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Abstrakt 

Konverze solární energie a miniaturizace polovodičových součástek a s tím spojená 

ţivotnost, spolehlivost a účinnost zařízení jsou základní premisy této práce. Práce je 

zaměřena na studium a nedestruktivní diagnostiku optoelektronických součástek, 

především solárních článků. Ty jsou výhodné pro studium především proto, ţe mají 

přístupný pn přechod blízko povrchu a obsahují značné mnoţství nehomogenit. 

Vzhledem k rozměrům nehomogenit bylo ještě donedávna obtíţné zkoumat jejich 

lokální fyzikální (tj. elektrické a optické) charakteristiky, které by umoţnily lépe 

pochopit jejich chování.  

Vybudování vlastního měřicí pracoviště, které splňuje specifické poţadavky pro oblast 

měření lokálního optického vyzařování a lokálně indukovaného proudu, umoţnilo 

dosáhnout lokalizaci a detekci nehomogenit s rozlišením přibliţně 100 nm. Jádrem 

práce je charakterizace nedokonalostí s vyuţitím nedestruktivních technik, a to nejen 

z makroskopického hlediska, ale především v mikroskopickém měřítku s vyuţitím 

sondové mikroskopie. Nedílnou součást práce tedy tvoří studium problematiky 

charakterizačních technik pro optoelektronické součástky, studium mikroskopických 

technik, především sondových a problematika zpracování naměřených dat. 

Pro účely mikroskopické charakterizace je pouţit mikroskop se skenující sondou 

v blízkém optickém poli, který kromě morfologie povrchu umoţňuje zkoumat také 

lokální optické, optoelektrické a elektrooptické vlastnosti struktur ve vysokém 

prostorovém rozlišení. Z makroskopického hlediska jsou v rámci práce zkoumány 

vzorky s vyuţitím techniky lokálně indukovaného proudu, voltampérových 

charakteristik vzorků, emise ze závěrně polarizovaných vzorků, ale i jejich teplotních 

závislostí. Společným vyuţitím těchto technik je moţné lokalizovat defekty a 

nehomogenity struktury, které byly následně podrobeny kompozitní analýze a dále 

zobrazeny s vyuţitím elektronové mikroskopie. 

Mezi konkrétní výstupy práce patří specifikace moţností vyuţití nedestruktivních 

charakterizačních technik pro studium optoelektronických součástek a zvláště pak 

pro klasifikaci jejich defektů. Dále jsou formou metodiky popsány experimentální 

charakterizační techniky a postupy charakterizace defektů. Klíčovým výstupem je 

katalog objevených typů defektů, ve kterém jsou ukázány konkrétní defekty vzorků a 

jejich lokální vlastnosti v mikroskopickém měřítku společně s popisem jejich vlivu 

na celý vzorek. 

 

Abstract 

Solar energy conversion, miniaturization of semiconductor devices and associated 

lifetime, reliability and efficiency of devices are the basic premise of this work. This 

work is focused on the study of optoelectronic devices especially solar cells and its 

nondestructive diagnostic. Solar cells are advantageous for study mainly because the pn 

junction is located near the surface and contains a lot of inhomogeneities. It has been 



 

 

 

difficult until recently to investigate their local physical (electrical and optical) 

parameters due to the size of inhomogeneities. Behavior of inhomogeneities can be well 

understood with knowledge of its local properties. Establishment of measurement 

workplace, that satisfies requirements for measurement of local emission and optically 

induced current measurement, allows us detection and localization of inhomogeneities 

with spatial resolution more or less 100 nm. The core of thesis is characterization of 

imperfection using nondestructive techniques in the macroscopic region but primarily in 

microscopic region using scanning probe microscopy. Integral parts of the work are 

characterization techniques for photoelectrical devices, microscopic techniques and data 

processing. 

Scanning near-field optical microscope is used for the purpose of microscopic 

characterization such as topography, local optical, photoelectrical and electrooptical 

properties of structures in high spatial resolution. Locally induced current technique, 

current voltage characteristics, emission from reversed bias pn junction measurement 

including its thermal dependence are used for samples investigation in macroscopical 

region. It is possible to localize defects and structure inhomogeneity using mentioned 

techniques. Localised defects are consequently analyzed for composition and measured 

using electron microscopy.  

Specific outputs of work are classification of photoelectric devices defects and 

specification of nondestructive characterization techniques used for defect detection. 

Experimental characterization techniques are described together with defects 

measurement procedures. The key output is the catalog of serious defects which was 

detected. Particular defects of samples are shown including describe of its properties 

and physical meaning. 
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1. Úvod 

V současné době vysokého zájmu o alternativní zdroje energie to vypadá tak, jako by se 

celý svět velmi intenzivně zabýval solárními články. Všichni, ať jiţ vědci či výrobci, 

se snaţí, aby tyto články byly kvalitnější, výkonnější, levnější a bezpečnější, coţ by 

umoţnilo se vyrovnat s hrozbou globálního nedostatku energetických zdrojů. Navíc 

výzkum a vývoj fotovoltaických solárních článků hraje stále větší roli v dodávkách 

energie i při ochraně ţivotního prostředí na celém světě. Ale v materiálovém inţenýrství 

se stále vyskytuje mnoho problémů, které jsou spojeny s porozuměním podstaty 

existujících solárních článků i s vývojem účinnějších, levnějších, stabilnějších a 

kvalitnějších článků.  

Na druhou stranu se s rozvojem optoelektroniky, tj. s uţitím kvantových struktur 

v laserech a detektorech, objevuje stále větší potřeba lépe a individuálně charakterizovat 

tyto struktury a studovat jednotlivé krystalografické defekty v nich. Ačkoliv optické 

mikroskopy jsou nejhodnotnějšími nástroji ve vědeckých laboratořích, jejich rozlišení 

v tzv. vzdáleném poli, limitované difrakční mezí, způsobuje, ţe nemůţeme detailně 

studovat optické a elektrické charakteristiky materiálů a součástek v nanoměřítku 

(tzn. v rozměrech menších neţ je polovina pouţité vlnové délky).  

Objev skenovacích sondových mikroskopů umoţnil v optoelektronice např. studium 

laserů s kvantovými jámami [1], lokální dynamiku nábojů a zobrazení pn přechodů [2], 

studium elektricky aktivních defektů [3]. 

Solární články se dnes reálně vyskytují ve třech hlavních variantách, rozdělených podle 

toho, jak historicky vznikaly, a dělí se na generace. Generace I je charakterizovaná 

vysokou účinností, ale i vysokou cenou článků, generace II nízkou účinností a nízkými 

náklady a generace III (ideální) poskytuje vysokou účinnost, a nízkou cenu a provozní 

náklady. Většina současných aktivit trhu je však historicky stále soustředěna kolem 

generací I a II, zatímco generace III zůstává hlavně ve fázi laboratorního výzkumu a 

čeká na velký průlom. 

Krystalický křemík, drahý na výrobu, ale vykazující vysokou účinnost, stojí osamoceně 

v generaci I. Jeho účinnost je omezena termodynamickým 33% Schockleyho-

Quiesserovým limitem, definovaným šířkou zakázaného pásu a ztrátami způsobenými 

horkými elektrony. I přes svou vysokou cenu je stále krystalický křemík (ať jiţ 

monokrystalický či polykrystalický) materiálem pro drtivou většinu současných 

solárních článků. 

Druhá generace, tvořená tenkovrstvými polovodičovými materiály (amorfní křemík, 

telurid kadmia, směs mědi, india, galia a selenu, nanokrystalický oxid titaničitý, 

organické molekuly a polymery), soupeří o dominanci na trhu a nabízí výrazně niţší 

cenu, avšak výměnou za niţší účinnost. 
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Generace III solárních článků přitahuje mnoho výzkumných týmů, které se snaţí 

vytvořit synergii integrací elektrických, optických a fotonických (nano) materiálů, 

chemie, materiálových věd a inţenýrských technologických přístupů pro vytvoření 

velmi laciných a vysoce účinných solárních článků, které by měly prorazit Shockleyho-

Quiesserův limit. Ale, i přes veškerou pozornost, která je generaci III solárních článků 

věnována, jsou stále velmi daleko od dosaţení svého cíle – tj. vysoké účinnosti. 

Přestoţe vnitřní fotoelektrický jev objevil Alexandr Edmond Becquerel jiţ v první 

polovině devatenáctého století, moderní věk fotovoltaiky nastal aţ po roce 1958 

(vypuštění satelitu Vanguard 1), především díky vesmírnému programu a nasazení 

solárních panelů jako zdroje energie pro satelity. Od té doby solární články procházejí 

neustálým vývojem, kdy jsou hledány nové struktury a materiály, které by umoţnily 

sníţení ceny a zvýšení účinnosti přeměny světla na elektrickou energii.  

Na počátku ovšem stály objevy polovodiče, postupů pro vytvoření monokrystalu, či pn 

přechodu a pochopení optoelektrických jevů, které umoţnily rozšíření polovodičů 

do aplikačních oblastí generace optického záření, přeměny optického záření 

na elektrickou energii a telekomunikačních aplikací. Tyto aplikace daly vzniknout 

vědním oborům optoelektroniky, fotoniky a posléze i plasmoniky. Vzhledem k objemu 

produkce optoelektronických zařízení, neustálé miniaturizaci a zvyšování nároků 

na kvalitu je velice důleţitá také diagnostika vytvářených struktur. 

Z hlediska diagnostiky lze metody dělit na destruktivní a nedestruktivní, přičemţ 

destruktivní metody vedou k poškození, či úplnému zničení zkoumaného vzorku, coţ 

bývá v mnoha případech nepřípustné. Proto se pokud moţno pouţívají metody 

nedestruktivní. Cílem nedestruktivního testování je zjistit, zda zkoumaný vzorek 

obsahuje defekty a zda se neodchyluje od normativních standardů. Pokud vzorek 

defekty obsahuje, je ţádoucí určit jejich přesnou polohu a podstatu. Detekce, 

identifikace a lokalizace defektů představuje diagnostiku technického stavu testovaného 

objektu.  

Vzhledem k rozmanitosti optoelektronických součástek jsem zaměřil pozornost 

na studium vlastností a charakteristik monokrystalických křemíkových solárních článků 

a zejména jejich defektů. Standardní měření umoţňuje určovat parametry zkoumaných 

struktur pouze jako celku. Naproti tomu lokální měření poskytuje čistě lokální vlastnosti 

vzorku, a proto je moţné lokalizovat a dále charakterizovat nedokonalosti struktury 

i jiné defekty.  

Solární panely jsou sestaveny z vhodně elektricky propojených solárních článků, a proto 

jsou vlastnosti panelů limitovány nejslabším článkem v řetězci. Kvalita jednotlivých 

solárních článků závisí mimo jiné na kvalitě krystalu. Přestoţe jsou parametry článků 

v jednotlivých fázích výroby kontrolovány, faktorů, které mají vliv na výslednou 

účinnost solárního článků, je mnoho. Proto jsou po skončení výrobního procesu články 

testovány a roztříděny do několika skupin podle dosahovaných parametrů. Protoţe 

mnoţství času, které lze ve výrobním procesu věnovat na diagnostiku kaţdého článku, 

je omezené, jsou na charakterizační techniky kladeny vysoké poţadavky a precizní 

charakterizace bývá prováděna pouze u vybraných vzorků. Detailní studium defektů a 
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nedokonalostí s vyuţitím netradičních či experimentálních technik proto bývá doménou 

výzkumných oddělení a univerzit. 

Disertační práce je členěna do sedmi kapitol, přičemţ první kapitolu tvoří tento úvod 

do problematiky. V druhé kapitole lze nalézt současný stav řešené problematiky 

s ohledem na solární články, charakterizační techniky a mikroskopii skenující sondou 

SPM. Třetí kapitola definuje cíle disertační práce. Následující kapitoly tvoří vlastní 

jádro disertační práce. Kapitola čtvrtá popisuje teoretické základy tvořící pozadí této 

práce. V páté kapitole jsou představeny experimentální techniky, prezentovány pouţité 

postupy a základní získané výsledky. Inovativní vlastní přínos této kapitoly spočívá 

ve vytvoření metodiky pro charakterizaci defektů s vyuţitím popsaných technik. 

Kapitola šestá shrnuje dosaţené výsledky, přičemţ popisuje detekční moţnosti 

jednotlivých charakterizačních metod a ukazuje zásadní nalezené defekty. Sedmá 

kapitola je pak uceleným zhodnocením celé práce a získaných výsledků a naznačuje 

výhledy do budoucna.   
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2. Stav řešené problematiky 

2.1 Solární články 

Rozsáhlou skupinu solárních článků, zaloţených na různých technologiích, lze roztřídit 

do několika generací. Křemíkové solární články s jedním pn přechodem a vysokou 

kvalitou byly zkoumány jako první a řadí se proto do první generace. V rámci druhé 

generace jsou uváděny především tenkovrstvé struktury a články na bázi CdTe. Vylepšit 

špatnou účinnost tenkovrstvých článků druhé generace při současném udrţení 

minimálních nákladů, je hlavním cílem článků třetí generace. I přestoţe výrobní 

náklady sloţitějších struktur vzrostou, cena za instalovaný 1 W při zvýšení účinnosti 

poklesne [4].  

Mezi nejrozšířenější, a v současnosti také mezi články s největším zastoupením na trhu, 

patří solární články na bázi křemíku a to jak monokrystalické tak polykrystalické či 

amorfní. Celkový podíl křemíkových krystalických článků na trhu činil v roce 2008 asi 

85 % z celkového objemu [5]. Měřící postupy pro pozemní fotovoltaická zařízení jsou 

definovány dle normy IEC60904-3. Monokrystalické solární články dosahují dle 

dostupných publikací účinnosti do 25 %, zatímco rekord drţí koncentrátorový 

vícepřechodový článek InGaP/GaAs/InGaAs s více neţ 42 % [6]. Dosahované 

maximální účinnosti pro jednotlivé solární články uváděné v různých publikacích jsou 

ovšem laboratorními výsledky či rekordy a lze očekávat, ţe komerčně vyrobené články 

budou dosahovat účinností niţších. Například komerčně vyráběné monokrystalické 

křemíkové solární články českého výrobce dosahují účinností okolo 16 %. Směsné 

články copper indium gallium selenide (CIGS) dosahují dle literatury o něco málo niţší 

účinnosti, neţ krystalické solární články, přičemţ lze předpokládat niţší výrobní 

náklady [7].  

Co do účinnosti se jako perspektivní jeví vícevrstvé články s několika přechody, kdy 

kaţdý z článků je citlivý na jiné pásmo vlnových délek, které je dáno šířkou zakázaného 

pásu [8]. Jejich struktura je tvořena tak, ţe jako horní článek je pouţit článek s největší 

šířkou zakázaného pásu, který je citlivý na krátké vlnové délky. Tento článek ale není 

samozřejmě schopen absorbovat fotony o energiích menších neţ je jeho šířka 

zakázaného pásu, a proto záření o vyšších vlnových délkách vrstvou článku projdou. 

Prošlé záření je zpracováno články na niţších vrstvách. Vzhledem k vysokým nárokům 

na cenu epitaxně vytvořených monokrystalických tandemových článků se pouţívají 

sluneční koncentrátory, které umoţňují zvýšit intenzitu dopadajícího záření na článek. 

