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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Забезпечення енергією є однією з найактуальніших про-

блем, що стоять перед людством у XXΙ-му столітті. Основним джерелом енергії на-
віть у високорозвинених країнах є вугілля, нафта і природний газ. Проте ресурси 
викопного палива обмежені, а його виробництво і споживання незворотно вплива-
ють на навколишнє середовище. Водночас, потужність сонячного опромінення по-
верхні Землі перевищує існуючі світові генеруючі потужності більш ніж у 1000 ра-
зів. 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 засто-
совується в світі. Проте, сонячні елементи, в яких відбувається пряме перетво-
рення сонячного випромінювання в електричну енергію (так звана фотоволь-
таїка) є набагато привабливішими.  

Упродовж десятиліть, сонячні модулі (панелі, батареї) на основі монокрис-
талічного і полікристалічного кремнію є домінуючими в сучасній сонячній ене-
ргетиці. 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 про-
блем шляхом кремнієвої фотовольтаїки є занадто затяжним.  

Серед радикальних способів зниження вартості сонячних модулів і збільшен-
ня 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 крем-
нію 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 перспе-
ктиві дозволять налагодити виробництво в значно більших масштабах.  

Сонячна енергетика на основі тонкоплівкових сонячних елементів на основі 
CdTe і Cu(In,Ga)Se2 наразі є найпоширенішим напрямком вирішення енергетич-
них проблем. Дослідження й розробки, проведені впродовж останнього десятиліт-
тя, дозволили розробити технологію широкомасштабного конвеєрного виробниц-
тва 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. Досягнен-
ня мети потребує поглибленого розуміння фізики процесів, які відбуваються в со-
нячному елементі, а не лише властивостей застосовуваних матеріалів і умов їх хі-
мічної і термічної обробки, що відображено в значній кількості публікацій.  

Підвищення ефективності фотоелектричного перетворення в досліджува-
них CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах ґрунтується на з’ясуванні механіз-
мів і факторів, що впливають на цю важливу характеристику сонячного елеме-
нта. 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. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 
Дослідження, результати яких наведено в дисертації, виконані відповідно 

до програм наукової тематики кафедри оптоелектроніки Чернівецького націо-
нального університету в рамках Координаційних планів НДР Міністерства 
освіти і науки України у 2004-2014 рр., зокрема, науково-дослідної роботи «Фі-
зичні основи технології напівпровідникових структур, їх електронні властивос-
ті та прилади на їх основі» (номер державної реєстрації 0102U004996), а також 
українсько-російського проекту «Дослідження фотоелектричних процесів, оп-
тимізація структури і параметрів тонкоплівкових сонячних елементів на основі 
CdTe з метою підвищення ефективності перетворення енергії сонячного випро-
мінювання в електричну», фінансованого Державним фондом фундаментальних 
досліджень України (№ державної реєстрації 0107U008166). 

У рамках зазначених тематик дисертантом з’ясовано можливості зменшен-
ня оптичних і рекомбінаційних втрат в CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних 
елементах шляхом варіювання параметрів застосовуваних матеріалів і гетеро-
структур, сформульовано рекомендації щодо збільшення ефективності 
CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів. 

Мета роботи. Визначення впливу оптичних втрат, зумовлених відбиван-
ням і поглинанням сонячного випромінювання з урахуванням його спектраль-
ного розподілу і всіх видів рекомбінаційних втрат у тонкоплівкових сонячних 
елементах на основі CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2, а також встановлення крите-
ріїв підвищення ефективності фотоелектричного перетворення, яка наразі знач-
но поступається теоретичній межі. 

Для досягнення поставленої мети розв'язувалися такі задачі: 
1. Базуючись на оптичних константах матеріалів (показників заломлення і ко-

ефіцієнтів екстинкції), а саме – cкла, ІТО (In2O3+SnO2), SnO2:F, СdS, CdTe, ZnO, 
Cu(In,Ga)Se2, розрахувати втрати, зумовлені відбиванням випромінювання на ме-
жах поділу (інтерфейсах) і поглинанням у шарах цих 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 яск-
раво виражених осциляціях у спектрах пропускання зразків з одним або кіль-
кома шарами застосовуваних матеріалів.  

4. Зіставленням розрахованих і виміряних спектрів квантової ефективності 
фотоелектричного перетворення знайти реальні параметри сонячних елементів 
на основі CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 і на цій основі визначити всі види реко-
мбінаційних втрат. 

5. Оцінити зменшення рекомбінаційних втрат за рахунок варіювання пара-
метрів застосовуваних матеріалів і діодної структури, тобто CdS/CdTe і 
CdS/Cu(In,Ga)Se2 p-n гетеропереходів. 

