакті CIGS, зв’язана з 

дифузійним потенціалом Vbi рівністю ϕо = qVbi; Dp — коефіцієнт дифузії дірок, 

зв’язаний з їх рухливістю співвідношенням Ейнштейна qDp/kT = μp; W — 

ширина ОПЗ.  
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В CIGS, який містить і акцепторні, і донорні домішки, ширина ОПЗ 

визначається виразом [91]: 

)N(Nq
qV)(εεW
da

2
оo2
−

−
=

ϕ
,     (4.20) 

де ε — відносна діелектрична проникність CIGS (ε = 13.6), εo — проникність 

вакууму, (Na − Nd) — концентрація неcкомпенсованих акцепторів (а не вільних 

дірок).  

Дифузійний компонент квантової ефективності сонячного елемента ηdif 

також знаходиться з рівняння неперервності. З урахуванням рекомбінації на 

тильній поверхні шару CIGS і граничної умови ∆n = 0 при x =W, він може 

бути записаний у вигляді [91]: 

( )
































 −
+







 −

−−+






 −+







−−−







 −

−×

×−
−

=

nnn

nb

n
nnn

nb

n

2
n

2
n

dif

coshsinh

))(exp(sinh)(expcosh
      

)exp(
1

L
Wd

L
Wd

D
LS

WdL
L

WdWd
L

Wd
D
LS

L

W
L
L

ααα

α

α
α

α
η

 (4.21) 

де Dn and Ln — коефіцієнт дифузії і довжина дифузії електронів; Sb — 

швидкість рекомбінації на тильній поверхні шару CIGS; d — його товщина. 

ВВннууттрріішшнняя квантова ефективність є сумою дрейфового і дифузійного 

компонентів: 

difdriftint ηηη += ,      (4.22) 

в той час як ззооввнніішшнняя ефективність може бути записана у вигляді 

))(( difdrift ηηλη += T ,     (4.23) 

де оптичне пропускання шарів ZnO і CdS T(λ) визначається формулою (4.18).  
На рис. 4.11 показано порівняння виміряних спектрів квантової 

ефективності типових сонячних елементів CuIn0.76Ga0.24Se2 і CuIn0.39Ga0.61Se2, 
взятих з [38], із результатами розрахунків за допомогою формул (4.17) - (4.23).  
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Рис. 4.11. Порівняння виміряних (кружечки) і розрахованих (суцільні лінії) 

спектрів квантової ефективності сонячних батарей CuIn0.76Ga0.24Se2 (Eg=1.14 eВ) і 
CuIn0.39Ga0.61Se2 (Eg =1.36 eВ). 

Зазначимо, що дані про коефіцієнти екстинкції (а значить, і коефіцієнт 

поглинання α) CIGS, використовувані в наступних розрахунках, були виміряні 

для Eg=1.16 eВ (а не 1.14 еВ) і, для Eg=1.38 eВ (а не 1.36 eВ), відповідно, що 

пояснює невелике «синє» зміщення (10-20 нм) в розрахованому 

довгохвильовому краї спектра на рис. 4.11. 

Результати вибору параметрів для узгодження теорії з експериментом 

зведені в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2.  

Параметри CuIn0.76Ga0.24Se2 і CuIn0.39Ga0.61Se2 сонячних елементів,  
які дають узгодження між виміряними і обчисленими даними 

Сонячний 

елемент 

Eg 

(eВ) 
ϕо  

(eВ) 

µp  

(cм2/В⋅с) 

µn  

(cм2/В⋅с) 

τn  

(нс) 

Na – Nd  

(cм–3) 

Sf  

(cм/с) 

dCdS 

(нм) 

CuIn0.76Ga0.24Se 1.14 0.75 30 20 20 9×1015 5×104 40 

CuIn0.39Ga0.61Se 1.36 0.95 30 20 2 5×1015 2×105 30 
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У розрахунках параметри поглинаючого шару варіювались у межах, 

наведених у літературі. Слід зазначити, що для полікристалічних CIGS 

наводиться широкий діапазон значень для рухливості електронів і дірок. При 

кімнатній температурі значення рухливості дірок найчастіше вказуються в 

діапазоні 1-5 cм2/(В⋅с) і 1-100 см2/(В⋅с) для рухливості електронів [38, 115-117]. 

На відміну від цього, в роботі [118] було з’ясовано, що рухливість електронів і 

дірок в Cu(In,Ga)Se2 значно нижча, ніж 1 cм2/(В⋅с). Як згадувалося раніше, такі 

низькі рухливості відносяться до переносу заряду в домішковій підзоні у 

забороненій зоні, яка зливається із зоною провідності (валентною зоною) 

внаслідок високого легування або/і невпорядкованості кристалічної гратки. 

Електрони і дірки, які виникають в результаті поглинання фотонів і залучені до 

формування фотоструму, рухаються в зоні провідності і валентній зоні, де їх 

рухливості значно вищі.  