Koncentrátory společně s antireflexní vrstvou, povrchovou texturou, která zvyšuje 

absorpci a případným zadním reflektorem, jsou společným optickým přístupem 

k optimalizaci solárních článků [9]. V tomto procesu nachází uplatnění laserové 

technologie, které umoţňují selektivní dotaci polovodiče, odprašování, či řezání [10]. 

Selektivního dotování lze dosáhnout i jinými postupy, neţ pouze vyuţitím laseru. 

Kaţdopádně moţnost měnit selektivně dotaci umoţňuje sníţit sériový odpor kontaktů 

(vysoká dotace v dané oblasti). Ale doba ţivota minoritních nosičů generovaných 

v blízkosti povrchu je vysokou dotací značně sníţena díky parazitní rekombinaci 
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způsobenou nedostatečnou pasivací povrchu. K získání vysokého kvantového výnosu je 

zapotřebí určitého sníţení dotace. U standardních článků se hodnota dotace volí 

kompromisně. Vhodná selektivní dotace má na parametry článku pozitivní vliv [11]. 

Přední metalizace článku zmenšuje efektivní plochu, která je vyuţitelná pro přeměnu 

světla. Moţností jak plochu sníţit a nezhoršit přitom klíčové parametry jako je 

například sériový odpor, je zapuštěný kontakt [12]. Finanční stránka této technologie 

však brání jejímu rozšíření.  

Není jednoduché v rámci této podkapitoly shrnout celý současný stav a vývoj 

fotovoltaiky vzhledem k velkému mnoţství technologií a konceptů. Z novějších 

přístupů optimalizace a nových struktur je nutné zmínit články s kvantovými tečkami a 

jinými nanostrukturami [13], [14], či přístup pouţívající konverzi solárního spektra 

ke zvýšení účinnosti současných solárních článků. Cílem je realizace takové struktury, 

kdy při absorpci fotonu s energií dvakrát větší, neţ je šířka zakázaného pásu solárního 

článku, dojde k emisi dvou fotonů o energiích rovných šířce zakázaného pásu. Nebo lze 

uvaţovat stav opačný, kdy jsou absorbovány dva fotony o energiích pod šířkou 

zakázaného pásu a dojde ke generaci jednoho fotonu o energii opět srovnatelné s šířkou 

zakázaného pásu [15]. Neposledním přístupem, nebo spíše konceptem, je vyuţití 

nadbytečné energie, tedy rozdílů energie fotonu a šířky zakázaného pásu, dříve neţ 

dojde k její přeměně na teplo. Toho lze dosáhnout pouţitím energeticky selektivních 

kontaktů realizovaných za pomoci rezonančních tunelových struktur [16].  

2.2 Charakterizační techniky 

Elektrická měření jsou základním přístupem pro testování polovodičových součástek. 

Další významnou skupinou technik pro stanovení některých parametrů solárních článků 

a jiných polovodičových optoelektronických součástek s odkrytým pn přechodem 

je luminiscence. Bylo ukázáno, ţe optimalizované struktury solárních článků lze pouţít 

k výrobě křemíkových LED [17]. Hinken a kolektiv ukázali jak pomocí 

elektroluminiscence zmapovat rozloţení sériového odporu solárních článků [18]. 

Souvislost elektroluminiscence a difúzní délky minoritních nosičů studovali Wurfel 

a kolektiv [19]. Metoda je principielně pouţitelná také pro fotoluminiscenci. 

Fotoluminiscenční metody nevyţadují elektrické spojení s článkem, a proto jsou vhodné 

pro průmyslové testování. Jeden z novějších článků, zabývající se elektroluminiscencí 

při závěrně polarizovaném přechodu, ukazuje, ţe spektrum vyzařování závisí 

na prahové hodnotě závěrného napětí a nezávisí na vlastním závěrném napětí. Intenzita 

vyzařování pak spojitě narůstá od nekratších vlnových délek přes viditelné pásmo aţ 

k oblasti energií zakázaného pásu křemíku. Autoři s vyuţitím CCD kamery pozorovali 

lokální vyzařování z bodů o průměru menším neţ jeden mikrometr [20].  

Velmi rozšířenou charakterizační technikou je technika světlem lokálně indukovaného 

proudu Light Beam Induced Current (LBIC), která slouţí ke zmapování prostorového 

rozloţení fotoproudu přes solární článek [21]. Zdroj lokálního záření bývá umístěn 

na dvouosém posuvném členu, nebo je paprsek vychylován opticky. Pomocí této 

techniky lze odhalit lokální nehomogenity pn přechodu. LBIC lze uzpůsobit pro měření 
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spektrálně rozlišené kvantové účinnosti. Alternativní technikou je metoda elektrony 

indukovaného proudu (Electron Beam Induced Current – EBIC) [22]. S vyuţitím 

energiově-dispersního rentgenového spektrometru (EDX) lze také provádět kompoziční 

analýzu a určit tak případnou kontaminaci vzorku.  

Vzhledem k difrakčnímu omezení existuje u optických technik mezní rozlišení stejně 

jako u klasické optické mikroskopie. Vysokého rozlišení lze dosáhnout například 

s pouţitím konfokálního mikroskopu [23]. Nejlepších výsledků, blíţících se 

difrakčnímu maximu, bylo dosaţeno s vyuţitím LBIC s vysokým rozlišením [24]. 

Autoři vytvořili metodiku pro měření ve vysokém rozlišení a věnovali dostatečnou 

pozornost určení vzdálenosti mikroskopického objektivu, pouţitého pro fokusování 

laserového paprsku, od povrchu vzorku a jejímu řízení. Po precizním zpracování 

naměřených dat se jim podařilo dosáhnout rozlišení pod 1 µm. Jiným přístupem je 

spojení mikroskopie v blízkém poli s technikou LBIC tvořící silnou charakterizační 

metodu n-OBIC [25]. Tato metoda měří proud indukovaný optickým blízkým polem. 

Jiţ z principu tohoto druhu mikroskopie lze usuzovat, ţe prostorové rozlišení této 

metody je pod vlnovou délkou pouţitého světla. Opakovaně lze dosáhnout rozlišení 100 

nm, jak bylo ukázáno například v [26], [27].  

Jiţ v roce 1955 byly publikovány první články, které obsahovaly informace 

o pozorovaném vyzařování závěrně polarizovaných pn přechodů [28], [29]. Určitá 

souvislost mezi vyzařováním a bistabilní proudovou fluktuací tzv. mikroplazmatickým 

šumem byla prezentována o pár let později [30]. Elektrický model lokálních lavinových 

průrazů křemíkového pn přechodu zavedl v roce 1964 Haitz [31]. Šumová diagnostika 

patří k jednomu z neopomenutelných charakterizačních nástrojů pro odhalování defektů 

struktury. Spojením výsledků šumové diagnostiky, elektrických závěrných měření a 

emise světla se naskýtá moţnost přiřazení konkrétních vlastností konkrétnímu defektu 

s moţností jeho přesné lokalizace. I přestoţe existují články porovnávající výsledky 

šumové spektroskopie a LBIC [32], literatury, která by uvedla v přímou souvislost šum 

mikroplazmatu, elektrická měření, LBIC a mikrostrukturu povrchu na solárních 

článcích, je nedostatek. Stejně tak bývá autory opomíjeno vyzařování lokálních defektů 

na povrchu součástek s odkrytým pn přechodem v závěrném směru. Dále je uvedeno 

několik prací, které se uvedenými souvislostmi zabývaly. Bishop uvádí, ţe defekty 

solárních článků vedoucí k mikroplazmě jsou díry o průměru 5 μm, příleţitostně 

kontaminované kovy z přední metalizace. Popisuje také moţné typy průrazů a navrhuje 

aplikaci defektů jako náhradu bypass diod v modulech [33]. Breitenstein svou řadou 

publikací ukazuje různé typy defektů, které objevil v multikrystalických solárních 

článcích [34].  

Tematicky příbuzná k této práci a z hlediska mikroskopických charakterizačních technik 

zajímavá práce byla publikována v [35]. Autor se zabývá studiem optoelektronických 

vlastností CdTe/CdS solárních článků, konkrétně optoelektronických vlastností 

na rozhraní zrn, s vyuţitím pokročilé mikroskopie v blízkém poli. Prací na toto téma 

není mnoho, nicméně jsou důkazem aktuálnosti tohoto tématu. Další práce pouţívají 

k mapování elektroluminiscence mikroskopii skenující sondou [36], [37]. 
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Jedním ze základních parametrů solárních článků je doba ţivota minoritních nosičů. Lze 

ji přibliţně stanovit z lineární části poklesu napětí naprázdno při přerušení injekce 

nosičů. Tato technika se nazývá Open Circuit Voltage Decay (OCVD) a z teoretického 

rozboru metody není povaţována za přesnou, ale spíše informativní. Komerčně 

vyuţívanými technikami jsou Microwave Photoconductivity Decay (μ-PCD) a 

Microwave Detected Photoconductivity (MDP), které vyuţívají odrazu či absorpce 

mikrovln respektive jejich změn při buzení laserovými impulsy [38].  

Vliv teploty na elektroluminiscenci polykrystalických křemíkových solárních článků 

při závěrné polarizaci byl experimentálně ukázán v [41]. Toto téma také tvoří část této 

práce. 

2.3 Optická mikroskopie skenující sondou v blízkém poli 

Základním přístupem ke zkoumání povrchů je klasická optická mikroskopie. Vývoj 

v této oblasti po vynalezení mikroskopu neustrnul, ale postupem času dosáhl svého 

limitu a mikroskopy se staly běţnou součástí vybavení laboratoří. V klasické optické 

mikroskopii existuje omezení tzv. Rayleighovo kritérium, ze kterého vyplývá, jak 

vzdáleny musejí být od sebe dva pozorované body, aby bylo moţné je při pouţití 

konkrétní vlnové délky od sebe rozeznat. Jiţ v roce 1928 měl E. H. Synge ideu, jak tuto 

difrakční mez překonat, či vlastně obejít [42], nicméně vzhledem k technickým 

moţnostem se tuto ideu podařilo experimentem potvrdit v mikrovlnné oblasti aţ v roce 

1972 [43]. Mezitím Max Knoll sestavil první elektronový mikroskop, který umoţnil 

zkoumání struktur s rozlišením lepším, neţ je vlnová délka viditelného světla. Před tím, 

neţ se podařilo sestavit první optický rastrovací mikroskop SNOM, byl vytvořen také 

skenovací tunelový mikroskop STM (1981), kterému svým rozlišením nemohly ţádné 

jiné mikroskopické techniky konkurovat [44]. SNOM však nenabízí jen klasický přístup 

mikroskopie, ale poskytuje moţnost zkoumání některých specifických vlastností 

vzorku. Své uplatnění si tato technika našla v oblasti molekulární biologie především 

pro aplikace fluorescence, ale také v oblasti materiálových věd.  

V klasické mikroskopii skenující sondou se pouţívají dva druhy sond: pokovené 

a nepokovené. Pokovené sondy narozdíl od nepokovených dosahují lepšího rozlišení, 

ale mají menší koeficient propustnosti, coţ potvrdily experimenty [45] i simulace [46]. 

U pokovených sond existuje navíc i moţnost jejich poškození nadměrným výkonem 

v optickém vlákně, jak v roce 2007 publikoval Dickenson a kolektiv [47]. Z jejich 

závěrů vyplývá, ţe taţená vlákna jsou náchylnější k poškození kovové vrstvičky, neţ 

chemicky leptaná. S příchodem bezaperturní modifikace SNOM odpadají obavy 

z poškození hrotu, respektive jeho kovového obalu a naskýtá se moţnost vyššího 

rozlišení. Z výsledků simulace, jak je publikoval Novotny [48], je zřejmé, ţe rozloţení 

blízkého pole 1 nm před hrotem je pro bezaperturní modifikaci mikroskopu soustředěno 

do menšího bodu, neţ u aperturní verze, z čehoţ vyplývá i vyšší prostorové rozlišení.  

U mikroskopie atomárních sil rozlišení závisí na velikosti apexu hrotu. Optická 

mikroskopie v blízkém poli má rozlišení topografických měření omezeno stejnou 



Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

 

- 13 - 

podmínkou. Rozlišení v optické části je omezeno pouze velikostí apertury, pokud 

uvaţujeme aperturní SNOM. Naskenovaný topografický obraz vzorku tvoří dilatace 

skutečného povrchu hrotem. Pokud bychom znali přesný tvar hrotu, byli bychom patrně 

schopni částečně nebo úplně zrekonstruovat povrch. Z tohoto důvodu bylo 

pro rekonstrukci povrchu, respektive hrotu, navrţeno několik postupů. Prvním 

a nejjednodušším je pouţití elektronové mikroskopie pro zobrazení přesného tvaru 

hrotu [49]. Tento postup není pro běţné pouţití vhodný vzhledem k časové náročnosti. 

Agamny a Baiker ukázali, ţe je moţné stanovit tvar hrotu přímo během skenování 

s pouţitím specielní struktury s bodovými poruchami menšího průměru, neţ je apex 

hrotu [50]. Hübner odvodil souvislost tvaru hrotu a zkreslení topografického obrazu 

s moţností určení tvaru hrotu [51]. Tato metoda ovšem vyţaduje po naskenování 

zkoumaného vzorku jeho výměnu za kalibrační vzorek, coţ jednak není časově výhodné 

a na druhou stranu během skenu kalibračního vzorku můţe dojít k poškození hrotu, coţ 

by pak samozřejmě znemoţnilo rekonstrukci původního obrazu. I tak je stále jednou 

z pouţívaných metod [52], [53]. Vlastní rekonstrukci lze provést erozí zkresleného 

obrazu topografie přesným tvarem hrotu [54], [55]. Byly navrţeny i další techniky, 

přičemţ některé nevyţadují ţádný dodatečný sken kalibračního povrchu. Zůstává 

otázkou, nakolik je zrekonstruovaný povrch opravdovým obrazem skutečnosti, i kdyţ 

výsledky jsou přesvědčivé a mají dobrý teoretický základ. Takovou technikou je tzv. 

blind-tip rekonstrukce [56]. Zjednodušeně řečeno, podstatou metody je analýza, při níţ 

se postupně hledá takový tvar hrotu, který by způsobil podobné struktury, jako jsou 

na předloţeném obraze [57]. Pro opravdovou 3D rekonstrukci je zapotřebí vyuţít místo 

klasické pixelové (bodové) reprezentace povrchu tzv. dexelovou reprezentaci povrchu 

[58]. Kaţdý pixel povrchu obsahuje pouze jednu hodnotu odpovídající výšce objektu na 

povrchu. Body pod touto hodnotou jsou body uvnitř objektu. Naproti tomu dexel můţe 

obsahovat více hodnot výšky a tím pádem lze na povrchu definovat prostorové objekty, 

které v angličtině bývají označovány jako „undercut“. Představitelem takového objektu 

můţe být například koule, která se při pixelové reprezentaci zobrazí jako kulová úseč 

na rotačním válci, kdeţto v dexelové reprezentaci zůstane zachován kulový tvar.  