Об'єкт дослідження – типові сонячні елементи на основі гетероструктур 
CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2, застосовуваних у виробництві модулів для соняч-
них електростанцій.  
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Предмет дослідження – явища відбивання оптичного випромінювання на 
межах поділу матеріалів і поглинання в склі, в шарах ІТО, SnO2:F, ZnO, CdS, 
CdTe, Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів, квантова ефективність фотоелектричного 
перетворення в досліджуваних сонячних елементах з урахуванням його дрейфово-
го та дифузійного компонентів, рекомбінації на поверхнях поглинача і в області 
просторового заряду, кількісна характеристика усіх видів рекомбінаційних втрат. 

Методи дослідження – сучасні методи комп’ютерної математики для розра-
хунків і комп’ютерного моделювання фізичних процесів у CdS/CdTe і 
CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах, аналіз та узагальнення даних щодо оптич-
них параметрів і характеристик матеріалів (cкла, ІТО, SnO2:F, СdS, CdTe, ZnO, 
Cu(In,Ga)Se2), застосовуваних у CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних. 

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 по-
глинання 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 замикан-
ня досягається при ширині області просторового заряду (ОПЗ) 0.4-0.8 мкм, що від-
повідає 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 за-
микання Jsc, але значно зростають при потоншенні шару CdTe до 0.5-1 мкм. 

4.  Виявлено, що загальні втрати при відбиванні випромінювання від ін-
терфейсів 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 спо-
стерігаються 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 со-
нячних 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 соняч-
ного елемента з Eg = 1.36 еВ через значно менший час життя носіїв заряду.  

7. Доведено, що яскраво виражені періодичні зміни в спектрах оптичного про-
пускання CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементів, зумовлені інтерферен-
цією при багаторазовому відбиванні в тонких шарах матеріалів, і їх практична від-



 4 

сутність у спектрах квантової ефективності цих сонячних елементів 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 опти-

чних і рекомбінаційних втрат в CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елемен-
тах 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 соняч-
них елементів, застосовуваних у широкомасштабному виробництві модулів для 
сонячних електростанцій. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується застосуванням ві-
домих модельних уявлень та надійних теоретичних та числових методів розра-
хунку із використанням достовірних даних (зокрема, оптичних констант мате-
ріалів), а також підтверджується добрим узгодженням розрахованих і виміря-
них 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 те-
зах міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій [6-13]. 

У всіх роботах, написаних у співавторстві, дисертантка брала участь у поста-
новці 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 ін-
терфейсів і поглинання в шарах ZnO і CdS та рекомбінаційних втрат на фронталь-
ній поверхні шару Cu(In,Ga)Sе2 та в області просторового заряду сонячного еле-
мента CdS/Cu(In,Ga)Sе2 [Д4, Д5, Д12, Д13], обговоренні одержаних результатів, 
формулюванні висновків і практичних рекомендацій, підготовці публікацій, акти-
вно 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 напів-
провідників (Ужгород, Україна, 2011); 40-43 International School and Conference on 
the Physics of Semiconductors (Krynica-Zdroj, Poland, 2011, 2012, 2014); VI Україн-
ській 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 конфе-
ренції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (Одеса, Україна, 2014). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, бібліографічного списку використаних джерел, який нара-
ховує 124 найменування. Загальний обсяг дисертації – 150 сторінок друковано-
го тексту, що містить 46 рисунків і 5 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи та її 

зв'язок з науковими програмами й темами досліджень, сформульовані мета і за-
вдання дослідження, вказані наукова новизна та практичне значення отриманих 
результатів, наведені дані про апробацію роботи, публікації й особистий внесок 
дисертанта. 

Перший розділ носить оглядовий характер, у ньому аналізується стан екс-
периментальних і теоретичних досліджень та розробок тонкоплівкових CdTe та 
Cu(In,Ga)Sе2 сонячних елементів і модулів з акцентом на можливості підвищен-
ня ефективності фотоелектричного перетворення сонячного випромінювання в 
електричну енергію, яка наразі значно поступається теоретичній межі. Коротко 
розглянуто основні властивості застосовуваних матеріалів у цих пристроях, їх 
структуру і технологію виготовлення. Завершується розділ аналізом фізичних 
проблем, які потребують вирішення, а також формулюванням задач, на 
розв’язок яких спрямовані дослідження, висвітлені в наступних розділах робо-
ти. 

Другий розділ присвячений дослідженню оптичних втрат в CdS/CdTe соня-
чних елементах на основі оптичних констант матеріалів, тобто показників зало-
млення n і коефіцієнтів екстинкції κ. Розглянуто дві найбільш поширені структу-
ри CdS/CdTe сонячних елементів, в яких в якості ТСО (прозорого провідного ок-
сиду) використовуються оксид індію та олова (ITO) або оксид олова, легований 
фтором (SnO2:F). Для розрахунку втрат при відбиванні на всіх інтерфейсах соня-
чного елемента (повітря-скло, скло-TCO, TCO-CdS і CdS-CdTe) та поглинанні в 
шарах ТСО і CdS, знайдено пропускання T(λ) за формулою 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )45CdSCdS34TCOTCO2312 1exp1exp11 RdRdRRT −−−−−−= ααλ , (1) 
де R – коефіцієнт відбивання від інтерфейсу, α – коефіцієнт поглинання. 