Час життя неосновних носіїв (електронів в даному випадку), який 

визначає їх дифузійну довжину Ln = (τnDn)1/2, має також істотний вплив на 

ефективність сонячних батарей. Як повідомлялося ще в 1996 році [119], час 

життя електронів в тонкоплівкових сонячних елементах CuInSe2 знаходиться в 

діапазоні від десятків пікосекунд до декількох наносекунд, що згодом було 

підтверджено [115, 120]. Час життя неосновних носіїв впливає на дифузійний 

компонент фотоструму і тому проявляється у довгохвильовій області спектра 

при λ > 600-700 нм.  

Ще один важливий параметр, який визначає спектр квантової ефективності 

сонячних батарей є концентрація нескомпенсованих акцепторів Na − Nd у 

поглинаючому шарі, яка відповідно до формули (4.20) визначає ширину ОПЗ W. 

При високих Na − Nd ширина ОПЗ становить невелику частку товщини 

поглинача. Із зменшенням Na − Nd (розширенням ОПЗ), ефективність сонячного 

елемента збільшується, оскільки збільшується частка випромінювання 

поглиненого в ОПЗ, де фотогенеровані електрони і дірки рухаються в 
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протилежних напрямках (у зв’язку з вбудованим електричним полем) і можуть 

досягати межі ОПЗ без рекомбінації. Проте, збільшення квантової ефективності 

за рахунок розширення ОПЗ відбувається тільки до певної міри, оскільки із 

збільшенням W електричне поле в ОПЗ послаблюється, і, отже, рекомбінація на 

фронтальній поверхні поглинаючого шару і в ОПЗ посилюється. В результаті, 

збільшення квантової ефективності стає повільнішим, і вона навіть починає 

зменшуватися у зв’язку з розширенням ОПЗ.  

Нарешті, рекомбінація на фронтальній поверхні шару CIGS впливає на 

ефективність у короткохвильовому діапазоні і ще сильніше — при ширшій ОПЗ 

(при меншому значенні Na − Nd). Наші розрахунки у параграфі 4.3.3 показують, 

що рекомбінація на тильній поверхні шару поглинача CuIn0.76Ga0.24Se2 і 

CuIn0.39Ga0.61Se2 при його товщині 2 мкм проявляється дуже слабо, і лише при 

великому часі життя електронів.  

Звідси випливає, що основні параметри поглинаючого шару впливають на 

спектр квантової ефективності сонячного елемента ппоо--ррііззннооммуу [121]. Це 

полегшує вибір значень параметрів для кращого узгодження між 

розрахунковими і експериментальними даними і виключає можливість 

отримання однакових спектрів при різних комбінаціях параметрів сонячного 

елемента.  

Дані розрахунків на рис. 4.12 підтверджують вищевказане твердження і 

показують, як спектр CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячного елемента змінюється, коли 

один з параметрів варіюється, а інші залишаються незмінними. 

Судячи по кривій на рис. 4.12 (б) може скластися враження, що 

рекомбінація на фронтальній поверхні більш-менш однаково впливає на 

квантову ефективність по всьому спектру, і це може викликати сумнів у 

правильності фізичної моделі. Але насправді це не так. Простий розрахунок 

показує, що для Sf = 107 см/с в спектральному діапазоні 600-800 нм, поверхнева 

рекомбінація зменшує квантовий вихід тільки на 2-4% і більше, ніж на ∼22% в 

діапазоні 350-400 нм. 
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Рис. 4.12. Вплив часу життя електронів τn (а), швидкості поверхневої рекомбінації Sf 

(б), концентрації неcкомпенсованих акцепторів Na – Nd (в) і товщини плівки CdS (г) на 
спектральний розподіл квантової ефективності Cu(In,Ga)Se2 сонячного елемента. 

Зауважимо, що в досліджених сонячних елементах ширина ОПЗ  

(0.4-0.6 мкм) охоплює значну частку поглинаючого шару і швидкість 

рекомбінації Sf дорівнює 104-105 см/с, тобто є низькою порівняно з 

тонкоплівковою гетероструктурою CdS/CdTe. Це пояснюється відомими 

особливостями гетеропереходу CdS/CIGS. Ще наприкінці 1980-х років було 

показано, що сонячні батареї CIGS нечутливі до дефектів у p-n переході, 
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спричинених невідповідністю параметрів ґраток або домішками на поверхні 

CdS/CIGS. Насправді, невідповідність параметрів ґраток є дуже малою для 

CdS і CuInSe2 (∼1%) і слабо зростає зі збільшенням вмісту Ga. Осадження CdS 

на оброблену і очищену поверхню CIGS характеризується псевдо-

епітаксійним ростом, взаємопроникнення між складовими гетеропереходу 

спостерігається навіть при відносно низьких температурах технологічного 

процесу [122, 123].  