Kromě prací zabývajících se rekonstrukcí povrchu a zjištěním tvaru zkreslujícího hrotu 

je moţné nalézt i práce, které se zabývají citlivostí topografických měření pro různé 

směry laterálních vibrací hrotu [59], či navrhují a realizují vylepšení, pomocí kterých je 

moţno zvýšit rozsah skenované oblasti, omezené piezoelektrickým vychylováním hrotu 

či vzorku [60].  

Porovnáním zjištěného tvaru hrotu (odhadu) například při znalosti morfologie povrchu a 

obrazu hrotu získaným s vyuţitím elektronové mikroskopie lze posuzovat úspěšnost 

odhadu jednotlivých technik [61]. 
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3. Cíle disertační práce 

Primárním cílem této disertační práce bude studium nedestruktivní charakterizace 

optoelektronických součástek. Na příkladu solárních článků na bázi monokrystalického 

křemíku přispět zejména k rozvoji charakterizačních metod pro lokalizaci 

rekombinačních defektů, zvláště defektů, které při polarizaci pn přechodu emitují záření 

ve viditelné části spektra, mikroskopické studium těchto defektů a jejich katalogizace.  

Téma fotovoltaiky je značně široké a bezpochyby ţivé téma, o čemţ svědčí i mnoţství 

publikací v této oblasti. Mikroskopická lokalizace a charakterizace defektu 

monokrystalických solárních článků, s vyuţitím vyzařování ze závěrně polarizovaného 

pn přechodu, bývá autory takřka opomíjena, nejspíše proto, ţe se jedná o experimentální 

a málo rozšířenou techniku. Nedostatek literatury na toto téma také způsobil, ţe se téma 

předloţené práce v průběhu doktorského studia postupně specifikovalo 

a v rámci jeho řešení se objevovaly nové problémy, které vyţadovaly pozornost. Díky 

těmto problémům vznikla například část práce zaměřená na rekonstrukci nasnímané 

topografie a odhad tvaru sondy.  

 

Hlavní zobecněné cíle disertace lze shrnout do dvou následujících bodů: 

o Specifikovat moţností vyuţití experimentálních nedestruktivních 

charakterizačních technik pro studium optoelektronických součástek 

a zvláště pak klasifikaci jejich defektů. 

o Rozšířit znalostí o defektech struktury solárních článků a zvláště pak 

porovnání jejich charakteristických elektrických vlastností a vyzařování 

(při závěrně i propustně polarizovaném pn přechodu). 

 

K naplnění vytýčených cílů disertace bude zapotřebí především splnit níţe uvedené dílčí 

cíle. Ty se vztahují ke dvěma nezávislým pracovištím, která byla pro potřeby řešení 

práce navrţena a realizována.  

 Navrhnout a realizovat měřící pracoviště, potřebnou elektroniku, 

elektrodový systém a měřicí software pro měření lokálního vyzařování 

ze vzorků solárních článků.  

 Provést základní měření vzorků ke stanovení opakovatelnosti měření 

a zjistit převodní charakteristiku celého systému za účelem následného 

stanovení velikosti odpovídající fyzikální veličiny na vstupu. 

 Vytvořit metodiku měření lokálních defektů, které se nacházejí v objemu 

nebo na hranách solárních článků, pro základní roztřídění jednotlivých 

vzorků dle typu defektu. 
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 Určit parametry vybraných defektů (prostorová velikost, spektrum 

vyzařování, závislosti emise na závěrném napětí či teplotě,…). Provést 

vyhodnocení naměřených dat. 

 Navrhnout fyzikální podstatu defektů v objemu i na okrajích a definovat 

jejich nebezpečnost pro funkci solárního článku, respektive celého panelu.  

 Modifikovat pracoviště pro měření lokálního vyzařování tak, aby bylo 

moţné vyuţití LBIC charakterizace. 

 Navrhnout a realizovat měřící pracoviště, potřebnou elektroniku a měřicí 

software pro měření lokálních optických, a optoelektrických vlastností 

vybraných vzorků ve vysokém rozlišení (stovky nanometrů) s vyuţitím 

mikroskopie s lokální optickou sondou v blízkém poli.  

 Pokusit se lokalizovat defekty a stanovit jejich přesné mikroskopické 

rozměry, optické, optoelektrické a elektrické vlastnosti. 

 Aplikovat vybranou stávající metodu rekonstrukce mikroskopického 

obrazu a tvaru zkreslujícího hrotu, provést adaptaci metody na konkrétní 

systém a tím provést její rozšíření.  

 Uvést výsledky vlastních měření do přímé souvislosti s výsledky 

získanými pomocí jiných charakterizačních technik a tím vymezit 

detekovatelné defekty pro jednotlivé charakterizační metody a vyhodnotit 

spolehlivost vyhledávání defektů pro jednotlivé charakterizační techniky. 
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4. Teoretická část 

4.1 Fyzikální vlastnosti polovodičů a pn přechodu 

Světlo lze povaţovat za proud fotonů, přičemţ jednotlivé fotony mají energii εpt, nebo 

za elektromagnetické vlnění charakterizované amplitudou a fází sloţek elektrického a 

magnetického pole. Difrakční jevy a fotoelektrický jev ukazují na vlnově-částicovou 

dualitu světla. Na kvantovou povahu světla poprvé narazil Max Planck v souvislosti 

s vyzařováním absolutně černého tělesa a po něm i Albert Einstein při vysvětlení 

fotoelektrického jevu. Ten rozšířil Planckovu hypotézu kvantování energie oscilátorů 

a postuloval kvantování energie elektromagnetického pole. Energie fotonu εpt je určena 

jako 

휀pt =
ℎ  𝑐

𝜆
=  ћω              (1) 

kde h je Planckova konstanta, ћ je redukovaná Planckova konstanta, c je rychlost světla 

ve vakuu, ω je úhlový kmitočet a λ je vlnová délka. 

Spektrum tepelného záření těles je moţno popsat pomocí Planckova vyzařovacího 

zákona.  Pro spektrální zářivost lze psát [62] 

𝑀λ 𝑇 =  
2ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ𝑐

𝜆𝑘B𝑇 − 1

 , (2) 

kde kB je Boltzmannova konstanta, T je teplota. Příkladem takového zdroje záření je 

slunce (T = 5778 K [63]). Ovšem jeho záření je tlumeno průchodem atmosférou. Tento 

vliv postihuje koeficient atmosférické masy AM  

𝐴𝑀 =  
1

sin𝜑
 ,  (3) 

kde 𝜑 je úhel mezi dopadajícím zářením a horizontální rovinou. Bez atmosféry bychom 

při kolmém dopadu získali spektrum označené AM0. Pro účely fotovoltaiky se definuje 

referenční spektrum AM1.5, odpovídající výšce slunce 45° nad obzorem. AM1.5 je 

modelové spektrum slunečního záření po průchodu bezoblačnou atmosférou. 

Energetická hustota tohoto spektra je 1 kW/m
2
. 

Intenzita záření Φ uvnitř materiálu exponenciálně klesá se vzdáleností z od povrchu 

směrem do materiálu dle Lambertova-Beerova zákona 

𝛷(𝜆 ,𝑧) = 𝛷(𝜆 ,0)𝑒
−𝛼(𝜆)𝑧   , (4) 

kde α je absorpční koeficient. Pro různá monochromatická záření lze tedy uvaţovat 

penetrační hloubku δ, která je definována jako 
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𝛿(𝜆) =
1

𝛼(𝜆)
 .   (5) 

Dle uvedené definice vyjadřuje penetrační hloubka vzdálenost od povrchu, kde intenzita 

záření poklesne na hodnotu 1/e. Protoţe z experimentálního hlediska má význam zářivý 

tok, je vzhledem k Poyntingovu vektoru vhodné definovat efektivní penetrační hloubku 

δe, která udává vzdálenost, na níţ plošná hustota toku výkonu poklesne na polovinu, tj. 

𝛿e(𝜆) =  2𝛿(𝜆) . (6) 

Pro krystalický křemík ve viditelné části spektra se penetrační hloubka pohybuje 

od 0,1 μm do 10 μm. Průběh absorpčního koeficientu a penetrační hloubky 

krystalického křemíku je patrný z obr. 1.  

 
Obr. 1: Závislost absorpčního koeficientu a penetrační hloubky krystalického křemíku na vlnové 

délce. Materiálové konstanty převzaty z [64]. 

Absorpce energie εpt a hybnosti ppt fotonu polovodičem umoţní přechod elektronu 

z valenčního pásu do vodivostního, jak je ilustrováno na obr. 2. Ve vodivostním pásu se 

tedy nachází elektron s hybností pe a energií εe, zatímco ve valenčním pásu zůstala díra 

s hybností pd a energií εd. Proces musí být v souladu se zákony zachování hybnosti a 

zachování energie, takţe ppt = pe + pd a εpt = εe + εd. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Generace páru elektron-díra absorpcí fotonu. 
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Pro přímé přechody je dle [65] absorpční koeficient αd úměrný kombinované hustotě 

stavů Dcomb 

𝛼d(ћω) ∝ 𝐷comb  (ћω) ∝   ћ𝜔 −  휀G  ,  (7) 

kde εG definuje šířku zakázaného pásu. Pro přechod mezi maximem valenčního pásu a 

minimem vodivostního nestačí v případě nepřímého polovodiče pouze absorpce fotonu, 

protoţe jeho hybnost ppt = ћω/c je příliš malá. Zachování hybnosti můţe být tedy 

splněno pouze za účasti fononu s hybností ppn a energií εpn = ћ. V tomto případě je 

absorpční koeficient αi úměrný 

αi ћω  ∝  ћω −  εG ± ћΩ 2 . (8) 

Znaménko plus platí pro současnou absorpci fotonu i fononu, znaménko mínus 

pro emisi fononu při současné absorpci fotonu. Vzhledem k nutnosti účasti fononu je 

absorpční koeficient nepřímých polovodičů menší neţ u přímých. 

Fonony jsou kvazičástice krystalové mříţky. Jinými slovy jde o kvantově mechanický 

popis vibrací mříţky, při němţ jednotlivé atomy oscilují se stejnou frekvencí. 

Generaci nosičů Gr ve vzdálenosti z od povrchu polovodiče, na jehoţ povrch dopadá 

záření o intenzitě Φ, je moţno vyjádřit vztahem 

𝐺r (𝑧 ,𝜆)
= 𝜂g𝛷(0,𝜆)e-𝛼(𝜆)z , (9) 

kde ηg je kvantová účinnost generace. Procesem opačným ke generaci nosičů je 

rekombinace. V závislosti na energetických poměrech mohou být produkovány fotony, 

fonony nebo fotony a fonony současně. Obecně je k popisu rekombinačních jevů moţno 

pouţít vztah 

𝑅r =  
𝜕𝛥𝑛

𝜕𝑡
 

rec
= −  

𝛥𝑛

𝜏
 , (10) 

kde Δn je koncentrace nerovnováţných nosičů, η je doba ţivota nerovnováţných nosičů. 

Gradient koncentrace nosičů způsobí jejich difúzi a při současném působení 

elektrického pole 𝐸   je pak celkový proud dán součtem difúzního a driftového proudu 

𝐽 n = 𝑞𝑛𝜇n𝐸  + 𝑘B𝑇𝜇ngrad(𝑛),   𝐽 p = 𝑞𝑝𝜇p𝐸  − 𝑘B𝑇𝜇p grad(𝑝),  (11) 

kde q je elementární náboj, μn pohyblivost elektronů, n koncentrace elektronů, μp 

pohyblivost děr a p koncentrace děr. Ke změnám koncentrace nosičů dochází vlivem 

difúze, driftu, generace a rekombinace. Časovou změnu koncentrace nosičů lze vyjádřit 

pomocí rovnic kontinuity 
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𝜕𝑛

𝜕𝑡
= 𝐺n − 𝑅n +

1

𝑞
div 𝐽 n  

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 𝐺p − 𝑅p −

1

𝑞
div 𝐽 p  

(12) 

V polovodičových fotovoltaických strukturách se popisují následující rekombinační 

mechanismy (obr. 3):  

- zářivá rekombinace,  

- nezářivá Augerova rekombinace,  

- rekombinace přes hladiny nečistot (SRH Shockley-Read-Hall), 

- povrchová rekombinace. 

Zářivá rekombinace je opačným procesem k absorpci fotonu a je dominantní 

v polovodičích s přímým přechodem. Při rekombinaci volného elektronu a volné díry se 

uvolní energie ve formě fotonu. Míra zářivé rekombinace závisí na koncentraci volných 

elektronů n a děr p dle 

𝑅rad = 𝐵𝑛𝑝 , (13) 

kde B značí koeficient zářivé rekombinace. V solárních článcích na bázi křemíku, které 

se vyznačují nepřímým přechodem, je zářivá rekombinace prakticky zanedbatelná. 

Pokud je rekombinace nezářivá, energie není uvolněna ve formě fotonu, ale předána jiné 

částici. V případě Augerovy rekombinace se energie předá elektronu, nebo díře 

ve formě kinetické energie, která je dále rozptýlena fonony krystalové mříţky. Pro míru 

Augerovy rekombinace platí 

𝑅Aug = 𝑛𝑝(𝐶n𝑛 + 𝐶p𝑝) , (14) 

kde pro křemík Cn ≈ Cp ≈ 10
-30

 cm
6
s

-1
 [65].  

SRH rekombinace je dvoustupňový proces. Nečistoty krystalu vytvářejí parazitní 

hladiny uvnitř zakázaného pásu polovodiče (pasti). Volné nosiče mohou být zachyceny 

na těchto pastích. Pokud nosiče nestihnou být termálně reemitovány, rekombinují. 

Pro pasti uprostřed zakázaného pásu je pravděpodobnost obsazení elektronem a dírou 

shodná a takováto past bude efektivní rekombinační centrum. 

Míra SRH rekombinace je při platnosti určitých zjednodušení dle [66] 

𝑅SRH =
𝑛 𝑝 − 𝑁n(𝑇)𝑁p(𝑇)𝑒

휀p−휀n

𝑘B𝑇

𝜏p  𝑛 + 𝑁n(𝑇)𝑒
−휀n +휀T
𝑘B𝑇  + 𝜏𝑛  𝑝 + 𝑁p(𝑇)𝑒

−휀T +휀p

𝑘B𝑇  

,  (15) 

kde εT je energetická úroveň pasti, ηn a ηp jsou rekombinační doby ţivota elektronů a děr. 



Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

 

- 20 - 

Povrchová rekombinace je speciálním případem SRH rekombinace. Povrchové stavy, 

způsobené neukončenými vazbami atomů na povrchu, vytvářejí velké mnoţství 

parazitních hladin uvnitř zakázaného pásu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Mechanismy rekombinace - zářivá, Augerova a SRH rekombinace. 

 

Překročí-li závěrné napětí kritickou hodnotou, dochází k rychlému vzrůstu závěrného 

proudu, coţ nazýváme průrazem přechodu. Mechanismus průrazu závisí na parametrech 

polovodiče a teplotě. Rozeznáváme tyto průrazy:  

- průraz elektrickým polem (také Zenerův nebo tunelový),  

- průraz lavinový, 

- průraz tepelný. 