Згідно з формулами Френеля коефіцієнт відбивання від інтерфейсу визна-
чається виразом 

( ) ( )
( ) ( )2

21
2

21

2
21

2
21

κκ
κκ

+++
−+−

=
nn
nnR .     (2) 

Як видно (рис. 1 (а)) вплив товщини SnO2:F незначний, але потоншенням 
ITO можна зменшити оптичні втрати на 12-15% в області довжин хвиль  
λ > 500-550 нм. Найбільші втрати спостерігаються в області λ < 500-550 нм, які 
зумовлюються поглинанням в шарі CdS разом з ITO або SnO2:F (рис. 1 (б)).  

Розраховано густину струму короткого замикання Jsc для повного сонячно-
го випромінювання AM1.5, яка кількісно враховує вплив оптичних втрат в 
усьому спектральному діапазоні (рис. 2 (а)): 

i
i i

iii
iint

)()()( λ
λλ

λη ∆
Φ

= ∑ hv
TqJ sc ,    (3) 

де Φi – спектральна густина потужності випромінювання, взята з таблиць Між-
народної організації стандартизації ISO 9845-1, ηint(λi) – внутрішній фотоелект-
ричний квантовий вихід (при розрахунку оптичних втрат ηint прирівнений до 
одиниці).  
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Рис. 1. Пропускання структур скло/ITO/CdS (суцільні лінії) і скло/SnO2/CdS (пунктир-
ні 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). 

Зниження струму короткого замикання (рис. 2 (б)) знайдено як  

%1001 0
sc

sc ⋅







−=

J
J

ξ ,     (4) 

де 0
scJ  – густина струму короткого замикання, знайдена за формулою (3), при 

T(λ) = 1 і ηint(λi) = 1, і яка дорівнює 29.7 мА/см2. 
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Рис. 2. Вплив оптичних втрат на густину струму короткого замикання залежно від то-
вщини шарів ITO і SnO2:F, розрахованих для різних товщин шару CdS (допускається 
100% фотоелектричне перетворення для поглинаючого шару CdTe) (а); те ж саме, ви-
ражене у відсотках (б).  
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Результати розрахунків показують, що 
оптичні втрати у шарі 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. В обох 
випадках наявність шару CdS, навіть якщо 
його товщина становить 50 нм, призводить до 
додаткового збільшення оптичних втрат при-
близно на 10%. 

Розраховано густину струму короткого 
замикання з урахуванням всіх оптичних 
втрат, у тому числі поглинання звичайного 
листового скла та скла із низьким вмістом за-
ліза товщиною 3 мм і з товщиною шару CdS 
75 нм (рис. 3). Поглинання у склі з низьким 
вмістом заліза і у листовому склі зменшує гу-
стину струму короткого замикання на 0.6-
0.7% і 3.3-3.5%, відповідно. 

Оцінено помилки при розрахунках гус-
тини струму короткого замикання, зумовле-
ні нехтуванням багаторазових відбивань та 
інтерференційних ефектів у шарах ІTO і 
CdS, використовуючи добре відому в оптиці 
формулу Ейрі для багатопроменевої інтер-

ференції [1]:    ( ) ( )
( ) ( )λπ

λ
/4sin41

1
22

2

ndRR
RT

+−
−

= .   (5) 

Як видно на прикладі шару ІТО, інтерференційні ефекти проявляються 
значно слабкіше, якщо плівка знаходиться в контакті з матеріалами, які мають 
більш високий показник заломлення, ніж у повітря (рис 4).  
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Рис. 4. Розраховане за формулою (5) пропус-
кання плівки ITO (d=200 нм) у повітрі (осци-
лююча суцільна лінія 1) і плівки ITO, що кон-
тактує з двох сторін із SiO2 (осцилююча 
штрихова лінія 2). Пунктирною лінією 3 пока-
зано результат розрахунку пропускання плів-
ки ITO при контактуванні з обох сторін із SiO2 
без врахування багаторазових відбивань, тоб-
то за формулою Т(λ) = [1 – R23(λ)]2. 
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Рис. 3. Вплив поглинання в скля-
ній підкладинці на густину стру-
му короткого замикання залежно 
від товщини шарів ITO і SnO2:F. 
Суцільні, точкові і пунктирні лінії 
показують розраховані результа-
ти відповідно для скла без погли-
нальних втрат, скла з низьким 
вмістом заліза та листового скла. 
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Можна припустити, що густина струму ко-
роткого замикання, як інтегральна характерис-
тика, обчислена в широкому спектральному діа-
пазоні, може незначно відрізнятися з урахуван-
ням і без урахування багаторазових відбивань в 
шарах матеріалів. Подібні висновки були отри-
мані і для шару CdS. 