Порівняння виміряних і обчислених результатів, представлених на 

рис. 4.11, показує, що теоретична модель детально описує спектральний 

розподіл квантової ефективності сонячних елементів CIGS, що важливо для 

подальшого аналізу рекомбінаційних втрат. Але виникає питання, як це може 

бути можливим в ппооллііккррииссттааллііччннооммуу матеріалі з його неоднорідністю і 

рекомбінацією на межах зерен. Можливим поясненням застосовуваності даної 

моделі до ефективних сонячних елементів на основі полікристалічного CIGS є 

те, що під час росту поглинаючого шару і післяростової обробки відбуваються 

рекристалізація матеріалу, ріст зерен і їх зрощування. Не менш важливим є і 

той факт, що в шарі CIGS створюється структура у вигляді упорядкованих 

стовбців (колон), перпендикулярних до електродів (див. огляди [38, 124] та 

посилання в них). Можна припустити, що в шарі стовбчастої структури, збір 

фотогенерованих носіїв заряду відбувається без перетину меж зерен. Крім 

того, розсіювання і рекомбінація на бічних поверхнях стовбців також не 

чинять істотного впливу завдяки сильному електричному полю в області 

бар’єра. Дійсно, ширина ОПЗ обговорюваного сонячного елемента становить 

близько 0.5 мкм, а електричне поле при висоті бар’єра ϕо, близькій до 1 еВ, є 

більшим, ніж 104 В/см. В таких умовах, довжина дрейфу носіїв заряду з 

рухливістю 20-30 cм2/(В⋅с) і часом життя 10-9 с становить кілька мікрометрів, 

що значно більше, ніж ширина ОПЗ, що й робить рекомбінацію 

малоймовірною.  
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Поза межами ОПЗ, де формується дифузійний компонент фотоструму, 

електричне поле не чинить такого впливу, але у зв’язку з високим поглинанням 

CIGS переважна більшість сонячного випромінювання поглинається в ОПЗ. 

Розрахунок за формулою (4.17) показує, що для параметрів, наведених у 

таблиці 4.2, внесок дифузійного компонента в струм короткого замикання в 

CuIn0.39Ga0.61Se (Eg = 1.36 еВ) сонячному елементі становить лише ∼4%. У 

сонячному елементі CuIn0.76Ga0.24Se2 (Eg = 1.14 еВ) з більшим часом життя 

електронів внесок дифузійного компонента є дещо більшим (∼8%), але все одно 

залишається значно меншим, ніж дрейфового компонента, що значно знижує 

роль рекомбінації на межах зерен CIGS сонячних елементів. Це ілюструється на 

рис. 4.13 на прикладі CuIn0.39Ga0.61Se2  сонячного елемента, де показані спектри 

квантової ефективності разом з дрейфовим і дифузійним компонентами. Як і 

очікувалося, дифузійний компонент припадає головним чином на 

довгохвильову частину спектра (λ > 600 нм), а його внесок у квантову 

ефективність досить незначний. 
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Рис. 4.13. Дрейфовий та дифузійний компоненти квантової ефективності 

CuIn0.39Ga0.61Se2 сонячного елемента та їх сума. 
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Отже наведені розрахунки показують, що для параметрів, наведених у 

таблиці 4.2, внесок дифузійного компонента у фотострум CuIn0.76Ga0.24Se2 і 

CuIn0.39Ga0.61Se2 сонячних елементів становить близько 8 і 4%, відповідно, що 

значно менше, ніж внесок дрейфового компонента. Це суттєво послаблює 

вплив рекомбінації на границях зерен полікристалічного шару. 

4.3.1. Рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні шару 

Cu(In,Ga)Sе2 

Щоб оцінити рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні, розрахуємо 

густину струму короткого замикання, варіюючи параметри, від яких залежать 

ці втрати: швидкість рекомбінації на поверхні поглинача, концентрацію 

нескомпенсованих акцепторів, час життя носіїв заряду, товщину поглинача. 

Густина струму короткого замикання розраховуватиметься за формулою (4.17).  

Дотепер внутрішній квантовий вихід розраховувався при нульовому 

зміщенні, оскільки це було необхідно для порівняння із спектрами, виміряними 

також при V = 0. Проте, рекомбінаційні втрати слід розраховувати в робочому 

режимі сонячного елемента, тобто, при напрузі Vm, при якій отримується 

максимальна ефективність. Нескладно показати, що ці напруги Vm дорівнюють 

0.44 і 0.63 В для CuIn0.76Ga0.24Se2 і CuIn0.39Ga0.61Se2 сонячних елементів, відповідно. 

На рис. 4.14 (а) показано залежності густини струму Jillum при сонячному 

опроміненні АМ 1.5 від напруги для цих сонячних елементів, а на рис. 4.14 (б) – 

добутку Jillum на напругу V, тобто генерованої електричної потужності P. Як видно 

з рисунка, максимум потужності припадає на вказані вище напруги. 