U křemíku můţe k tunelování docházet, pokud intenzita elektrického pole dosáhne 

kritické hodnoty Ekrit = 1,2·10
8
 Vm

-1 
a šířka vyčerpané oblasti je menší neţ střední volná 

dráha elektronu [67]. Protoţe se šířka zakázaného pásu s rostoucí teplotou zmenšuje, je 

teplotní součinitel takového průrazu záporný (průrazné napětí s rostoucí teplotou klesá). 

Dle WKB aproximace [68] je řešením Schrödingerovy rovnice pravděpodobnost 

průchodu částice bariérou rovna 

𝑃𝑇 =
𝑒
−2  𝑑𝑥 

2𝑚
ћ2 (휀B  𝑥 −휀par )

𝑥2
𝑥1

 1 +
1
4 𝑒

−2  𝑑𝑥 
2𝑚
ћ2 (휀B  𝑥 −휀par )

𝑥2
𝑥1  

2 ,  (16) 

kde 휀B  je energetická úroveň bariéry, 휀par energie tunelující částice, x2-x1 definuje šířku 

bariéry.  

Lavinový průraz je důsledkem nárazové ionizace. Při dostatečně velké intenzitě 

elektrického pole získají minoritní nosiče, procházející vyčerpanou oblastí, velkou 

kinetickou energii a můţe dojít k nárazové ionizaci. Míra ionizace se kvantifikuje 

ionizační konstantou ζn pro elektrony. Ionizační konstanta je definována jako 

ε 

εC 

εV 

ћω 

- 

+ 

- 

+ 

εT 

- 

+ 

- 

Zářivá       Augerova                SRH 
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𝜍n =
𝑑𝑛

𝑛 𝑑𝑥
,  (17) 

Nárazová ionizace je charakterizována multiplikačním činitelem MA. Pro daný počet 

volných elektronů v poloze x1 bude počet volných elektronů v poloze x2 MA-násobný. 

𝑀A =
1

1 −  𝜍𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

,  (18) 

kde ζ je ionizační konstanta. Pokud existují v oblasti prostorového náboje pn přechodu 

nehomogenity, můţe být podmínka průrazu splněna lokálně a k průrazu můţe dojít 

v malé lokalizované oblasti. V zakřivených oblastech pn přechodu navíc dochází 

ke sníţení průrazného napětí oproti průraznému napětí rovinného pn přechodu. 

Na rozdíl od tunelového průrazu má lavinový průraz kladný teplotní součinitel 

průrazného napětí. 

Tepelný průraz je způsoben protékajícím závěrným proudem, který způsobí určitý 

ztrátový výkon a tedy ohřev pn přechodu. Pokud není vzniklé teplo odváděno, zahřívání 

pn přechodu způsobí nárůst závěrného proudu a tím i zvýšení ztrátového výkonu. 

Tepelný průraz má tedy kladný teplotní součinitel průrazného napětí. 

 

4.2 Teoretická optika a nanooptika 

Disperzní relace vyjadřují vzájemný vztah vlastností vlny a rychlosti šíření prostředím. 

Ve volném prostoru je šíření elektromagnetické vlny určeno disperzní relací 

ћ𝜔 = 𝑐 ћ𝑘   , (19) 

kde 𝑘   je vlnový vektor fotonu o velikosti  𝑘   =  𝑘x
2 + 𝑘y

2 + 𝑘z
2
. Přesnost určení 

polohy a hybnosti elementární částice je omezena Heisenbergovým principem 

neurčitosti 

∆x ∆𝑝m  ≥  
ћ

2
,   (20) 

kde Δx je standardní odchylka polohy a Δpm je standardní odchylka hybnosti. 

Po dosazení za hybnost je pro fotony moţné psát 

∆x ∆ћ𝑘x  ≥ 
ћ

2
 . (21) 
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Maximální velikost kx odpovídá velikosti vlnového vektoru 𝑘   ve volném prostoru 

k =
2𝜋

𝜆
 , (22) 

a proto je moţné psát výraz podobný Rayleighovu difrakčnímu limitu [69] 

∆x ≥ 
λ

4𝜋
 . (23) 

Odchylka prostorové souřadnice Δx je tedy limitována pouze velikostí rozšíření 

vlnového vektoru v dané ose. Aby bylo moţné překročit difrakční limit ve směru osy x, 

je potřeba zvětšit sloţku vlnového vektoru kx nad hodnotu celkové délky vlnového 

vektoru  𝑘   . Toho lze dosáhnout volbou čistě imaginárního kz. Imaginární vlnový vektor 

v rovnici rovinné vlny pak bude mít za následek exponenciální útlum vlny v dané ose 

exp(ikzz) = exp(-|kz|z). Takováto vlna se pak nazývá evanescentní vlnou. 

Popis elektromagnetického pole se neobejde bez Maxwellových rovnic 

∇ × 𝐸  (t) = -
𝜕𝐵   𝑡 

𝜕𝑡
, 

∇ × 𝐻   (t) = 
𝜕𝐷    𝑡 

𝜕𝑡
+ 𝑗 (𝑡), 

∇ ∙ 𝐷   (t) = 𝜌(𝑡), 

∇ ∙ 𝐵  (t) = 0, 

(24) 

kde 𝐸   je intenzita elektrického pole, 𝐵   magnetická indukce, 𝐻    intenzita magnetického 

pole, 𝐷    elektrická indukce, ρ hustota náboje, 𝑗  proudová hustota a ∇ Hamiltonův 

diferenciální operátor nabla (zde rotace ∇ ×, respektive divergence ∇ ∙). Vlastnosti 

prostředí jsou nejčastěji popisovány pomocí polarizace 𝑃   a magnetizace 𝑀    

𝐷   (t) = 휀0𝐸  (t) + 𝑃  (t), 

𝐵  (t) = 𝜇0𝐻   (t) + 𝜇0𝑀   (t), 

(25) 

kde ε0 je permitivita vakua a μ0 je permeabilita vakua. Pro popis vlnění má důleţitý 

význam vlnová rovnice, coţ je parciální diferenciální rovnice druhého řádu. Pouţitím 

rovnic (25) v Maxwellových rovnicích lze získat nehomogenní vlnové rovnice  
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∇ × ∇ × 𝐸  +
1

𝑐2

𝜕2𝐸  

𝜕𝑡2
 = − 𝜇0

𝜕

𝜕𝑡
 𝑗 +

𝜕𝑃  

𝜕𝑡
+ ∇ × 𝑀    , 

∇ × ∇ × 𝐻   +
1

𝑐2

𝜕2𝐻   

𝜕𝑡2
 = ∇ × 𝑗 + ∇ ×

𝜕𝑃  

𝜕𝑡
+ 𝜇0

𝜕𝑀   

𝜕𝑡
. 

(26) 

Nehomogenní médium je moţné rozdělit na subdomény, které lze povaţovat 

za homogenní. Nicméně řešení těchto subdomén musí být propojena přes společná 

rozhraní - nehomogenity. Pro jednu subdoménu j je moţné psát vlnové rovnice ve tvaru 

 ∇2 + 𝑘j
2  𝐸  j  = − 𝑖𝜔𝜇0𝜇j𝑗 j +

∇𝜌j

휀0휀j
, 

 ∇2 + 𝑘j
2  𝐻   j  = − ∇ × 𝑗 j , 

(27) 

kde  𝑘j = (𝜔/𝑐) 𝜇j휀j je vlnové číslo a 𝑗 𝑗 , ρj jsou zdroje v dané subdoméně [69]. 

Rovnice (27) jsou nehomogenními Helmholtzovými rovnicemi, ale pro případ, ţe 

v doméně neexistují zdroje proudu či náboje, přechází rovnice do homogenní formy.  

Řešení rovinné vlny dopadající na rovinné rozhraní vede k Fresnelovým rovnicím. 

Částečně polarizovanou rovinnou vlnu lze rozepsat jako dvě lineárně polarizované a 

vzájemně kolmé vlny. Zavedeným zvykem bývá uvaţovat polarizace (p) a (s), přičemţ 

(p) značí rovinu rovnoběţnou s rovinou dopadu a kolmou na rovinu rozhraní, (s) značí 

rovinu kolmou k rovině dopadu (obr. 4).  

                      

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Dopad, odraz a průchod dvou lineárně polarizovaných (vzájemně kolmých) vln na 

rozhraní. 

Pro lineární, izotropická a dielektrická prostředí jsou amplitudy vlny odraţené Er 

od rozhraní a prošlé Et pro jednotlivé polarizace rovny [70] 

𝐸r
 𝑠  = 𝐸 𝑠 𝑟F

 𝑠 ,     𝐸r
 𝑝  = 𝐸 𝑝 𝑟F

 𝑝 , 

𝐸t
 𝑠  = 𝐸 𝑠 𝑡F

 𝑠 ,     𝐸t
 𝑝  = 𝐸 𝑝 𝑡F

 𝑝 , 

(28) 

ki kr 

kt 

Ei
(s) 

Er
(s) 

Et
(s) 

Ei
(p) 

Er
(p) 

Er
(p) 

θi 

θt 

nr 

nt 

θr 
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kde Fresnelovy koeficienty pro odraz rF a průchod tF jsou definovány jako 

𝑟F
 𝑠  = 

𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos 𝜃𝑟 − 
𝑛𝑡
𝜇𝑡

cos 𝜃𝑡

𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos𝜃𝑟 +
𝑛𝑡
𝜇𝑡

cos 𝜃𝑡
,     𝑟F

 𝑝  = 

𝑛𝑡
𝜇𝑡

cos 𝜃𝑟 − 
𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos 𝜃𝑡

𝑛𝑡
𝜇𝑡

cos 𝜃𝑟 + 
𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos 𝜃𝑡
, 

𝑡F
 𝑠  = 

2
𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos 𝜃𝑟

𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos 𝜃𝑟 +
𝑛𝑡
𝜇𝑡

cos 𝜃𝑡
,     𝑡F

 𝑝  = 
2
𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos 𝜃𝑟

𝑛𝑡
𝜇𝑡

cos𝜃𝑟 +
𝑛𝑟
𝜇𝑟

cos 𝜃𝑡
, 

(29) 

kde nr je index lomu a μr permeabilita prostředí, kde dochází k odrazu, nt je index lomu 

a μt permeabilita prostředí, kde dochází k lomu, θr je úhel odrazu a θt je úhel lomu. Úhel 

lomu je definován Snellovým zákonem  

𝑘i
     sin(𝜃i) = 𝑘t

     sin(𝜃t) , (30) 

kde 𝑘i
     je vlnový vektor dopadající vlny. Tento vztah mimo jiné definuje pro prostředí 

nt > nr mezní úhel lomu θc pro 𝜃t = π/2. Pro prostředí nt < nr naopak existuje úhel θi, 

pro který bude nastávat totální odraz (obr. 5).  

                      

 

 

 

 

 

Obr. 5: Úplný (totální) odraz vlny na rozhraní. 
 

Přestoţe je všechna energie dopadající na rozhraní odraţena, za rozhraním existuje 

evanescentní vlna s čistě imaginární sloţkou vektoru kt v ose z. Pokud tato vlna dopadá 

na druhé rozhraní tvořené prostředími nt a nr, můţe dojít k tzv. tunelování fotonů [71]. 

Protoţe intenzita evanescentní vlny v ose z exponenciálně klesá, je vhodné zavést 

kritickou tloušťku dc prostředí nt, pro niţ intenzita vlny klesne na polovinu. Pro dc pak 

platit 

𝑑c  = 
𝜆

4𝜋 𝑛r
2 sin2 𝜃i −  𝑛t

2
 . (31) 

V souvislosti s difrakčním limitem a evanescentními vlnami bude nyní uveden krátký 

popis difrakce na kruhové štěrbině. Pro rovinnou vlnu dopadající kolmo na kruhovou 

aperturu vznikne na stínítku difrakční obrazec. Funkce popisující rozloţení intenzity 

ki 

kt 

θi 

nr 

nt < nr 

θr 

kr θc 

x 

z 
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obrazce ve válcových (cylindrických) souřadnicích se nazývá Airyho funkce [71], 

přičemţ pro poloměr centrálního disku Δr0 platí 

∆𝑟0 = 1,22
𝜆𝑧

𝑙
 , (32) 

kde l je průměr kruhové apertury a z je vzdálenost od stínítka. Tento vztah popisuje 

fundamentální limit všech zařízení s kruhovými čočkami nebo zrcátky.  

Difrakce elektromagnetického vlnění na kruhovém otvoru (apertuře) můţe být 

vyjádřena také s vyuţitím úhlového spektra. Při zkoumání dopadu rovinné vlny Ai 

na kruhovou aperturu (v rovině z = 0) je moţné transformovat souřadnou soustavu (x, y, 

0) s vyuţitím Fourierovy transformace do oblasti prostorových frekvencí (u, v). Pak 

amplituda vlny procházející aperturou  At bude 

𝐴t(𝑢, 𝑣)  = 𝐴i(𝑢, 𝑣) ∗ 𝑇F(𝑢, 𝑣) , (33) 

kde TF(u, v) je Fourierova transformace apertury. Rovnice (33) můţe být také vyjádřena 

se zavedením β = λkx/(2π) a γ = λky/(2π). Poté lze TF(β/λ, γ/λ) povaţovat za úhlové 

spektrum [71]. Čím bude průměr apertury menší, tím bude úhlové spektrum širší. 

Přenosová funkce filtru tvořeného kruhovou aperturou je 

𝐻F 𝑢, 𝑣  = 𝑒
2𝜋𝑖
𝜆

 𝑧  1− 𝜆𝑢 2− 𝜆𝑣 2
 . (34) 

Pokud je průměr apertury mnohem větší, neţ je vlnová délka, vlnový vektor průchozí 

vlny zůstane nezměněn. Pro průměry, které jsou srovnatelné s vlnovou délkou, dojde 

k rozšíření úhlového spektra. Pro průměry menší neţ λ/2 se ve spektru objeví vysoké 

prostorové frekvence, které ovšem se vzrůstající vzdáleností od apertury vymizí. 
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5. Experimentální práce 

5.1 Experimentální aparatura 

5.1.1 Aparatura makroskopické charakterizace 

Aby bylo moţné úspěšně provádět mikroskopickou lokalizaci defektů, je nezbytné 

provést nejdříve jejich makroskopickou lokalizaci a charakterizaci. Bez této hrubé 

lokalizace není moţné s vyuţitím mikroskopie skenující sondou v krátkém čase 

prozkoumat povrch vzorku o velikosti hrany okolo deseti centimetrů a lokalizovat 

na něm všechny významné defekty. Proto bylo v rámci této práce nejdříve upraveno 

pracoviště umoţňující makroskopické měření lokálního vyzařování [72] a poté, 

vzhledem k nedostačujícím parametrům tohoto pracoviště, bylo navrţeno a vytvořeno 

pracoviště zcela nové. Mezi nejváţnější nedostatky původního řešení patřilo především 

špatné prostorové rozlišení způsobené velice nízkou stabilitou systému, nízká 

opakovatelnost měření a jak se později ukázalo také zvolený systém skenování sondou, 

který neumoţňoval nutné rozšiřování pracoviště bez dalšího zhoršení parametrů 

systému. 