Розрахунки втрат, зумовлених недостатнім 
поглинанням в шарі CdTe, використовуючи ви-
раз для поглинальної здатності потоку фотонів 
Ahv(d) у сонячному випромінюванні згідно за-
кону Бугера-Ламберта, показують, що поглина-
льна здатність фотонів в шарі CdTe товщиною 
2-3 мкм становить близько 97 %, а при товщині 
шару 1 мкм – тільки ∼93%. У випадку 100%-го 
відбивання від дзеркальної тильної поверхні по-
глинальна здатність виявляється такою, як при 
подвоєній товщині поглинаючого шару, що сут-
тєво збільшує поглинальну здатність (рис. 5).  

 
Результати проведених у третьому розділі досліджень виявляють специфіку 

рекомбінаційних втрат в CdS/CdTe сонячних елементах. Для розрахунків викорис-
товувалися вирази для спектрального розподілу квантової ефективності CdS/CdTe 
сонячного елемента, які є результатом розв’язку рівняння неперервності з ураху-
ванням рекомбінації на фронтальній і тильній поверхнях шару CdTe.  

Зовнішній квантовий вихід виражається формулою 
)()()( intext ληλλη T= ,    (6) 

де ηint(λ) є сумою дрейфового та дифузійного компонентів, зумовлених фото-
генерацією електронно-діркових пар в ОПЗ і в нейтральній області діодної стру-
ктури [2,3]: 
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де Sf i Sb – швидкості поверхневої рекомбінації на фронтальній і тильній поверх-
нях, Dn і Ln – коефіцієнт дифузії і дифузійна довжина електронів, ϕо – висота 
бар’єра, W – його ширина, d – товщина шару CdTe. 
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Рис. 5. Оптичні втрати, зумовле-
ні недостатнім поглинанням в 
шарі CdTe як функція товщини
шару CdTe d. Криві Ahv′ і Ahv″ –
без урахування і з урахуванням 
100%-их відбивань від тильної 
поверхні, відповідно. 
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Результати розрахунків густини струму короткого замикання Jsc з викорис-
танням розрахованого пропускання скляної підкладинки, покритої шарами SnO2:F 
(200 нм) і CdS (50 нм), показують, що при реальних часах життя носіїв заряду в 
CdTe (0.1-2)⋅10–9 с максимальне значення Jsc досягається при ширині області прос-
торового заряду (ОПЗ) 0.4-0.8 мкм, що відповідає концентрації нескомпенсованих 
акцепторів 1015-1016см–3. Рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні CdTe 
можна зменшити до 2.4% звужуючи ОПЗ до W = 0.3 мкм (рис. 6). 

 
Рекомбінацію фотогенерованих носіїв заряду в області просторового заряду 

гетероструктури CdS/CdTe враховано, використовуючи формулу Гехта, беручи 
до уваги неоднорідність електричного поля в діодній структурі [4]. Як видно 
(рис. 7), при W < 0.2-0.3 мкм та при часі життя носіїв заряду в CdTe τ = 2⋅10–9 с, 
рекомбінаційні втрати наближаються до нуля. Якщо час життя носіїв τ = 10–10 с, 
рекомбінаційні втрати в ОПЗ стають недопустимо високими.  

З аналізу отриманих даних випливає важливий висновок: ширину ОПЗ 
W = 0.3 мкм (концентрація нескомпенсованих акцепторів Na – Nd ≈ 1016 см–3) та 
час життя носіїв заряду τ  = 2⋅10–9 с можна вважати досить оптимальними пара-
метрами для мінімізації втрат, зумовлених рекомбінацією на фронтальній пове-
рхні поглинача та в ОПЗ гетероструктури CdS/CdTe. Щоб виключити вплив то-
вщини шару CdTe і рекомбінації на його тильній поверхні при розрахунках, то-
вщина шару була прийнята досить високою (10 мкм).  
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Рис. 6. Залежність густини струму короткого 
замикання Jsc від ширини ОПЗ W, розрахова-
на при різних часах життя електронів τn  і 
швидкості рекомбінації на фронтальній по-
верхні Sf = 0 (суцільні лінії) і Sf = 107 см/с 
(штрихові лінії); крапкова лінія – рекомбіна-
ційні втрати на фронтальній поверхні у від-
сотках (Sf = 107 см/с). 
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Рис. 7. Зменшення густини стру-
му короткого замикання Jsc з 
урахуванням рекомбінаційних 
втрат в ОПЗ як функція її шири-
ни W при різних часах життя но-
сіїв заряду τ. 
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Показано, що відносне зменшення густи-
ни струму короткого замикання Jsc через недо-
статню товщину шару CdTe, враховуючи всі 
види втрат (втрат, спричинених фотоелектрич-
ними процесами в нейтральній частині шару 
CdTe, рекомбінацією на його тильній поверхні 
та недостатнім поглинанням в шарі CdTe), при 
типовій товщині шару CdTe  
d = 2-3 мкм становить біля 5% (рис. 8). По-
тоншення поглинаючого шару до 0.5 мкм 
знижує споживання матеріалу (CdTe), але в 
цьому випадку втрати зростають до ~ 20%. 
У четвертому розділі проаналізовано опти-