Спочатку розглянемо, як густина струму короткого замикання Jsc 

варіюється залежно від концентрації нескомпенсованих акцепторів для різних 

швидкостей рекомбінації на фронтальній поверхні поглинача CIGS. Згідно з 

теорією, у цьому випадку швидкість рекомбінації Sf не залежить від часу 

життя носіїв заряду (див. рівняння (4.19)). На рис. 4.15 показано залежності Jsc 

від Na – Nd у діапазоні 5×1014–1018 см–3 і від Sf у діапазоні 104–107 см/с (а також 

при Sf = 0) для сонячного елемента CuIn0.39Ga0.61Se. Нижня межа діапазону Na – Nd 
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становить 5×1014 см–3, оскільки при цьому значенні ширина ОПЗ стає близькою до 

товщини поглинаючого шару (d = 2 мкм).  

Як видно (рис. 4.15 (а)), якщо концентрація нескомпенсованих акцепторів 

перевищує 1017 см-3, поверхнева рекомбінація не проявляється, але при зменшенні 

Na – Nd зниження  Jsc стає помітним. При Sf = 104 см/с рекомбінація практично не 

зменшує струм короткого замикання, але злегка знижує його при реальних для 

цих сонячних елементів значеннях Na – Nd = 5×1015 см–3 і Sf = 2×105 см/с.  
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Рис. 4.14. Залежності густини струму короткого замикання Jillum при опроміненні (a) і 
генерованої потужності P від напруги (б) для досліджуваних сонячних елементів. 
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Рис. 4.15. Залежність густини струму короткого замикання Jsc від концентрації 
нескомпенсованих акцепторів Na – Nd для різних швидкостей рекомбінації Sf  
на фронтальній поверхні поглинача CIGS (а); б — зменшення густини струму  

короткого замикання, виражене у відсотках. 

Наші розрахунки показують, що для сонячного елемента CuIn0.39Ga0.61Se 

при Na – Nd = 5×1015 см–3 поверхнева рекомбінація знижує Jsc на 1.9%, а для 

CuIn0.76Ga0.24Se — на 0.2% при Na – Nd = 9×1015 см–3. Малі рекомбінаційні втрати 
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пояснюються сильним електричним полем в ОПЗ у зв’язку з досить високою 

концентрацією нескомпенсованих акцепторів. Однак зниження Na – Nd значно 

збільшує рекомбінаційні втрати, особливо при великих швидкостях 

поверхневої рекомбінації. 

4.3.2. Рекомбінаційні втрати в області просторового заряду  

Як і раніше, рекомбінація фотогенерованих носіїв заряду в ОПЗ може 

бути розрахована, використовуючи відоме рівняння Гехта [103]: 





















 −
−−+
















−−=

p

p

n

n
H exp1exp1)(

λ

λ

λ
λ

η
xW

W
x

W
x ,  (4.24) 

де х — координата, на якій виникає електронно-діркова пара (х відраховується 

від поверхні CdS/CIGS), λn і λp – довжини дрейфу електронів і дірок в ОПЗ: 

nonn τµλ F= ,      (4.25) 

popp τµλ F= ,      (4.26) 

де F – напруженість електричного поля; τno і τpo — часи життя електронів і дірок 

в ОПЗ, відповідно, які ми будемо приймати такими, що дорівнюють τn, 

припускаючи, що поглинач CIGS є сильнолегованим.  

У гетероструктурі CdS/CIGS електричне поле не є однорідним, але 

оскільки напруженість поля зменшується лінійно з координатою, F у виразах 

(4.25) і (4.26) можна замінити середніми значеннями F на ділянках (0, х) і (х, W) 

для електронів і дірок, відповідно, тобто F(0,x) = [(ϕo – qV)/qW](2 –x/W) і 

F(x,W) = [(ϕo – qV)/qW](1 –x/W) [114]. 

Вочевидь, ефективність збирання заряду в інтервалі dx в ОПЗ 

визначається як ηH⋅α⋅exp(–αx)dx, і отже, квантова ефективність на довжині хвилі 

λi визначається виразом: 

dxxx
W

)exp()()( ii
0

HiH ⋅−= ∫ ααηλη .   (4.27) 
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На рис. 4.16 показано густину струму короткого замикання як функцію 

концентрації нескомпенсованих акцепторів Na – Nd при різних часах життя 

носіїв заряду, розраховану з урахуванням рекомбінаційних втрат в ОПЗ згідно 

виразу: 

i
i

iHi
i

ii
sc )()()(

λληλ
λ

∆
Φ

= ∑ T
hv

qJ .    (4.28) 

Як видно (рис. 4.16 (a)), при Na – Nd > 3×1016 см–3 (W < 0.2-0.3 см), криві, 

розраховані при різних часах життя носіїв заряду τno = τpo = τn, збігаються, але, 

коли ширина ОПЗ збільшується, криві розходяться і це розходження стає більш 

вираженим при зменшенні τn. 