Blokové uspořádání navrţeného řešení je na obr. 6. Celý systém je řízen počítačem, 

k jehoţ hlavním úkolům patří: nastavení poţadované pozice vzorku oproti měřící hlavě, 

ovládání laseru a předpětí vzorku a načítání dat (proud vzorkem a výstup čítače 

popřípadě napětí na vzorku). Počítač také monitoruje teplotu vzorku a umoţňuje její 

změnu, řídí měřící elektroniku a realizuje interakci s uţivatelem spolu s vizualizací a 

uloţením naměřených dat. Vše je ovládáno z prostředí Matlab r2009a, ve kterém je 

vytvořeno uţivatelské rozhraní.  

Posuv vzorku oproti měřící hlavě je realizován pomocí dvou kříţově orientovaných 

lineárních vedení Kuroda, kaţdé o délce dráhy 400 mm. Vedení jsou spojena 

s krokovými motory SX23-1020. Ty jsou ovládány pomocí integrovaných můstkových 

budičů a řízeny mikroprocesorem ATmega. Ten od počítače přijímá po USB sběrnici 

příkazy z implementované příkazové řady. Jediný procesor umoţňuje zcela nezávisle 

ovládat tři krokové motory, rychlost rotace, ale i proud cívkami. Vzhledem 

ke zvolenému proudu cívkami a parazitní indukčnosti vinutí, umoţňuje systém 

maximální posuv vzorku rychlostí aţ 40 mm/s v jedné ose. Elektronika také obsahuje 

jednoduchý vstupně/výstupní trigrovací systém, který umoţňuje další rozšíření 

pracoviště bez nutnosti zatěţování počítače a sběrnice. Výhodou tohoto řešení je 

především sníţení nároků na přenosový kanál a zrychlení odezvy celého systému. 

Počítač vyšle pouze povel na provedení určitého posuvu. Elektronika optimálně provede 

patřičný posuv, poté dále s vyuţitím trigrovacího systému navzorkuje analogová data 

pomocí vytvořeného 12bitového převodníku ADC a automaticky je vyšle sběrnicí 

do počítače spolu s potvrzením a případným hlášením o chybách (dorazový spínač).  

Vzorek je umístěn na vytvořeném elektrodovém systému, který je připevněn 

na posuvný vozík horního lineárního vedení. Celková polohová přesnost dle katalogu 

činí maximálně 20 μm, přičemţ jeden celokrok motoru v ose odpovídá posuvu 25 μm. 



Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

 

- 27 - 

Zkratový proud vzorku je moţné měřit s vyuţitím vytvořeného transimpedančního 

zesilovače. Pokud je při měření nutné předpětí na vzorku, přepínač přivede patřičné 

předpětí na vzorek a odpojí zmíněný zesilovač. Předpětí s proudovou pojistkou realizuje 

zdroj Agilent E3631A, který také poskytuje symetrické napájení pro elektroniku. 

Na statické měřící hlavě, umístěné nad vzorkem, se nacházejí dva lasery (λ = 532 nm a 

λ = 650 nm) o výkonech do 10 mW, jejichţ paprsek je fokusován do roviny vzorku. 

Dále je zde umístěna optika pro navázání světelné emise ze vzorku do optického vlákna, 

které ji vede buď přímo do chlazeného fotonásobiče, nebo můţe být vedena přes 

monochromátor. Fotonásobič s maximální citlivostí ve viditelném spektru je podchlazen 

na teplotu T = 260 K a za účelem vysoké citlivosti je provozován v reţimu počítání 

fotonů (PC). Jeho výstupní pulsy jsou vedeny diskriminátorem a čítány čítačem. 

Správné nastavení diskriminátoru umoţní potlačit vlastní tepelný šum fotonásobiče. 

 
Obr. 6: Blokové uspořádání pracoviště pro makroskopickou charakterizaci solárních článků. 

 

Šumová analýza fotonásobiče provedená na základě [73] pro PC reţim ukazuje, ţe 

detekční limit NPMT (počet dopadajících fotonů za sekundu) můţe být aproximován 

rovnicí (35). Šum zesilovače je vzhledem k metodě irelevantní a šum z dynod můţe být 

potlačen správným nastavením diskriminační úrovně čítače. Detekční limit závisí 

na vlnové délce, protoţe kvantová účinnost ηPMT je přirozeně závislá na vlnové délce 

dopadajících fotonů.  

𝑁PMT  ≈ 
2,8 ∙ 10−25 𝑁dark

𝜆 ∙ 𝜂PMT
 , (35) 

kde Ndark je průměrný počet temných pulsů za sekundu. Počet temných pulsů závisí 

na teplotě fotonásobiče, a proto lze jeho ochlazením výrazně sníţit detekční limit 

systému. Detekční limit pro teplotu fotonásobiče T = 263 K je vykreslen v závislosti 

na vlnové délce na obr. 7.  
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Obr. 7: Detekční limit fotonásobiče o teplotě T = 263 K, Ndark = 90 s

-1
. 

 

Také linearita systému je při nízkých intenzitách záření výrazně lepší v porovnání 

s analogovým řešením [p1]. Naopak při vysokých intenzitách můţe docházet k překrytí 

několika impulsů. Další výhodou PC oproti analogovému řešení je moţnost zvýšení 

doby integrace a tím zlepšení poměru odstupu signálu od šumu.  

Přestoţe celý systém povaţuji za vysoce sofistikovaný, jeho konkrétní řešení a 

provedení spadá do inţenýrského stupně studia, a proto v této práci, která je nejen 

tematicky rozdílná, nebude systém a jeho řešení detailně popisován. Návrh a realizace 

systému byla pouze reakce na nutnost vyřešení technického problému za účelem 

dosaţení patřičných výsledků.  

 

5.1.2 Aparatura mikroskopické charakterizace 

Aparatura mikroskopické charakterizace defektů solárních článků je zaloţena 

na skenovacím mikroskopu se sondou v blízkém optickém poli SNOM. Ten umoţňuje 

dosáhnout vysokých optických rozlišení a současně poskytuje topografii měřeného 

povrchu. Základna mikroskopu se nachází na pasivním pneumatickém antivibračním 

stole, který tlumí neţádoucí mechanické vibrace. Blokové uspořádání pracoviště 

zobrazuje obr. 8. Hrotem mikroskopu je optické vlákno, jehoţ konec se leptáním či 

taţením upraví do špičky. Aby vznikla apertura subvlnových rozměrů viditelného 

světla, poskytující moţnost vysokých optických rozlišení, je na tento hrot naprašováním 

nanesena vrstva kovu. Na špičce hrotu tak vznikne apertura o průměru do 100 nm.  

Mikroskop můţe standardně pracovat ve třech modifikacích:  

- iluminační reţim,  

- sběrný reţim, 

- smíšený reţim.  

V daném uspořádání však uvaţujeme pouze iluminační reţim, protoţe sběrná 

konfigurace se pro charakterizaci defektů neosvědčila vzhledem k vysokému útlumu 

způsobenému malou aperturou sondy. V iluminačním reţimu tedy hrot působí jako 

lokální zdroj optického záření. Světlo laseru (λ = 532 nm, λ = 650 nm nebo λ = 808 nm) 
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o výkonu do 10 mW, které můţe být klíčováno střídačem, je do jednovidového vlákna 

sondy zavedeno s vyuţitím vazebního systému s mikrometrickým posuvem. Vzorek 

je umístěn v elektrodovém systému a jeho elektrická odezva na lokální optické buzení je 

dále zpracována elektronikou zpracování signálu. Touto elektronikou můţe být 

transimpedanční zesilovač, lock-in zesilovač, nebo napěťový zesilovač s proměnnou 

zátěţí v závislosti na poţadovaném měření. Pro potřeby měření, která vyuţívají fázově 

citlivou detekci, je ze střídače vyveden referenční signál. Světlo lokálně odraţené 

od vzorku můţe být detekováno citlivým fotodetektorem - fotonásobičem. Ten ovšem 

nesnímá světlo odraţené od vzorku v kolmém směru, čímţ se bohuţel zvýší 

systematická chyba měření lokální odrazivosti pro vzorky s hrubým povrchem. 

Standardním výstupem mikroskopu je jiţ zmíněná topografie měřeného vzorku, jejíţ 

rozlišovací schopnost je omezena daným hrotem. Pro nové hroty bývá velikost apexu 

hrotu v řádu 300 nm, čímţ se definuje limit prostorového rozlišení topografie. Pokud je 

na vzorek přivedeno předpětí ze zdroje s proudovou pojistkou, která chrání vzorek před 

případným destruktivním průrazem, lze fotonásobič vyuţít k měření lokálního 

vyzařování vzorku. 

 

Obr. 8: Blokové uspořádání pracoviště pro mikroskopickou charakterizaci solárních článků. 

 

Princip měření topografie spočívá v silách krátkého dosahu, které tlumí buzené 

mechanické oscilace hrotu. Na rozdíl od mikroskopu atomárních sil AFM je pro potřeby 

topografie vyuţit reţim laterálních sil, coţ vyplývá z konstrukce mikroskopu. 

K vytvoření obrazu topografie hrot skenuje v těsné blízkosti nad vzorkem a signál 

zpětné vazby řídí posuv hrotu ve směru osy kolmé na makroskopickou rovinu vzorku. 

V této ose je posuv omezen rozsahem piezoposuvu na 5 μm. Pohyb v rovině hrotu je 

také omezen rozsahem piezoposuvu, který pro daný skener je 125x125 μm
2
. 

Všechny signály, ať uţ se jedná o elektrickou odezvu, signál zpětné vazby nebo signál 

fotonásobiče, jsou zavedeny do kontroléru mikroskopu, kde jsou navzorkovány a dále 

digitálně zpracovány. Tyto signály jsou zaznamenávány s vyuţitím software 

mikroskopu. Pro náročnější měření mikroskop poskytuje také trigrovací systém a 

podporu vlastního skriptovacího jazyka.  
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5.2 Makroskopická charakterizace skenující sondou 

5.2.1 Světlem indukovaný proud 

 

Technika světlem indukovaného proudu LBIC, je základní charakterizační technikou 

optoelektronických součástek s pn přechodem, která spočívá ve snímání proudové 

odezvy součástky na skenující světelný paprsek [21]. Světelná kvanta záření, která 

dopadají na zkoumanou součástku, mohou být absorbována a následně mohou 

generovat volné nosiče. Volba vhodné vlnové délky můţe ovlivnit hloubku zkoumané 

vrstvy pod pn přechodem a napomoci tak analyzovat různé materiálové a strukturní 

defekty článků. 

V kap. 4.1. „Fyzikální vlastnosti polovodičů a pn přechodu“ bylo ukázáno, jakým 

způsobem souvisí šířka zakázaného pásu s vlnovou délkou záření, které můţe vést 

ke generaci volných nosičů. Odezva fotocitlivých součástek tedy nebude nezávislá 

na vlnové délce excitačního záření. Při znalosti absolutní hodnoty excitačního 

monochromatického zářivého toku, je po změření zkratového proudu, který záření 

vyvolá, moţné definovat kvantovou účinnost. Přesně bude kvantová účinnost 

definována v podkapitole „Kvantová účinnost v závislosti na textuře povrchu“.  

Excitační paprsek je tedy fokusován na zkoumanou součástku a s vyuţitím 

transimpedančního zesilovače se měří její proudová odezva. Ta je registrována po celou 

dobu měření, zatímco paprsek definovaně skenuje zkoumaný povrch součástky. 

Po skončení měření lze sestavit proudovou mapu, která umoţňuje porovnat proudové 

příspěvky z jednotlivých částí měřeného vzorku. Tímto způsobem mohou být odhaleny 

některé defekty a nehomogenity struktury. Alternativní metodou k LBIC je metoda 

EBIC. Principielně je také moţné měřit napěťovou odezvu součástky na excitační 

paprsek. Taková technika se pak nazývá světlem indukované napětí (Light Beam 

Induced Voltage – LBIV), avšak její interpretace není tak přímá jako u LBIC. 

Na obr. 9 je mapa světlem indukovaného napětí vzorku solárního článku na reálné 

zátěţi. Jako excitační zdroj byl pouţit výstup monochromátoru o vlnové délce 650 nm. 

Vzhledem k nízké výstupní intenzitě oproti laseru bylo měřeno napětí na zátěţi 

RL = 300 Ω. Na obrázku je patrný defekt vírového typu. Obdobné nehomogenity jsou 

způsobeny intersticiálními příměsmi, které se do krystalu dostanou během procesu 

taţení krystalu Czochralského metodou [74]. Při procesu taţení krystalu mohou 

vzniknout i některé další defekty [75], [76]. V elektrické odezvě vzorku jsou tyto 

nehomogenity s daným měřícím systémem viditelné pouze nad excitační vlnovou 

délkou 600 nm. 
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Obr. 9: Relativní mapa LBIV solárního článku se zřetelně viditelnou nehomogenitou substrátu, 

excitační vlnová délka λ = 650 nm, měřeno napětí na zátěži RL = 300 Ω, teplota okolí T = 298 K. 
 

S vyuţitím LBIC je moţné zviditelnit kromě prasklin, škrábanců a neţádoucích příměsí 

také lokální zkraty včetně špatně izolované hrany. Protoţe pn přechod se vytváří difúzí 

fosforu, vzniká principielně kolem celého článku vrstva vodivosti typu n. Tuto vrstvu je 

potřeba odříznout a na spodní straně neutralizovat. Některé defekty mohou být dokonce 

vytvořeny přímo procesem izolace hran. Příklad nedokonale izolované hrany je 

na obr. 10 vlevo.  

 
Obr. 10: Mapa LBIC vzorku solárního článku se špatně izolovanou hranou, excitační vlnová délka 

λ = 650 nm, teplota okolí T = 298 K. 
  

5.2.2 Vyzařování z propustně polarizovaných solárních článků 

 

Obecně lze emisi záření rozdělit do dvou skupin: luminiscenci a inkadescenci (tepelné 

vyzařování). Luminiscence nezahrnuje emisi záření jako výsledek teploty materiálu. 
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Vyzařování tepelných těles dle Planckova zákona uvaţuje inkadescence. Ze všech typů 

luminiscence je pro účely této práce zajímavá především elektroluminiscence, tedy 

světelná emise generovaná elektrickým polem přivedeným na zkoumaný vzorek.  

Pro propustně polarizovaný pn přechod lze popsat injekční proces, na jehoţ základě 

pracují luminiscenční diody. Ty jsou nejčastěji vyráběny z polovodičů přímých, které 

mají vysokou pravděpodobnost vyzáření fotonu při rekombinaci páru elektron-díra. 

Přivedené elektrické pole injektuje majoritní nosiče za depletiční vrstvu, kde se stávají 

nosiči minoritními a rekombinují za současného vyzáření fotonů. U polovodičů 

nepřímých je pravděpodobnost emise menší, ne však nulová, protoţe umístění 

energetického minima vodivostního pásu a maxima valenčního pásu vyţaduje 

k přechodu nosičů změnu hybnosti. Aby mohlo dojít k zářivé rekombinaci, musí být 

do procesu zapojeny také kmity krystalové mříţe – fonony, které mají nenulovou 

hybnost a umoţní naplnění zákona zachování hybnosti. Při rekombinaci se můţe uvolnit 

energie ve formě záření -fotonu. Mnoţství této energie je dáno šířkou zakázaného pásu 

a pro křemík tedy leţí vlnová délka generovaných fotonů v blízké infračervené oblasti. 