чні та рекомбінаційні втрати в сонячних еле-
ментах на основі Cu(In,Ga)Se2 (CIGS). Розгля-
даються два типи сонячних елементів CIGS: 
один – з шириною забороненої зони поглина-
ючого шару Eg = 1.14-1.16 еВ (Ga/(In + Ga)≈  

≈0.3), а другий – з Eg = 1.36-1.38 еВ (Ga/(In + Ga) ≈ 0.6-0.7). 
Пропускання T(λ), яке враховує відбивання від інтерфейсів повітря-ZnO 

(R12), ZnO-CdS (R23) і CdS-CIGS (R34), а також поглинання в шарах ZnO і CdS, 
може бути записано у вигляді 

)1)(exp()1)(exp()1()( 3433232212gr RdRdRTT −−−−−= ααλ   (9) 
де Tgr враховує ефект затінення переднім металевим сітчастим контактом. За-
звичай як антивідбиваюче покриття для шару ZnO використовується фторид 
магнію MgF2 товщиною 100 нм, оскільки він має показник заломлення narc бли-
зький до теоретично оптимального значення (nZnO)1/2 (рис. 9). Коефіцієнт відби-

вання матеріалу з антивідбиваючим покрит-
тям може бути записаний як [1]: 

)2cos(21
)2cos(2

bf
2

b
2

f

bf
2

b
2

f
arc β

β
rrrr
rrrrR

++
++

= , (10) 

де rf і rb – амплітудні значення коефіцієнтів 
відбивання від фронтальної і тильної повер-
хонь антивідбиваючого шару. Розрахунок 
показує, що просвітлююче покриття MgF2 
товщиною 100 нм зменшує коєфіцієнт від-
бивання від поверхні ZnO (рис. 10 (а)), а 
отже значно покращує оптичне пропускан-
ня в сонячному елементі на основі CIGS 
(рис. 10 (б)). При розрахунках у формулі (9) 
коефіцієнт відбивання R12 замінено коефіці-
єнтом Rarc. 
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Рис. 8. Відносна зміна густи-
ни струму короткого зами-
кання Jsc залежно від товщи-
ни шару CdTe з урахуванням 
усіх видів втрат. 

 

 

200 400 600 800 
0 

2 

3 

λ (нм) 
1000 1200 

1 
na 

(n2)1/2 

n2 

n a
, n

2, 
(n

2)1/
2  

Рис. 9. Порівняння спектральних 
залежностей показників залом-
лення ZnO (n2), MgF2 (narс) 
і (n2)1/2. 
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Рис. 10. Спекральна залежність коефіцієнта відбивання поверхні ZnO з і без антивід-
биваючого покриття MgF2 (крива 2 і крива 1, відповідно) (а); оптичне пропускання  
шарів ZnO/CdS з і без антивідбиваючого покриття на ZnO (крива 1 і крива 2, відпові-
дно) (б). 

Розрахунок за допомогою формул (3), (9) і (10) показує, що втрати при від-
биванні від інтерфейсу повітря/ZnO сягають 9.2-9.3% за відсутності антивідби-
ваючого покриття, а з покриттям зменшуються до 1.4-1.9% для CuIn0.34Ga0.66Se2 
і CuIn0.69Ga0.31Se2, відповідно.  

Розрахунок оптичних втрат при поглинанні в сонячному елементі на основі 
CIGS (рис. 11) показує, що для товщини CdS 40 нм шар ZnO з товщиною в діа-
пазоні 100-500 нм призводить до поглинальних втрат 1-3%. Втрати, зумовлені 
поглинанням в шарі CdS є високими навіть при найменшій можливій товщині 
CdS – 20-30 нм (∼5%). Потоншення шарів CdS і ZnO може привести до знижен-
ня оптичних втрат не більше, ніж на 4-5%. 