Зниження струму короткого замикання Jsc через рекомбінацію може 

бути знайдене шляхом розрахунку Jsc при заданому τn від значення струму o
scj , 

при якому рекомбінація не відбувається. Останнє можливо при досить 

великому часі життя носіїв заряду. Простий розрахунок показує, що при  

τn > 500-600 нс, струм стає незалежним від τn, тому значення o
scj  при різних  

Na – Nd були знайдені для τn = 1000 нс (криву залежності o
scj  від Na – Nd 

показано на рис. 4.16 (а)).  

Рис. 4.16 (б) ілюструє зниження Jsc в результаті рекомбінації в ОПЗ і його 

залежність від Na – Nd і τn. Як видно, при Na – Nd < 1016 см–3 (W > 1 мкм), 

рекомбінаційні втрати швидко збільшуються до 60% при зменшенні Na – Nd і τn. 

Дані, представлені на цьому рисунку, дозволяють визначити рекомбінаційні 

втрати для будь-яких значень Na – Nd і τn. Для реального часу життя носіїв 

заряду τn = 2 нс і Na – Nd = 5×1015 см–3, що є типовим для сонячного елемента 

CuIn0.39Ga0.61Se, рекомбінаційні втрати становлять 2.5%, в той час як для 

сонячного елемента CuIn0.76Ga0.24Se – лише 0.1% завдяки більшим значенням 

τn = 20 нс і Na – Nd= 9×1015 см–3. 
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Рис. 4.16. Залежність густини струму короткого замикання Jsc від концентрації 
нескомпенсованих акцепторів Na – Nd при різних часах життя носіїв заряду τn в 

поглиначі CIGS (а); б — зменшення Jsc, виражене у відсотках. 

4.3.3. Рекомбінаційні втрати на тильній поверхні сонячного елемента 

Інформація про вплив рекомбінації на тильній поверхні сонячного 

елемента на фотострум можна отримати, досліджуючи залежність Jsc від 

товщини поглинача. Якщо d є великим, ефект такої рекомбінації непомітний, 
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але коли тильна поверхня знаходиться близько до ОПЗ на відстані, порівняній з 

довжиною дифузії електронів, роль рекомбінації зростає, що призводить до 

зменшення дифузійної складової струму короткого замикання. Віднімаючи 

струми, розраховані для швидкості рекомбінації Sb = 107 см/с і Sb = 0, можна 

отримати зміну Jsc в результаті рекомбінації на тильній поверхні. Очевидно, що 

при більшому часі життя неосновних носіїв рекомбінація на тильній поверхні 

поглинача посилюється і сильніше проявляється при збільшенні товщини 

поглинача.  

На рис. 4.17 (а) показано залежності Jsc від товщини поглиначого шару d 

сонячного елемента CuIn0.39Ga0.61Se2, розраховані для Sb = 107 см/с і Sb = 0 при 

різних часах життя електронів. Як видно (рис. 4.17 (а)), якщо шар 

CuIn0.39Ga0.61Se2 потоншується, струм короткого замикання для Sb = 0 спочатку 

дещо зростає, а потім швидко зменшується (пунктирні лінії). Спостережуване 

поступове зростання струму можна пояснити тим, що дифузійна складова 

фотоструму визначається похідною від надлишкової концентрації 

фотогенерованих електронів ∆n/dx, яка може бути більшою, ніж за відсутності 

рекомбінації на поверхні, але при наближенні до межі x = W дифузійний 

компонент в кінцевому підсумку зменшується через зниження величини ∆n 

(∆n = 0, коли x = W) [91]. Це також пояснює, чому залежність ∆Jsc/Jsc від d, 

показана на рис. 4.17 (б), описується кривою з максимумом.  

Як видно на рис. 4.17 (б), зменшення струму короткого замикання в 

сонячних елементах CIGS з реальними часами життя електронів 20 і 2 нс та 

типовою товщиною поглинача 2 мкм не перевищує 0.8% для CuIn0.76Ga0.24Se2 і 

менше 0.1% для сонячного елемента CuIn0.39Ga0.61Se2. Виявляється, що з такими 

малими втратами створення сильнолегованого шару, прилеглого до тильного 

контакту, як це пропонується для сонячних елементів CdS/CdTe [106] або 

формування градієнту забороненої зони поза межами ОПЗ поглинача CIGS [38] 

для зменшення негативного впливу рекомбінації на тильній поверхні поглинача, 

мабуть, недоцільне. Крім того, досить ммааллаа  ччаассттккаа носіїв заряду (4-8%), 
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приймаючи участь у формуванні фотоструму, потрапляє в нейтральну частину 

обговорюваного сонячного елемента CIGS, що також потрібно мати на увазі.  
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Рис. 4.17. Залежності густини струму короткого замикання від товщину шару 

CuIn0.39Ga0.61Se2, розраховані при різних часах життя електронів з і без урахування 
рекомбінації на тильній поверхні поглинача (суцільні та штрихові лінії, відповідно) 
(а); б — Зменшення густини струму короткого замикання в результаті рекомбінації  
на тильній поверхні, розраховане у відсотках при різних часах життя електронів. 
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Звичайно, треба пам’ятати, що рекомбінація фотогенерованих носіїв 

заряду відбувається не тільки на тильній поверхні поглинача, а й у всій його 

нейтральній частині (поза ОПЗ). Прості розрахунки показують, що такі 

рекомбінаційні втрати становлять ∼6.0% для сонячних елементів 

CuIn0.76Ga0.24Se2 і 3.0% для CuIn0.39Ga0.61Se2.  