Pokud by byly solární články prosté defektů a dokonale homogenní, vyzařovaly by 

v propustné polarizaci přechodu homogenně. Z mapy lokálního vyzařování lze tedy 

usuzovat na nehomogenity pn přechodu, ale i na některé procesní defekty. 

Z popisu detekčního systému (kap. 5.1. „Aparatura makroskopické charakterizace“) je 

zřejmé, ţe citlivost detektoru nad viditelnou oblastí rychle klesá. Daný fotonásobič není 

vhodným detektorem pro elektroluminiscenci křemíku, nicméně v reţimu počítání 

fotonů lze, za cenu dlouhých integračních časů, mapu luminiscence vytvořit. Na obr. 11 

je mapa světelné emise při propustné polarizaci přechodu stejného vzorku jako 

na obr. 9. Kromě dvou výrazných čárových defektů a nerovnoměrného rozloţení 

proudové hustoty je moţné pozorovat náznaky spirálovitého obrazce stejně, jako se 

projevil i na obr. 9. Dříve zmíněné příměsové nehomogenity mohou ovlivňovat dobu 

ţivota minoritních nosičů a slouţit jako rekombinační centra.  

 
Obr. 11: Mapa světelné emise při propustné polarizaci přechodu, předpětí Uf = 1,3 V, integrační 

doba jednoho bodu ti = 0,4 s, teplota T = 298 K. 
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5.2.3 Vyzařování ze závěrně polarizovaných solárních článků 

 

Kromě injekčního procesu můţe k elektroluminiscenci docházet i při závěrné polarizaci 

a to nejen díky tepelnému vyzařování míst s vysokou proudovou hustotou. Podle 

rekombinačního záření je tedy moţno identifikovat místa s vysokou koncentrací 

nerovnováţných nosičů náboje v polovodičových strukturách [77]. Jedním z procesů, 

který můţe vést k emisi záření, je nárazová ionizace, která zajistí dostatek volných 

nosičů, které mohou rekombinovat [78]. Druhým procesem, který za určitých podmínek 

můţe přispívat k závěrnému proudu, je tunelový jev [67]. 

V porovnání s emisí záření při propustné polarizaci pn přechodu emise záření v objemu 

vzorku bývá při závěrné polarizaci přechodu vysoce lokalizovaná (obr. 12). Kromě 

emise záření z objemu lze velice často pozorovat také emisi z hran solárních článků. 

Spektrálně tato emise spadá do viditelné oblasti. Jiţ od objevu této emise byla 

spojována s lavinovými průrazy, které mohou vést k bistabilnímu proudovému šumu 

mikroplazmy [30]. Z našich experimentů, provedených v rámci této práce, ale 

jednoznačně vyplývá, ţe ne všechny zářící nehomogenity jsou doprovázeny tímto 

šumem. 

  
Obr. 12: Vyzařování vzorku solárního článku při závěrné polarizaci pn přechodu. 

 

Kaţdý zářící bod má svou vlastní prahovou hodnotu závěrného napětí, nad kterou je 

moţné detekovat jeho emitované záření. Na obr. 13 je zobrazen zkoumaný vzorek a 

emise záření z něj pro dvě různé hodnoty závěrného napětí. Bod emitující záření v pravé 

horní části vzorku má prahovou hodnotu mezi napětími, při kterých byly obrázky 

pořízeny. Nad touto prahovou hodnotou jiţ bod zůstává trvale ve stavu emise záření. 

Velikost skutečného zářícího bodu je podstatně menší, protoţe velikost byla zkreslena 

sběrným systémem detektoru. 

Emisi záření povaţujeme za napěťově závislou, protoţe předpokládáme lavinový 

průraz. Proudová distribuce navíc není přes celý článek rovnoměrná vzhledem 

k lokálním průrazům a nehomogenitám, které s emisí záření nemusejí vůbec souviset. 
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Přesto je nutné během experimentů sledovat celkovou hodnotu proudu a uvaţovat 

ideální proudovou hustotu článku, která nezpůsobí degradaci vzorku, aby měření mohlo 

být povaţováno za nedestruktivní a opakovatelné. Tímto maximálním proudem je tedy 

určeno závěrné napětí, do kterého lze zkoumané vzorky testovat. Dle parametrů vzorků 

se hodnoty maximálních napětí pohybují od jednotek voltů do desítek voltů a 

ve stejném rozsahu se pohybují i prahové hodnoty jednotlivých zářících bodů. 

 

Obr. 13: Umístění vzorku a horní elektrody ve zobrazované oblasti při externím osvětlení vzorku 

(vlevo), vyzařování při závěrném napětí Ur = 15 V (uprostřed), vyzařování při závěrném napětí 

Ur = 20 V (vpravo), barevné škály vyzařování jsou v logaritmické míře. 
 

Pro vysoké prahové hodnoty závěrného napětí (Ur > 5 V) je velice pravděpodobný 

lavinový mechanismus. U některých zkoumaných případů bylo moţné s vyuţitím 

elektrických měření pozorovat v okolí prahové hodnoty napětí také bistabilní fluktuaci 

proudu (obr. 14). Někdy bývá tento šum doprovázen také zlomem ve voltampérové 

(VA) charakteristice. Šum má bistabilní charakter díky kladné závislosti průrazného 

napětí na teplotě. Lokální lavinový průraz způsobí zvýšení proudové hustoty a také 

lokální teploty. V důsledku toho dojde ke zvýšení průrazného napětí a uzavření 

vodivého kanálu. Po uzavření kanálu však dojde k ochlazení a opětovnému lokálnímu 

lavinovému průrazu. Pokud zvýšíme hodnotu závěrného napětí nad charakteristickou 

hodnotou, dojde k trvalé ionizaci kanálu a bistabilní šum vymizí [p2].  

 
 

Obr. 14: Charakteristický dvoustavový šum mikroplazmy. 

 

Příklad vyzařujících bodů s extrémně nízkou prahovou hodnotou je na obr. 15. Jedná se 

o vzorek, který byl testován s vyuţitím jiných metod jiţ dříve (obr. 9) a (obr. 11). 

Na tomto obrázku lze pozorovat šest bodů, ze kterých jiţ při závěrném napětí 

Ur = 3,7 V vychází záření ve viditelné části spektra. Tyto body ovšem nemají ţádnou 
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zřejmou podobnost s měřením LBIC a elektroluminiscencí v propustném směru. 

Pro takto nízké hodnoty prahového napětí nebylo pozorováno charakteristické bistabilní 

kmitání proudu [p3]. 

 
Obr. 15: Vyzařování vzorku solárního článku při závěrné polarizaci pn přechodu, závěrné napětí 

Ur = 3,7 V, integrační doba jednoho bodu ti = 0,6 s, teplota T = 298 K. 

 

Nejniţší prahová hodnota, která byla v rámci experimentů prováděných za celé období 

studia objevena, je těsně pod hodnotou závěrného napětí Ur = 1,9 V. Závislost světelné 

emise pro konkrétní zkoumaný bod na závěrném napětí je ukázána na obr. 16. Hodnota 

přibliţně 50 událostí za integrační dobu odpovídá šumu detektoru a parazitnímu 

okolnímu osvětlení. Hodnota šumu detektoru můţe být minimalizována podchlazením 

detektoru. U takto nízké hodnoty závěrného napětí je jiţ pro daný vzorek 

nepravděpodobné, ţe se jedná o vyzařování způsobené čistě lokálním lavinovým 

průrazem. Další informace o defektech mohou poskytnout VA charakteristiky vzorku. 

 
Obr. 16: Závislost vyzařování z vybrané nehomogenity na závěrném napětí vzorku, integrační doba 

jednoho bodu ti = 0,2 s, teplota vzorku T = 304 K [p4]. 
 

Experimentální aparatura byla vytvořena tak, aby umoţňovala sledování proudu 

vzorkem. Napětí přivedené na vzorek je nastavováno řízeným zdrojem a kontrolováno 

kontrolním voltmetrem, emisi záření detekuje chlazený fotonásobič a jednotlivé 

výstupní pulsy jsou registrovány čítačem s vhodně nastavenou diskriminační úrovní. 

Během měření závislosti světelné emise na závěrném napětí se tedy současně měří také 
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závěrná část VA charakteristiky. Vzájemným porovnáním závěrné VA charakteristiky a 

závislosti vyzařování na závěrném napětí lze dát do přímé souvislosti jednotlivé světlo 

emitující body a defekty VA charakteristiky.  

Na obr. 17 je obrys vzorku, který obsahuje čtyři defekty emitující světlo. Tento obrys 

byl snímán při slabém externím přisvětlení, jehoţ nestabilita způsobila v obraze svislé 

čáry. Šikmé čáry jsou kontakty vzorku. Vzorek byl při tomto měření napojen na závěrné 

napětí Ur = 15,0 V, aby bylo moţné sledovat umístění defektů. Jasně jsou však viditelné 

pouze tři dominantní defekty. Mapa emise záření bez okolního osvětlení je na obr. 18, 

kde jiţ je viditelný i čtvrtý defekt. Zářivé body jsou označeny, coţ je důleţité pro další 

popis jednotlivých defektů. 

 

Obr. 17: Obrys vzorku při externím 

přisvětlení a závěrném napětí Ur = 15 V. 

 

Obr. 18: Emise záření ze vzorku při závěrném napětí 

Ur = 15 V, teplota okolí T = 304 K. 

 

Byla změřena závěrná část VA charakteristiky a závislosti vyzařování jednotlivých 

bodů na závěrném napětí (obr. 19). Z průběhu VA charakteristiky lze vyčíst, ţe daný 

vzorek obsahuje minimálně dva defekty. První, výrazné zalomení křivky nastalo 

při Ur = 6,0 V. Tento zlom značí lokální průraz, který má ohmický charakter. Závěrný 

proud roste od této hodnoty takřka lineárně. Druhý méně patrný defekt lze pozorovat 

při Ur = 9,5 V, kdy dojde opět k zalomení. 

  
Obr. 19: Závěrná část VA charakteristiky a závislost vyzařování na závěrném napětí pro čtyři 

světlo emitující body T = 304 K. 
 

Ze závislosti vyzařování na závěrném napětí vyplývá, ţe těmto dvěma událostem ve VA 

charakteristice odpovídají BOD 1 a BOD 2. Pro BOD 2 bylo moţné emisi detekovat 
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nad hodnotou Ur = 6,0 V. Ze zkoumaných bodů tato emise roste nejstrměji se závěrným 

napětím, coţ přirozeně odpovídá faktu, ţe se jedná o nejvýraznější defekt. Ke stejnému 

závěru je moţné dospět také z VA charakteristiky. Pro BOD 1, který bylo moţné 

detekovat nad Ur = 9,5 V, má nárůst obdobný charakter. Další dva body, které 

při závěrných napětích vykazovaly emisi, mají jiný charakter závislosti emise 

na závěrném napětí. Emise v těchto případech narůstá pozvolna bez jasně vymezené 

prahové hodnoty. Důleţitý je také fakt, ţe při hodnotě závěrného napětí Ur = 9,5 V byl 

pozorován bistabilní proudový šum.  

Souvislost lokálního vyzařování a VA charakteristik je velice důleţitý výsledek, který 

umoţnil lokalizaci defektů dříve pozorovatelných pouze v závěrné VA charakteristice. 

Obr. 19 ukazuje více druhů závislostí vyzařování na závěrném napětí, coţ je nepřímý 

indikátor, ţe se jedná o různé typy defektů. Zjištění jsou důkazem, ţe defekty mající 

lokální charakter, ovlivní vlastnosti celého vzorku. Nyní, kdyţ lze tyto defekty 

lokalizovat, je moţné provést jejich mikroskopické studium a určit jejich podstatu. 

S vyuţitím laserových technologií bude nejspíše moţné tyto defekty také neutralizovat, 

či úplně odstranit. 

 

5.2.4 Vliv teploty vzorku na vyzařování při závěrné polarizaci solárních 

článků 

 

Většina objemových defektů emitujících světlo při závěrné polarizaci bývá spojována 

s lokálním lavinovým průrazem, ale také se můţe jednat o lokální poškození struktury 

[p6]. Kromě moţnosti korelace proudových pulzů šumu mikroplazmy s výstupními 

pulzy detektoru [86], můţe být uţitečné znát i závislost vyzařování na teplotě vzorku. 

Pokud k emisi fotonů dochází z důvodu lavinových průrazů, bude emise záření 

s rostoucí teplotou klesat. Vyšší teplota totiţ způsobí posun průrazného napětí k vyšším 

hodnotám, čímţ sníţí hodnotu lavinového proudu a tedy i emisi záření. K závěrnému 

proudu můţe přispívat i tunelování nosičů bariérou přechodu, avšak k tomu je zapotřebí 

vysokých intenzit elektrického pole a tenkého přechodu. Dalším mechanismem průrazu 

je tepelný průraz, kdy zvýšení teploty z důvodu vysoké proudové hustoty zvýší závěrný 

proud článku a tedy i ztrátový výkon. Tato kladná zpětná vazba vede nevyhnutelně 

k tepelnému průrazu. Poslední teoretickou příčinou lokálního průrazu můţe být 

povrchový průraz, který bývá způsoben nerovnoměrným rozloţením elektrického pole 

[67].  

Po naměření hodnot a vytvoření mapy emise záření při závěrné polarizaci vzorku je 

moţné při naší metodě měření vrátit optickou sondu nad libovolný zvolený bod a poté 

registrovat emisi při změně teploty či závěrného napětí vzorku. Díky vysoké citlivosti 

detektoru je moţné uvaţovat velice nízké doby integrace, coţ přináší výhodu 

v porovnání s chlazenými CCD detektory, které potřebují na jedno měření o několik 

řádů delší časy. 

K některým vyzařujícím bodům z objemu vzorku je moţné přiřadit konkrétní událost 

ve VA charakteristice, například lokální průraz. Lze přitom vyuţít prahové hodnoty 
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světelné emise a její teplotní závislosti [p5]. Charakteristiky vzorku s výrazným 

objemovým defektem pro různé teploty lze pozorovat na obr. 20 a obr. 21. Hodnota 

napětí zlomu VA charakteristiky nepatrně roste spolu s teplotou. Od této zlomové 

hodnoty je moţné detekovat lokalizovanou emisi z objemu, která je pouze minimálně 

ovlivněna změnou teploty [p4]. 

 
Obr. 20: VA charakteristiky vzorku s výrazným 

objemovým defektem pro různé teploty vzorku. 

 

Obr. 21: Závislost vyzařování výrazného 

objemového defektu na závěrném napětí 

pro různé teploty vzorku. 

 

Pokud se budeme dále zajímat o závislost vyzařování na teplotě vzorku, lze 

pro zvolenou hodnotu závěrného napětí Ur = 7,0 V získat odpovídající graf (obr. 22). 

V tomto případě bylo měření prováděno pouze v malém rozsahu teplot, aparatura 

umoţňuje měření aţ v trojnásobném rozsahu. Značný rozptyl hodnot emise zvyšuje 

chybu určení směrnice poklesu závislosti, přičemţ lze zpřesnit zvýšením doby 

integrace. Není ale způsoben pouze vlastním šumem detektoru, ale také fluktuacemi 

intenzity vyzařování z některých bodů. Například v případě šumu mikroplazmy byla 

v [86] experimentálně prokázána souvislost časového průběhu proudu šumu 

mikroplazmy s pulzy na výstupu fotonásobiče, který snímal záření z bodu 

odpovídajícímu danému defektu. 