Розраховані значення оптичних втрат поряд з відповідним зменшенням Jsc 
(в дужках) наведені в таблиці 1. Зазначимо, що у разі 100% квантової ефектив-
ності та 100% пропускання шарів ZnO і CdS густина струму короткого зами-
кання Jsc в сонячних елементах CIGS із шириною забороненої зони поглинача 
1.16 еВ дорівнює 42.0 мА/см2, а з Eg = 1.38 еВ – 33.0 мА/см2.  
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Рис. 11. Залежність втрат, викликаних поглинанням в шарах CdS і ZnO від їх товщини 
для сонячного елемента CuIn0.34Ga0.66Se2. 
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Таблиця 1 
Оптичні втрати та відповідні їм зменшення струму короткого замикання  

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 300нм 
Поглинання в CdS товщиною 40 нм 
Недостатня поглинальна здатність 
шару CIGS товщиною 2 мкм 
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) 

У переважній більшості випадків періодичні зміни (осциляції) у спектрах 
квантової ефективності сонячних елементів CIGS (свідчення інтерференційних 
ефектів) не спостерігаються. Для пояснення цього було розраховано пропус-
кання шарів ZnO/CdS з урахуванням формули для двошарового просвітлюючо-
го покриття [5]: 
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де r1, r2, r3 - амплітудні коефіцієнти відбивання. Як видно (рис. 12), крива 2 здійс-
нює лише незначні періодичні відхилення вище і нижче кривої 3. Очевидно, при 
розрахунку густини струму короткого замикання сонячного елемента, ігнорування 
багаторазових відбивань не може викликати помітних помилок. 
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Рис. 12. Пропускання шарів ZnO/CdS розра-
ховане з урахуванням багаторазового відби-
вання без урахування поглинання в цих шарах 
(лінія 1); те ж саме, але з урахуванням погли-
нання в шарах ZnO і CdS (лінія 2) і без ураху-
вання багаторазових відбивань (лінія 3). 
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Процеси фотоелектричного перетворення 
в CIGS і CdTe сонячних елементах багато в 
чому схожі, тому фізичні моделі, розроблені 
для інтерпретації властивостей CdTe соняч-
них елементів можуть застосовуватися з де-
якими змінами до CIGS пристроїв.  

Порівняння виміряних спектрів квантової 
ефективності типових сонячних елементів 
CuIn0.76Ga0.24Se2 і CuIn0.39Ga0.61Se2 [6] із резуль-
татами розрахунків за допомогою формул (6) - 
(8) показує, що теоретична модель детально 
описує спектральний розподіл квантової ефек-
тивності сонячних елементів CIGS (рис. 13). Зі-
ставлення експериментального і розрахованого 
спектрів дозволило визначити реальні парамет-
ри сонячного елемента CIGS (таблиця 2), а їх 
варіювання – втрати, зумовлені рекомбінацією 
різних типів. Доведено, що основні параметри 
поглинаючого шару впливають на спектр кван-

тової ефективності сонячного елемента по-різному, що виключає можливість 
отримання однакових спектрів при різних комбінаціях параметрів сонячного еле-
мента.  

Різниця між густиною струму, фотогенерованого сонячним випромінюван-
ням при реальному значенні швидкості рекомбінації і Sf = 0 дає значення реко-
мбінаційних втрат на фронтальній поверхні CIGS-сонячного елемента. Розра-
хунки показали, що для сонячного елемента CuIn0.39Ga0.61Se при 
Na - Nd = 5⋅1015 см–3 поверхнева рекомбінація на фронтальній поверхні знижує 
Jsc на 1.9% і для CuIn0.76Ga0.24Se при Na – Nd = 9⋅1015 см–3 - на 0.2% (рис. 14 (а)). 
Зниження Jsc за рахунок рекомбінації в ОПЗ може бути знайдене шляхом розра-
хунку струму при заданому τn від значень струму o

scJ , які були знайдені для часу 
життя τn = 1000 нс (при якому рекомбінація не відбувається). Для τn = 2 нс і  
Na – Nd=5⋅1015 см–3 (що є характеристиками типового сонячного елемента 
CuIn0.39Ga0.61Se) рекомбінаційні втрати в області просторового заряду станов-
лять 2.5%, в той час як для сонячного елемента CuIn0.76Ga0.24Se – лише 0.1% за-
вдяки більшим значенням τn = 20 нс і Na – Nd= 9⋅1015 см–3 (рис. 14 (б)). 

Розрахунки показали, що зменшення густини струму короткого замикан-
ня в результаті рекомбінації на тильній поверхні CIGS-сонячних елементів 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 еле-
мента CuIn0.39Ga0.61Se2 (рис. 15а). Виявляється, що з такими малими втратами 
формування градієнту забороненої зони поза межами ОПЗ поглинача CIGS, як 
це пропонується для зменшення негативного впливу рекомбінації на тильній 
поверхні поглинача [6], мабуть, недоцільне. 
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Рис. 13. Порівняння виміряних 
(кружечки) [6] і розрахованих 
(суцільні лінії) спектрів  кван-
тової ефективності сонячних 
батарей:  
CuIn0.76Ga0.24Se2 (Eg=1.14 eВ) і 
CuIn0.39Ga0.61Se2 (Eg =1.36 eВ). 
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Таблиця 2 
Параметри CuIn0.76Ga0.24Se2 і CuIn0.39Ga0.61Se2 сонячних елементів 

Сонячний еле-

мент 

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 

Розрахунок за формулою Гехта [4] показує, що збирання заряду в соняч-
ному 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.  