Результати, отримані в параграфах 4.4.1, 4.4.2 та 4.4.3 показують, що 

загальні рекомбінаційні втрати в сонячних елементах CuIn0.76Ga0.24Se2 і 

CuIn0.39Ga0.61Se2 становлять 6.3% і 7.4%, відповідно. З іншого боку, ефективність 

збирання фотогенерованих носіїв заряду може бути визначена за допомогою 

формули (4.17) як відношення струму короткого замикання для реального 

внутрішнього квантового виходу ηint(λ) до його значення при  

ηint(λ) = 1. Такий розрахунок показує, що ефективність збирання заряду 

становить 96.7% і 96.0% для сонячних елементів CuIn0.76Ga0.24Se2 і 

CuIn0.39Ga0.61Se2, відповідно. Це означає, що неповне збирання заряду обумовлене 

саме неоптимальними параметрами досліджуваних сонячних елементів.  

У Таблиці 4.3 зібрані всі види рекомбінаційних втрат у досліджуваних 

сонячних елементах.  

Таблиця 4.3 

Рекомбінаційні втрати в CIGS сонячних елементах 

Досліджувані сонячні елементи 
 

Джерела  
рекомбінаційних втрат 

CuIn0.76Ga0.24Se2 CuIn0.39Ga0.61Se2 
Фронтальна поверхня 
Область просторового 
заряду 
Нейтральна частина 
поглинача і тильна 
поверхня 
Лише тильна поверхня 

0.2% (0.1 мA/cм2) 
 
0.1% (< 0.1 мA/cм2) 
 
 
6.0% (2.4 мA/cм2) 
1.0% (0.4 мA/cм2) 

1.9% (0.5 мA/cм2) 
 
2.5% (0.7 мA/cм2) 
 
 
3.0% (1.0 мA/cм2) 
0.1% (< 0.1 мA/cм2) 

Сумарні рекомбінаційні 
втрати 

 
6.3% (2.5 мA/cм2) 

 
7.4% (2.2 мA/cм2) 
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Деяку корисну інформацію можна отримати зі спектрального розподілу 

втрат при відбиванні, поглинанні і рекомбінації. На рис. 4.18 показано розподіл 

цих втрат по всьому спектру на прикладі CuIn0.76Ga0.24Se2 сонячного елемента, 

отриманий з результатів розрахунків, наведених вище. 

Як видно (рис. 4.18), рекомбінаційні втрати значно менші, ніж ті, які 

викликані відбиванням і поглинанням в шарі ZnO і особливо в шарі CdS. 

Випромінювання в діапазоні hv < Eg дає малий внесок в ефективність сонячних 

елементів через недостатню поглинальну здатність CIGS у цій спектральній 

області, в той час як при hv > Eg, невелике зниження поглинальної здатності в 

порівнянні з 100% відбувається тільки тоді, коли енергія фотона дуже близька до Eg. 

Збирання заряду може бути покращене шляхом розширення ОПЗ, 

внаслідок чого більша частка випромінювання поглинатиметься у шарі, де існує 

вбудоване електричне поле p-n гетеропереходу. Як вже було згадано, ширина 

ОПЗ W відповідно до формули (4.20) визначається концентрацією 

нескомпенсованих акцепторів Na – Nd в матеріалі (а не концентрацією вільних 

дірок). Фактично, збирання заряду в сонячному елементі CuIn0.76Ga0.24Se2 

збільшується від 96.7% до 98.7% при зниженні Na – Nd від 9×1015 см–3 до 

1.8×1015 см–3. Таке покращення збирання заряду не може бути досягнуте для 

сонячних елементів з шириною забороненої зони поглинача 1.36 еВ через 

коротший час життя носіїв, що значно підвищує рекомбінаційні втрати при 

розширенні ОПЗ. 

Існує ще один негативний наслідок вищевказаного розширення ОПЗ: 

оскільки це призводить до збільшення прямого рекомбінаційного струму в 

сонячних елементах CIGS, який пропорційний W. Аналізуючи електричні 

характеристики сонячного елемента, не складно показати, що зниження Na – Nd 

від 9×1015 до 1.8×1015 см–3 спричиняє зниження напруги холостого ходу Voc 

приблизно на 0.04 В. Цей ефект може бути ослаблений за рахунок збільшення 

дифузійного потенціалу Vbi, яка залежить від положення рівня Фермі в 

нейтральній частині поглинача, а отже — від концентрації дірок.  
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Рис. 4.18. Ілюстрація спектрального розподілу втрат при відбиванні, поглинанні і 

рекомбінації для CuIn0.76Ga0.24Se2 сонячного елемента (Eg = 1.14 еВ). 