 
Obr. 22: Závislost vyzařování na teplotě vzorku pro Ur = 7,0 V. 
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5.2.5 Mechanické poškození struktury 

 

Mechanické poškození struktury solárního článku je dobře patrné z LBIC mapy. 

Experimentálně bylo zjištěno, ţe mechanické poškození struktury můţe být zviditelněno 

také sledováním emise při závěrné polarizaci vzorku [p6]. Častým poškozením 

solárních článků jsou mikrotrhliny na obr. 23 způsobené nadměrným mechanickým 

namáháním. 

 

 

Obr. 23: Mikrotrhlina solárního článku. 
 

Okrajová část vzorku s dvěma mikrotrhlinami procházejícími pod metalizací je ukázána 

na relativní LBIC mapě obr. 24. Na horní straně obrázku se nachází hrana vzorku, která 

byla vytvořena drátovou pilou. V pravé dolní části jsou dvě mikrotrhliny tvořící kříţ. 

Obdobné trhliny lze vytvořit nadměrným lokálním mechanickým namáháním vzorku. 

Na vzorek bylo přivedeno závěrné napětí Ur = 24 V a byla sledována emise ze stejné 

části vzorku. Rozloţení světelné emise zobrazuje obr. 25. Barevná škála opět sleduje 

logaritmus počtu detekovaných událostí za sekundu. Emise viditelného záření se 

vyskytuje podél celé zkoumané části hrany vzorku. V objemu lze pozorovat emisi 

tvořící písmeno „X“. Vzhledem k nezaměnitelnému tvaru trhliny je moţné přisoudit 

emisi z této části vzorku právě trhlině. Dominantní je středový bod, který je umístěn 

v blízkosti kříţení trhlin, ale také u horní metalizace. Dále je moţné pozorovat emisi 

osamělého bodu umístěného v levé části obrázku, přičemţ při daném rozlišení LBIC 

mapy nelze usuzovat, zda lze daný bod touto technikou lokalizovat. Označme nyní tedy 

tři body, ze kterých dochází k vyzařování jako Bod 1-3. První z těchto bodů se nachází 

na hraně solárního článku. Druhý emitující bod je místem kříţení prasklin pod přední 

metalizací. Jak bylo u tohoto vzorku zjištěno později, třetí bod je typickým defektem 

monokrystalických křemíkových článků. 
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Obr. 24: LBIC části solárního článku 

s mikrotrhlinami. 

 

Obr. 25: Emise části solárního článku, Ur = 24 V, 

teplota okolí T = 298 K. 

 

Vliv teploty na vyzařování strukturních defektů v objemu byl ukázán v předchozí části 

této podkapitoly. Cílem několika provedených experimentů bylo zjistit, zda teplotní 

závislost vyzařování z praskliny má shodnou teplotní závislost jako strukturní defekty. 

Tato znalost pomůţe identifikovat mechanismus, díky kterému dochází ke světelné 

emisi z praskliny. Zmíněná závislost pro tři zvolené body je ukázána na obr. 26. 

Teplotní závislost bodu 3 je negativní, stejně jako u většiny objemových defektů 

pozorovaných dříve. Zvláštní ovšem je, ţe teplotní závislost z bodu 1 a bodu 2 má 

opačnou, tedy pozitivní teplotní závislost. Lze tedy jednoznačně říci, ţe mechanismus 

vyzařování z praskliny a z hrany není lavinovým průrazem. Navíc se nabízí logická 

hypotéza, ţe emise z praskliny je způsobena stejným mechanismem jako emise z hrany 

vzorku. 

 

Obr. 26: Závislost emise vybraných bodů článku na teplotě vzorku. 
 

Protoţe se z výsledků dalších měření teplotních charakteristik vyzařování ukázalo, ţe 

v objemu se mohou vyskytovat také body emitující světlo, které jednoznačně nejsou 

způsobeny mikrotrhlinami, a přesto vykazují pozitivní závislost vyzařování na teplotě 

vzorku, bylo hledáno vysvětlení, proč by mohlo k takové emisi docházet. Série 

experimentů potvrdila domněnku, ţe je moţné lokálně poškodit povrch solárního článku 

takovým způsobem, aby nevznikla mikrotrhlina. Poté můţe docházet k emisi záření, 

která má pozitivní teplotní závislost.  
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Pro zvolený vzorek bylo změřeno jeho vyzařování při závěrném napětí Ur = 22,0 V. 

Poté bylo vybráno 17 oblastí na vzorku, kde nedochází k ţádné měřitelné lokální emisi 

záření (obr. 27 vlevo, oblasti označeny kruhy). Vybrané oblasti se nacházejí u kontaktů, 

aby bylo moţné lehce určit jejich pozici na vzorku. Dalším důvodem přítomnosti 

kontaktů je vlastní způsob vytvoření poškození. To vzniklo sklouznutím ostré 

kontaktovací elektrody po horní metalizaci. Na zmíněném obrázku jsou vybrané oblasti 

označeny zelenými kruţnicemi. Po provedení testu poškození struktury solárního 

článku byla při stejném napětí opět změřena emise ze vzorku (obr. 27 uprostřed). Je 

moţné si povšimnout, ţe v některých místech opravdu přibyly body, ve kterých dochází 

k emisi záření při daném závěrném napětí [p6]. Tato místa je moţné v některých 

případech lokalizovat s vyuţitím LBIC (obr. 27 vpravo). Dále byly vybrány čtyři světlo 

emitující body: dva byly na vzorku přítomny ještě před záměrným poškozením (body A 

a D) a dva ne (body B a C). 

 

 

Obr. 27: Emise ze vzorku solárního článku při Ur = 22,0 V před lokálním poškozením (vlevo), po 

lokálním poškození (uprostřed), LBIC mapa vzorku po lokálním poškození (vpravo). 
 

Pro tyto čtyři body byla změřena závislost vyzařování na teplotě vzorku při konstantním 

napětí na vzorku Ur = 22,0 V. Výsledek je ukázán na obr. 28. Vzhledem k tomu, ţe 

emise z jednotlivých bodů měly různou intenzitu, pro účely porovnání v jednom grafu 

byly teplotní charakteristiky normovány k maximu emise z kaţdého bodu. Dle 

očekávání mají body A a D stejnou teplotní závislost jako strukturní defekty a nově 

vytvořené body B a C pozitivní závislost emise na teplotě vzorku stejně jako praskliny a 

hrany vzorku. 
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Obr. 28: Závislost relativní emise vybraných bodů článku na teplotě vzorku. 
 

Zbývá určit, jaké změny struktury způsobily emisi záření. U vybraných bodů tedy byl 

mikroskopicky zkoumán povrch a hledány jeho modifikace. Ve všech případech bylo 

opravdu nalezeno mechanické poškození struktury, které je, v případě bodu C, vidět 

na obr. 29. Hrot sondy, který byl pouţit pro vytvoření lokálních defektů, dle 

předpokladu sklouzl z metalického kontaktu, ve kterém zanechal rýhu a zhruba 

ve vzdálenosti 100 μm od něj modifikoval povrch vzorku. Detail je patrný z obr. 30. 

V dané oblasti došlo k ulomení špiček dvou pyramid a to v takovém rozsahu, ţe musel 

být odkryt pn přechod, který se pro daný vzorek normálně nachází asi 200 nm hluboko 

pod povrchem vzorku.  

 

Obr. 29: SEM lokálního poškození struktury 

vzorku solárního článku. 

 

 

Obr. 30: SEM lokálního poškození struktur 

vzorku solárního článku, výřez. 

 

Narušení struktury zajisté způsobilo vznik povrchových stavů, které mají za následek 

sníţení svodového odporu. Vytvořené parazitní hladiny uvnitř zakázaného pásu 

umoţňují pravděpodobně rekombinaci stejným způsobem, jako je tomu také v případě 

hran vzorků. Výsledky teplotních závislostí vyzařování z hran odpovídají závislostem 

vyzařování z mechanického poškození struktury. 
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5.2.6 Vyzařování z hran, laserové opracování 

 

Jiţ v předchozích částech této podkapitoly byl několikrát zmíněn problém vyzařování 

z hran vzorku při závěrném napětí. V podkapitole „Mechanické poškození struktury“ 

byla navíc ukázána charakteristická závislost vyzařování z hrany na teplotě vzorku. 

Oproti strukturním defektům v objemu je tato závislost opačná [p7].  

Izolace hrany je jedním ze zásadních výrobních kroků při výrobě solárních článků 

s difúzí vytvořeným přechodem, kdy je odříznuta (odbroušena) boční hrana článku, 

která by působila jako zkrat mezi horním a spodním kontaktem. Standardně je k tomuto 

účelu pouţita drátová pila, kterou je vzorek naříznut a poté zlomen podél řezu pily, 

případně jsou hrany obroušeny. V poslední době se k izolaci také vyuţívá laserového 

opracování [p8]. 

Na obr. 31 je LBIC mapa části zlomeného vzorku. Hrany vzorku byly opracovány 

drátovou pilou a šikmá hrana byla vytvořena čistě lomem. Při detailním pohledu je také 

moţné si povšimnout drobné praskliny procházející pod přední metalizací. Na obr. 32 je 

mapa světelné emise téţe části vzorku. Kromě několika lokálních defektů je moţné 

sledovat výrazné vyzařování z pilou opracovaných hran. Naopak hrana vytvořená čistě 

lomem nevykazuje pro dané napětí takřka ţádnou světelnou emisi. Pro zdůraznění 

detailů byla barevná škála uspořádána vzhledem k hodnotám emise logaritmicky.  

 

Obr. 31: LBIC mapa úlomku solárního článku, 

horní hrana vytvořena řezáním, šikmá hrana 

vytvořena lomem. 

 

Obr. 32: Mapa světelné emise z úlomku, 

závěrné napětí Ur = 17 V, teplota okolí 

T = 299 K, škála vyzařování logaritmická. 

 

Charakter závislosti emise na závěrném napětí vykazuje pouze pozvolný a plynulý 

nárůst, takţe není moţné, na rozdíl od objemových defektů, určit přesně prahovou 

hodnotu závěrného napětí, respektive identifikovat jednotlivé defekty ve VA 

charakteristice. Pro konkrétní aparaturu byla emise z hran pozorována při závěrných 

napětích UR > 8 V (při T = 300 K). Obecně je tedy hodnota napětí, při níţ lze emisi 

detekovat, vyšší neţ v případě některých objemových defektů. Typická závislost 

vyzařování na závěrném napětí pro hranu solárního článku opracovanou drátovou pilou 

je na obr. 33. Také teplotní závislost emise z hrany je shodná s teplotní závislostí emise 

vytvořené mechanickým poškozením struktury. Nabízí se proto domněnka, ţe emise 
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z hran je způsobena převáţně mechanickým poškozením struktury pn přechodu drátem 

pily. 

 
Obr. 33: Závislost emise z hrany opracované pilou na závěrném napětí. 

 

V některých případech, kdy řez vzorku solárního článku nevykazuje objemové 

vyzařující defekty, bývá kladná teplotní závislost emise pozorovatelná také v rámci VA 

charakteristik. K tomu, aby při vyšší teplotě emise vzrostla, je zapotřebí, aby průrazné 

napětí vzorku s teplotou pokleslo pro napěťově závislý průraz. Nelze ovšem 

jednoznačně prokázat, ţe se jedná pouze o vliv hran vzorku. Můţe také jít o nezářivé 

objemové defekty. Kaţdopádně mechanismus takového průrazu nemůţe být lavinovým 

průrazem. Na obr. 34 jsou ukázány VA charakteristiky řezu vzorku solárního článku 

pro tři různé teploty (měřeno za tmy), který při závěrné polarizaci 

do Ur = 20 V vykazoval měřitelnou emisi pouze z hran. Zlom charakteristiky není ostrý 

jako v případě některých objemových defektů, ale proloţením přímkami lze 

jednoznačně vysledovat negativní teplotní závislost průrazného napětí. 

 
Obr. 34: VA charakteristiky vzorku bez objemové emise pro tři různé teploty vzorku. 

 

Z důvodu kvantitativně rozdílné emise z pilou opracované hrany a lomem vytvořené 

hrany solárního článku bylo z mikroskopického hlediska zkoumáno poškození struktury 

pro oba postupy opracování hrany. Pro zobrazení poškození byl pouţit elektronový 

mikroskop ve variantě SEM. Nejdříve byly pozorovány hrany vytvořené čistě lomem 

(obr. 35). Pro většinu takto vytvořených hran nedojde přitom, aţ na drobné výjimky, 
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kdy je moţné pozorovat mikrotrhliny, k poškození povrchové struktury. Hrana působí 

hladkým dojmem. Naproti tomu při pozorování hrany vytvořené s vyuţitím drátové pily 

či broušením bývá zřetelné poškození a odštípání povrchové struktury (obr. 36). Špičky 

pyramid blízko hrany jsou ulámané, coţ rozhodně povede na emisi záření, jak bylo 

ukázáno v předchozí části podkapitoly. Hrana je hrubá a jsou patrné zářezy způsobené 

obráběním. Při pouţití drátové pily vykazuje těsné okolí hrany větší poškození neţ při 

pouţití lomu. Ačkoliv v obou případech dojde k narušení pn přechodu, je 

pravděpodobné, ţe horší z hlediska svodového odporu bude hrana vytvořená pilou 

z důvodu rozsáhlejšího lokálního poškození struktury. 

 

 
 

Obr. 35: SEM hrany vytvořené čistě lomem. 
 

 
 

Obr. 36: SEM hrany vytvořené s využitím obrábění. 
 

Vzhledem k váţnému poškození povrchové struktury obráběním lze jednoznačně 

doporučit změnu způsobu řezání solárních článků. Drátová pila se pouţívá pouze 

k naříznutí solárního článku, proto by bylo výhodnější naříznout článek ze strany 

budoucího spodního kontaktu. Lom by poté na horní straně přes pn přechod mohl mít 

lepší vlastnosti, neţ má současný způsob opracování. Poškození struktury na spodní 

straně je nepodstatné vzhledem k tomu, ţe spodní pn přechod je pro funkci solárního 



Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

 

- 46 - 

článku bezvýznamný a při spodní metalizaci dochází k jeho neutralizaci. Pasivace hrany 

by poté neutralizovala povrchové stavy. 

Aby bylo moţné vyloučit, ţe k poškození struktury dochází výhradně u řezů solárních 

článků, bylo testováno i několik finálních solárních článků stejného typu (s broušenou 

hranou). Samozřejmě i u těchto článků dochází k vyzařování z hran. Z obr. 32 je navíc 

moţné udělat si představu o mnoţství lokálních defektů v rámci parametrově 

průměrného solárního článku. 

 

  

Obr. 37: Umístění článku v elektrodovém systému (vlevo), mapa světelné emise ze solárního článku, 

závěrné napětí Ur = 12 V, teplota okolí T = 301 K, škála vyzařování logaritmická (vpravo). 