Аналіз спектрального розподілу втрат при відбиванні, поглинанні і реко-
мбінації в CuIn0.76Ga0.24Se2 сонячному елементі (рис. 15 (б)), отриманого з ре-
зультатів розрахунків, наведених вище, показує, що рекомбінаційні втрати зна-
чно менші, ніж ті, що викликані відбиванням і поглинанням в шарі ZnO і особ-
ливо в шарі CdS. Випромінювання в діапазоні hv < Eg дає малий внесок в ефек-
тивність сонячних елементів через недостатню поглинальну здатність CIGS у 
цій спектральній області, в той час як при hv > Eg, незначне зниження поглина-
льної здатності в порівнянні з 100% відбувається тільки тоді, коли енергія фо-
тона дуже близька до Eg. 
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Рис. 14. Залежність зменшення густини струму короткого замикання Jsc обумовлене 
рекомбінацією на фронтальній поверхні від концентрації нескомпенсованих акцепто-
рів Na – Nd при різних часах життя носіїв заряду τn в поглиначі CIGS (а); зменшення 
Jsc, обумовлене рекомбінацією в ОПЗ (б). 
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Рис. 15. Зменшення густини струму короткого замикання в результаті рекомбінації на 
тильній поверхні, розраховане у відсотках при різних часах життя електронів (а); ілю-
страція спектрального розподілу втрат при відбиванні, поглинанні і рекомбінації для 
CuIn0.76Ga0.24Se2 сонячного елемента (Eg=1.14 еВ) (б). 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 
Результати проведених досліджень виявляють специфіку оптичних і реко-

мбінаційних втрат в типових CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах. 
Комплексний аналіз отриманих результатів дозволив оцінити можливості зме-
ншення усіх видів вказаних втрат, маючи на увазі не лише наукові, але й еко-
номічні 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, ві-
дповідно. Ці втрати можуть бути зменшені на ~3% при нанесенні просвітлюю-
чого (антивідбиваючого) покриття на передній поверхні скла.  

2. Поглинання в шарі ITO і CdS зменшує густину струму короткого замикан-
ня 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 со-
нячному 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) 0.4-0.8 мкм, що відповідає концентрації некомпен-
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сованих домішок 1015-1016см–3. Рекомбінаційні втрати на фронтальній поверхні 
CdTe можна зменшити до 2.4% звужуючи ОПЗ до W = 0.3 мкм. Часи життя но-
сіїв, 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 тов-
щиною 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 змен-
шує рекомбінаційні втрати не більше, ніж на 1% у випадку типової товщини ша-
ру 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 ти-
пових параметрів CIGS сонячних елементів становлять 3.5-4.1% (без врахуван-
ня 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 наяв-
ності анти-відбиваючого покриття сягають 17.5-17.7%. 

9. Рекомбінація на фронтальній поверхні поглинача в CIGS-сонячних еле-
ментах 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 рекомбіна-
цію не перевищує 1.0%. У нейтральній частині і на тильній поверхні поглинача 
рекомбінація знижує Jsc на 3.0-6.0%. Загальні рекомбінаційні втрати в дослі-
джуваних 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 відсут-
ність у спектрах квантової ефективності пояснюється значною різницею оптич-
них констант цих матеріалів і повітря і значно меншою їх різницею у двох кон-
тактуючих матеріалів. При розрахунках фотоелектричних характеристик соня-
чного елемента ігнорування багаторазових відбивань і інтерференційних ефек-
тів в шарах матеріалів не може викликати значних помилок. 
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АНОТАЦІЯ 
Литвиненко В.Я. Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових 

сонячних елементах CdS/CdTe і CdS/Cu(In,Ga)Se2. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діе-
лектриків. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
Чернівці, 2015. 

Дисертація присвячена теоретичному аналізу оптичних та рекомбінацій-
них втрат в тонкоплівкових сонячних елементах на основі CdTe та 
Cu(In,Ga)Se2. Виходячи з оптичних констант матеріалів, знайдені оптичні 
втрати, обумовлені відбиванням на межах поділу і поглинанням в шарах ТСО 
(прозорий провідний оксид) і CdS. Для розрахунку рекомбінаційних втрат роз-
глянуто спектральний розподіл квантової ефективності CdS/CdTe та 
CdS/CuIn1-xGaxSe2 гетероструктур. Із зіставлення результатів розрахунку з екс-
периментом визначено реальні параметри сонячного елемента і втрати, зумов-
лені рекомбінацією носіїв заряду на фронтальній і тильній поверхнях поглина-
ючого шару та в області просторового заряду p-n гетеропереходу. 