Висновки до розділу 4 

В сонячних елементах CIGS оптичні втрати, викликані відбиваннями від 

інтерфейсів і поглинанням в шарах ZnO і CdS розраховані з використанням 

оптичних констант матеріалів.  

1. Антивідбиваюче покриття зменшує втрати при відбиванні на фронтальній 

поверхні сонячних елементів від 9.2% до 1.9% для поглинача CIGS із 

забороненою 1.16 еВ, і від 9.3% до 1.4% для CIGS із забороненою зоною 1.38 еВ. 

Загальні втрати при відбиванні для типових параметрів цих сонячних елементів 

становлять 4.1% і 3.5%, відповідно (без врахування затінення від електродної 

металевої сітки).  

2. Втрати через поглинання в шарах ZnO і CdS становлять відповідно 1.9-2.9 

і 6.3-7.9% для досліджуваних сонячних елементів. Втрати, зумовлені 

недостатньою поглинальною здатністю шару CIGS товщиною 2 мкм становлять 

0.2% і 0.4% для CuIn0.76Ga0.24Se2 (Eg = 1.14 еВ) і CuIn0.39Ga0.61Se2 (Eg = 1.36 еВ), 

відповідно і збільшуються до 1.7% і 2.3% при товщині шару CIGS 1 мкм. 

3. Сумарні оптичні втрати, враховуючи вплив антивідбиваючого покриття 
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сягають 17.5% і 17.7% відповідно для сонячних батарей із забороненою зоною 

поглинача 1.16 еВ і 1.38 еВ. При розрахунках фотоелектричних характеристик 

сонячного елемента ігнорування багаторазових відбиттів і інтерференційних 

ефектів в шарах ZnO і CdS не може викликати значних помилок.  

4. Рекомбінаційні втрати в досліджуваних сонячних елементах визначені 

шляхом порівняння виміряних спектрів квантової ефективності із результатами 

розрахунків. Такий підхід дозволив досить точно визначити реальні основні 

параметри пристроїв: часи життя носіїв заряду, концентрацію 

нескомпенсованих акцепторів в поглиначі, швидкості рекомбінації на 

фронтальній і тильній поверхнях, товщину плівки CdS.  

5. Рекомбінація на фронтальній поверхні поглинача зменшує струм 

короткого замикання на ∼0.2% і ∼1.9% в сонячних елементах CIGS з шириною 

забороненої зони 1.14 і 1.36 еВ, відповідно. Рекомбінація в області 

просторового заряду призводить до зменшення густини струму короткого 

замикання на 2.5% в сонячних елементах з CIGS з Eg = 1.36 eВ через малий час 

життя носіїв заряду (∼2 нс). Водночас, в сонячних елементах з Eg = 1.14 еВ і 

часом життя носіїв більшим на порядок (∼20 нс), втрати, в результаті 

рекомбінації в ОПЗ менші 0.1%. Рекомбінація на тильній поверхні призводить 

до зменшення струму короткого замикання на 1.0% для CIGS сонячних 

елементів із забороненою зоною поглинача Eg = 1.14 еВ і практично дорівнює 

нулю, коли Eg = 1.36 еВ. Загальні рекомбінаційні втрати (включаючи втрати у 

нейтральній частині поглинача) в досліджуваних CIGS сонячних елементах із 

забороненою зоною поглинача 1.14 і 1.36 еВ дорівнюють 6.3% (2.5 мA/cм2) і 

7.4% (2.2 мA/cм2), відповідно.  

6. Ефективність збирання заряду, розрахована для сонячних елементів 

CuIn0.76Ga0.24Se2 (Eg = 1.14 еВ) і CuIn0.39Ga0.61Se2 (Eg = 1.36 еВ) становить 96.7 і 

96.0%, відповідно. Для сонячних елементів із забороненою зоною поглинача 

1.14 еВ неповне збирання заряду викликане неоптимальними параметрами 

пристрою. У цьому сонячному елементі збирання заряду покращується з 96.7% 
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до 98.7%, якщо зменшувати концентрацію нескомпенсованих акцепторів від 

9×1015 до 1.8×1015 см–3. Подібне покращення збирання заряду не може бути 

досягнуте для сонячного елемента з шириною забороненої зони поглинача 

1.36 еВ через коротший час життя носіїв заряду, що може збільшити 

рекомбінаційні втрати при розширенні ОПЗ. Це може бути одним з можливих 

пояснень того, що ефективність сонячних елементів Cu(In,Ga,)Sе2 зменшується, 

коли ширина забороненої зони поглинача зростає. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 

Результати проведених досліджень виявляють специфіку оптичних і 

рекомбінаційних втрат в типових CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних 

елементах. Комплексний аналіз отриманих результатів дозволив оцінити 

можливості зменшення усіх видів вказаних втрат, маючи на увазі не лише 

наукові, але й економічні аспекти за умов широкомасштабного виробництва. 

1. Сумарні втрати при відбиванні випромінювання від усіх інтерфейсів в 

CdS/CdTe сонячних елементах з прозорими електродами ITO і SnO2:F 

незначно відрізняються і становлять 8.5% і 8.8% при застосуванні SnO2:F і 

ITO шарів, відповідно.  

2. Поглинання в шарі ITO і CdS зменшує густину струму короткого 

замикання Jsc значно сильніше, ніж у шарі SnO2:F. Шар ITO товщиною 200 нм 

зменшує густину струму короткого замикання Jsc на 12%, тоді, як шар SnO2:F 

зменшує Jsc лише на ~2% при такій самій товщині шару. Зменшити втрати в 

шарі CdS можна модифікацією CdS при взаємній дифузії між спеціальними 

суб-шарами або заміною CdS напівпровідником з ширшою забороненою 

зоною. 

3. Поглинання в звичайному листовому склі стандартної товщини і склі 

з низьким вмістом заліза зменшує Jsc відповідно на 3.3-3.5 % і 0.6-0.7 %.  

4. У шарі CdTe повне поглинання фотонів (> 99.9%) з енергією hv ≥ Eg у 

сонячному випромінюванні AM1.5 відбувається при товщині шару CdTe  

d = 20-30 мкм. Поглинальна здатність фотонів у шарі CdTe товщиною 2-3 мкм 

становить ∼97%, і зменшується до ∼93% при d = 1 мкм.  

5. У CdS/CdTe сонячних елементах при реальних часах життя носіїв 

заряду в CdTe (0.1-2)×10–9 с максимальне значення Jsc досягається при ширині 

області просторового заряду (ОПЗ) 0.3-0.8 мкм, що відповідає концентрації 

нескомпенсованих домішок 1015-1016см-3. Рекомбінаційні втрати на фронтальній 

поверхні CdTe можна зменшити до 2.4% звужуючи ОПЗ до W = 0.3 мкм. Часи 
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життя носіїв, менші, ніж 10–9 с, є неприйнятними через значні рекомбінаційні 

втрати в ОПЗ.  

6. У зазвичай застосовуваному в сонячних елементах шарі CdTe 

товщиною d = 2-3 мкм, втрати, спричинені рекомбінацією в нейтральній 

частині шару CdTe і на його тильній поверхні, є приблизно на 5% більшими, 

ніж у шарі товщиною d > 5 мкм. Потоншення шару CdTe до 1 мкм зменшує Jsc 

на 11-12 % і більше, ніж на 20% , коли d наближається до 0.5 мкм.  

7. Формування «електронного відбивача» біля тильної поверхні CdTe 

зменшує рекомбінаційні втрати не більше, ніж на 1% у випадку типової 

товщини шару CdTe 2-3 мкм і лише на 2-5%  у вузькому діапазоні  

d = 0.5-2 мкм. 

8. Загальні втрати при відбиванні випромінювання від інтерфейсів для 

типових параметрів CIGS сонячних елементів становлять 3.5-4.1% (без 

врахування затінення від електродної металевої сітки на поверхні ZnO). Анти-

відбиваюче покриття зменшує втрати на фронтальній поверхні CIGS сонячних 

елементів від 9.2-9.3 % до 1.4-1.9 %. Втрати через поглинання в шарах ZnO і 

CdS становлять відповідно 1.9-2.9 і 6.3-7.9%. Сумарні оптичні втрати при 

наявності антивідбиваючого покриття сягають 17.5-17.7%. 

9. Рекомбінація на фронтальній поверхні поглинача в CIGS сонячних 

елементах зменшує струм короткого замикання Jsc в межах 0.2-1.9%, а в ОПЗ – 

в межах 0.1-2.5%. Зменшення Jsc на тильній поверхні поглинача через 

рекомбінацію не перевищує 1.0%. У нейтральній частині і на тильній поверхні 

поглинача рекомбінація знижує Jsc на 3.0-6.0%. Загальні рекомбінаційні втрати 

в досліджуваних CIGS сонячних елементах становлять 6.3-7.4%.  

10. Яскраво виражені періодичні зміни в спектрах оптичного 

пропускання шарів CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів і їх 

практична відсутність у спектрах квантової ефективності пояснюється 

значною різницею оптичних констант цих матеріалів і повітря і значно 

меншою їх різницею у двох контактуючих матеріалів. При розрахунках 
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фотоелектричних характеристик сонячного елемента ігнорування 

багаторазових відбивань і інтерференційних ефектів в шарах матеріалів не 

може викликати значних помилок. 
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