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 

Ключові слова: CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячні елементи, оптичні втрати, ре-
комбінаційні втрати, фотоелектричні характеристики. 
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АННОТАЦИЯ 
Литвиненко В.Я. Оптические и рекомбинационные потери в тонкоп-

леночных солнечных элементах CdS/CdTe и CdS/Cu(In,Ga)Se2. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и 
диєлектриков. – Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, 
Черновцы, 2015. 

Диссертация посвящена теоретическому анализу оптических и рекомбина-
ционных потерь в тонкопленочных солнечных элементах на основе CdTe и 
Cu(In,Ga)Se2. Исходя из оптических констант материалов, найдены оптические 
потери, обусловленные отражением на границах раздела и поглощением в сло-
ях ТСO (прозрачный проводящий электрод), CdS и в стекляной подложке. Оп-
ределено влияние антиотражающего слоя MgF2 на поверхности ZnO в 
Cu(In,Ga)Se2 солнечных элементах. Оценено уменьшение плотности тока ко-
роткого замыкания из-за недостаточной поглощающей способности тонких 
слоев CdTe и Cu(In,Ga)Se2. Результаты проведенных рассчетов определяют 
возможные способы повышения эффективности CdS/CdTe и CdS/Cu(In,Ga)Se2 
солнечных элементов при сокращении оптических потерь.  

Показано, что ярко выраженные периодические изменения в спектрах опти-
ческого пропускания CdS/CdTe и CdS/Cu(In,Ga)Se2 солнечных элементов, обьяс-
няются значительной разницей между оптическими константами их слоев и по-
казателя преломления воздуха. Осциляции значительно уменьшаются, если раз-
ница показателей преломления двух контактирующих полупроводников не-
большая. При рассчетах фотоэлектрических характеристик солнечного элемента 
игнорирование многоразовых отражений и интерференционных эффектов в сло-
ях материалов не может вызвать значительных ошибок. 

Для описания рекомбинационных потерь использовались выражения для 
спектрального распределения квантовой эффективности CdS/CdTe и  
CdS/CuIn1–xGaxSe2 солнечных элементов, которые являются результатом реше-
ния уравнения непрерывности с учетом рекомбинации на фронтальной и тыль-
ной поверхностях слоя абсорбера. Учтены также потери, обусловленные ре-
комбинацией в области пространственного заряда (ОПЗ), исходя из известного 
уравнения Гехта. Полученные результаты показывают, при какой толщине по-
глощающего слоя и ширине ОПЗ рассмотренные ограничивающие факторы 
можна игнорировать, а в каких случаях это недопустимо из-за значительного 
уменьшения эффективности фотоэлектрического преобразования в CdS/CdTe и 
CdS/CuIn1–xGaxSe2 гетероструктурах. Из сопоставления результатов рассчета с 
экспериментом определены реальные параметры солнечного элемента: времена 
жизни носителей заряда, концентрация нескомпенсированных аккцепторов в 
поглощателе, скорость рекомбинации на фронтальной и тыльной поверхностях, 
толщина пленки CdS, а также потери, обусловленные рекомбинацией носите-
лей заряда на фронтальной и тыльной поверхностях поглощающего слоя и об-
ласти пространственного заряда p-n гетероперехода.  
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Комплексный анализ полученных результатов позволил оценить возмож-
ности сокращения всех видов указанных потерь, имея в виду не только науч-
ные, но и экономические аспекты в условиях широкомасштабного производст-
ва. 

Ключевые слова: CdTe и Cu(In,Ga)Se2 солнечные элементы, оптические 
потери, рекомбинационные потери, фотоэлектрические характеристики. 
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This thesis is dedicated to theoretical analysis of the optical and recombination 
losses in CdTe and Cu(In,Ga)Se2-based thin film solar cells. Based on the optical con-
stants of the materials, the optical losses due to reflection at the interfaces and absorption 
in the layers of TCO (transparent conductive oxide) and CdS have been found. To calcu-
late the recombination losses the spectral distribution of the quantum efficiency of 
CdS/CdTe and CdS/CuIn1-xGaxSe2 heterostructures has been considered. From a com-
parison of calculated and experimental results, the real parameters of the solar cell and 
the losses due to the recombination of charge carriers at the front and back surfaces of 
the absorbing layer and in the space charge region of p-n heterojunction have been de-
termined.  

Complex analysis of obtained results allowed to estimate the possibility of re-
duction of all optical and recombination losses types, meaning not only scientific, but 
also economical aspects in large-scale production conditions. 

Key words: CdTe and Cu(In,Ga)Se2 solar cells, optical losses, recombination 
losses, photoelectrical characteristics of solar cells. 

 