 

Relativně novým přístupem k opracování hrany solárních článků se s rozvojem 

laserových technologií stalo laserové opracování. Samotná problematika opracování 

hrany laserem by obsahem vydala na několik odborných prací. Problematické je 

především nalezení vhodné energie pulsu, jeho periody a rychlost posuvu, která 

pro daný materiál povede na odprášení vybrané části bez neţádoucího natavení či 

dalšího poškození opracovávané hrany. 

Následující výsledky charakterizace laserového opracování jsou získány ze vzorků, 

které byly modifikovány pulzním laserem. Tyto experimentální vzorky připravil 

výrobce bez předchozí optimalizace zmíněných parametrů v rámci řešení projektu, který 

s touto prací přímo nesouvisí.  

Do struktury solárního článku bylo vytvořeno několik paralelních zářezů mezi kontakty 

přední metalizace. Uspořádání zářezů je patrné z LBIC mapy (obr. 38). Protoţe je 

moţné zářezy na LBIC pozorovat, došlo k narušení pn přechodu v oblasti zářezů. 

Všechny testované vzorky vykazovaly pro definovaný závěrný proud velice nízké 

hodnoty závěrného napětí v řádu nízkých jednotek voltů, coţ prakticky znemoţnilo 

charakterizaci vyzařování při závěrné polarizaci. U několika málo vzorků bylo záměrně 

překročeno stanovené kritérium maximálního proudu, aby bylo moţné zjistit, zda 

dochází k vyzařování z laserem vytvořených zářezů. Naměřená světelná emise 

při závěrném napětí Ur = 7,7 V z části vzorku se zářezy je na obr. 39. Kromě četných 

lokálních defektů je moţné sledovat emisi také přímo z oblasti zářezů. Doba integrace 

na jeden bod ti = 0,8 s umoţnila dosáhnout vysoké citlivosti. Pro dané nastavení laseru 
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se stále jako lepší z hlediska izolace hran jeví drátová pila, kterou byly opracovány 

hrany zkoumaného vzorku a z níţ pro dané nastavení nebyla registrována ţádná emise.  

 

 

Obr. 38: LBIC, vzorek s laserem vytvořenými 

zářezy. 

 

Obr. 39: Mapa světelné emise laserových zářezů, 

závěrné napětí Ur = 7,7 V, teplota okolí 

T = 298 K, škála vyzařování logaritmická. 

 

V závěru této části podkapitoly bych rád uvedl výsledek mikroskopického studia 

laserových zářezů (obr. 40), přestoţe mikroskopické metody budou uvedeny aţ 

v následující podkapitole. Při mikroskopickém studiu bylo zjištěno, ţe zářezy jsou 

daleko hlubší, neţ je maximální moţný rozsah snímání 6 μm. Šířka zářezu byla 

stanovena na 50 μm, avšak poškození způsobené zářezem je dosti větší. Přestoţe 

pro dané nastavení laseru nebyla poškozena topografie v blízkosti zářezu, došlo zde 

k degradaci vzorku. V rozsahu 10 μm od zářezu je laserem indukovaný proud nulový. 

Dále je zkratový proud nenulový na vrcholcích pyramid a teprve po dalších 60 μm se 

obnovuje standardní rozloţení laserem indukovaného proudu v závislosti na topografii 

vzorku. 

 
Obr. 40: NOBIC laserem vytvořeného zářezu do solárního článku. 

 
 

5.2.7 Spektrum vyzařování ze závěrně polarizovaných solárních článků 

 

K měření rozloţení zářivého toku záření ve spektru lze pouţít kalibrovaný spektrometr. 

Kalibrovaný nejen co do vlnových délek, ale také z hlediska absolutní hodnoty zářivého 
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toku pro jednotlivé vlnové délky. Tato aplikace není triviální a kalibrace jsou 

pro jednotlivé přístroje platné pouze omezenou dobu. Vzhledem k obtíţnostem, které 

absolutní měření přináší, je ve všech aplikacích, kde to jen lze, pouţito relativní měření 

dané veličiny. Pro účely určení rozloţení zářivého toku záření ve spektru se ovšem jeví 

nutné pouţít absolutního měření. 

Protoţe vzorky solárních článků emitují v závěrném směru záření velice lokálně, je 

potřeba pouţít určitou přenosovou cestu, která umoţní záření dopravit aţ k detektoru. 

Útlum této cesty je dán pouţitou optikou, optickými vlákny, spojeními a pro měření 

spekter také útlumem průchozího monochromátoru. Samotný detektor má také 

definovanou spektrálně závislou citlivost. Při uvaţování všech těchto faktorů lze 

stanovit absolutní hodnotu zářivého toku vstupujícího do optického vlákna a její 

rozloţení ve spektru. 

Výstupem z fotonásobiče jsou pulzy odpovídající detekovaným kvantům. Střední 

hodnota tohoto výstupního signálu je úměrná zářivému toku dopadajícímu na detektor. 

Tento výstupní signál můţe být zesílen a měřen voltmetrem nebo čítačem. Pokud tedy 

známe vlnovou délku, která dopadá na detektor, můţeme změřit napětí na výstupu 

detektoru a při znalosti útlumu přenosové cesty můţeme určit zářivý tok vstupující 

do optického vlákna na straně vzorku. Taková kalibrace byla provedena pro měřící 

systém a je demonstrována na obr. 41. 

 
Obr. 41: Absolutní kalibrace měřícího systému. 

 

Kontrolní ověření platnosti kalibrace bylo provedeno s pomocí ţárovky (obr. 42) a 

luminiscenční diody (obr. 43). Světlo z obou zdrojů procházelo bodovou clonkou 

a neutrálním filtrem. Získaná závislost byla vykreslena společně s vyzařováním 

absolutně černého tělesa pro různé teploty vlákna (viz. kap. 4.1. „Fyzikální vlastnosti 

polovodičů a pn přechodu“).  

Pro vlastní výpočet je potřeba uvaţovat plochu vyzařování, prostorový úhel detekce, 

plochu jádra snímacího vlákna. Tyto faktory je moţné zahrnout do jediné konstanty a 

dále je tedy moţné definovat zářivý tok plochou vlákna s ohledem na šířku spektrální 

čáry monochromátoru. Mimo ţárovky byla k ověření kalibrace pouţita také červená 

LED s dominantní vlnovou délkou λ = 660 nm a stínítka s kruhovým otvorem spolu 
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s neutrálním filtrem. Tato měření prokázala, ţe je moţné daný systém pouţít 

ke stanovení emitovaného spektra slabých zdrojů záření. 

 

  
Obr. 42: Kontrola kalibrace s využitím žárovky. Obr. 43: Kontrola kalibrace s využitím LED 

λ = 660 nm. 

Vzhledem k tomu, ţe v části spektra vybraného monochromátorem je obsaţena pouze 

malá část energie v porovnání s integrálním měřením celkového zářivého toku, bylo 

moţné systém pouţít pouze pro několik nejvýraznějších objemových defektů. Spektrum 

vyzařování z hrany a z mechanického poškození nebylo moţné změřit vzhledem 

k citlivosti systému. Emisní spektra jsou spojitá a rostou přes celou oblast viditelných 

vlnových délek (obr. 44). Naměřené spektrum neodpovídá tvarem teplotnímu 

vyzařování, které je ukázáno pro tři teploty nad teplotou tání křemíku. Tvar určeného 

spektra vyzařování z objemu byl potvrzen také měřením s vyuţitím kalibrovaného 

spektrometru (kalibrace na kalibrovaný halogenový zdroj) s lineárním CCD (obr. 45).  

 
 

Obr. 44: Spektrum vyzařování několika bodů 

z objemu solárního článku. 

Obr. 45: Spektrum lokálního vyzařování 

z objemu vzorku měřené kalibrovaným 

spektrometrem s lineárním CCD snímačem. 

 

5.2.8 Doba života minoritních nosičů 

 

Kromě přesných metod jako jsou μ-PCD a MDP [38], je moţné dobu ţivota minoritních 

nosičů stanovit s vyuţitím metody OCVD [39]. Ta spočívá v rozboru časového průběhu 

poklesu napětí v důsledku rekombinace nadbytečných nosičů náboje. Pokud propustně 

polarizovanou diodou prochází elektrický proud, který je skokově vypnut, dojde 
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nejdříve k prudkému úbytku napětí na diodě díky parazitnímu sériovému odporu a poté 

bude moţné sledovat pokles napětí. To je pro nízkou injekci nosičů úměrné koncentraci 

minoritních nosičů Δnp dle 

Δ𝑛p(𝑡) =  𝑛p(0)  𝑒
𝑞𝑈 (𝑡)

𝑘B𝑇 − 1  , (36) 

kde np(0) je rovnováţná koncentrace minoritních nosičů, U napětí na přechodu, q náboj 

elementárního náboje, T teplota a kB  Boltzmanova konstanta. Pokud lze zanedbat 

povrchovou rekombinaci a zachycení nosičů na pastech, je dle [80], za předpokladu 

napětí daleko větších neţ kBT/q moţné pro rekombinační rychlost psát 

𝜏r =  −
𝑘B𝑇

𝑞
(

d𝑈

d𝑡
)−1 . (37) 

Obdobně lze při zavedení určitých zjednodušení získat rekombinační rychlost 

pro vysokou injekci nosičů 

𝜏r =  −
2𝑘B𝑇

𝑞
 
𝑑𝑈

d𝑡
 
−1

  . (38) 

Průběh napětí můţe být také ovlivněn kapacitou měřené součástky a jiţ zmíněným 

sériovým odporem, ale také nízkým svodovým odporem. Kapacita vede k prodlouţení 

poklesu a tedy fiktivnímu zvýšení doby ţivota. Rekombinace v oblasti prostorového 

náboje naopak pokles urychluje. U součástek, jako jsou solární články, je také nutné 

zváţit vliv povrchové rekombinace obzvláště na lokálně poškozených místech, kde 

mohou nově vytvořené hladiny defektů také ovlivnit dobu ţivota minoritních nosičů. 

Při optické excitaci odpadá vliv sériového odporu, ale objevuje se nutnost určit, zda je 

injekce nízká či vysoká a zajistit její stabilitu. Vliv kapacity je moţné omezit 

stejnosměrným předpětím vzorku při současné optické injekci nosičů. Řada 

zjednodušení a vliv dalších jevů je důvodem, proč je tato metoda nepřesná a její pouţití 

lze tedy doporučit pouze k orientačnímu zjištění doby ţivota, či vzájemnému porovnání 

vzorků. 

Díky jednoduchosti metody lze bez větších potíţí upravit měřící systém LBIC tak, aby 

umoţňoval lokálně měřit OCVD. Jako zdroj excitačního záření byl pouţit zelený laser, 

který má v daném případě externí modulační vstup. Po přivedení sestupné hrany signálu 

na tento vstup intenzita laserového paprsku rychle klesá a z obr. 46 je zřejmé, ţe 

napěťovou odezvu vzorku nemůţe její délka výrazně ovlivnit. Intenzita laseru byla 

měřena rychlým fotodetektorem, přičemţ k tomu, aby bylo zachováno časové měřítko, 

byl záznam synchronizován na modulační signál laseru (t = 0 s). Normovaná napěťová 

odezva vzorku solárního článku je vykreslena ve stejném grafu. V průběhu lze nalézt 

lineární oblast, jejíţ směrnice je klíčová pro určení doby ţivota minoritních nosičů. 

Doba ţivota minoritních nosičů zkoumaných vzorků se, v závislosti na typu vzorku, 

pohybuje od jednotek do stovek mikrosekund.  
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Obr. 46: Časová závislost intenzity záření laseru, sestupná hrana. 

 

Experimentálně byla získána OCVD mapa části solárního článku. Protoţe doba měření 

je pro velké vzorky v daném uspořádání dlouhá, byla pro lokální měření doby ţivota 

zvolena pouze část vzorku solárního článku. Pro měření větších ploch by bylo nutné 

optimalizovat hodnotu modulačního kmitočtu a především vyuţít vhodnější vzorkovací 

systém. V tomto experimentálním uspořádání byl pro zachycení průběhu napětí vzorku 

nevhodně vyuţit osciloskop Agilent DSO5012A, jehoţ odezva při komunikaci 

po sběrnici USB byla neúměrně dlouhá.  

Změřená OCVD mapa je na obr. 47. Protoţe metalizace vzorku není schopna generovat 

nosiče a napětí odpovídá při zaměření paprsku na tuto část nule, bude se v souladu 

s rovnicemi (37) a (38) blíţit doba ţivota minoritních nosičů v této oblasti vzorku 

nekonečnu. Pro konkrétní obrázek byla jako maximální hodnota doby ţivota zvolena 

hodnota na okraji metalizace η = 81 μs. Všechny body, v nichţ doba ţivota minoritních 

nosičů překračovala tento limit, byly nahrazeny právě touto hodnotou. 

 
 

Obr. 47: OCVD mapa části solárního článku. 
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5.3 Mikroskopie skenující sondou 

5.3.1 Zvětšující faktor, stanovení plochy pn přechodu 

 

Měření kapacitních charakteristik (CV) je základní a rychlou metodou jak získat 

hodnotu koncentrace dopantů krystalického křemíkového článku [p9]. Pro solární 

článek v závěrném směru je bariérová kapacita Cb rovna [81] 

𝐶b =  
휀0휀rel 𝑆MIC

𝑤scr
 , (39) 

kde ε0 je permitivita vakua, εr relativní permitivita křemíku, wscr šířka vyčerpané oblasti, 

SMIC plocha přechodu. Pro strmý přechod je pro šířku vyčerpané oblasti moţno psát  

𝑤scr =   
2휀0휀rel  𝑈bi +𝑈r  

𝑞
 
𝑁A +𝑁D

𝑁A𝑁D
  , (40) 

kde q je elementární náboj, Ubi vestavěný potenciál přechodu, Ur závěrné napětí, NA a 

ND jsou koncentrace akceptorů a donorů. Pokud platí, ţe NA<<ND je moţné rovnici (40) 

zjednodušit a dále kombinací s rovnicí (39) vyjádřit koncentraci akceptorů [79] 

𝑁A =  
2

𝑆MIC
2𝑞휀0휀rel  𝑠

 , (41) 

kde s je absolutní hodnota směrnice závislosti 1/Cb
2
 na závěrném napětí Ur.  

Je nutné si uvědomit, ţe plocha přechodu SMIC není makroskopicky měřenou plochou 

solárního článku SMAC, ale vzhledem k mikroskopické povrchové textuře je plocha 

přechodu SMIC oproti SMAC větší.  

Pokud pro změření povrchové textury pouţijeme například mikroskopii skenující 

sondou, získáme obraz povrchu v diskrétní formě. Informace o povrchu mezi body je 

zcela ztracena a zavádí do pozdějšího výpočtu mikroskopické plochy určitou chybu. 

V nejjednodušším případě je moţné k sestavení plochy vyuţít triangulární 

(polygonickou) interpolaci obr. 48. 

 
Obr. 48: Šest diskrétních bodů v prostoru získaných s využitím SPM, triangulární interpolace, 

porovnání mikroskopické a makroskopické plochy. 
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Přibliţnou mikroskopickou plochu povrchu Sμ je moţné stanovit jako 

𝑆μ =   𝑆A𝑖 +

𝑛

𝑖=1

𝑆B𝑖  .  (42) 

Vzhledem k tomu, ţe alkalicky vytvořená textura solárního článku má náhodný 

charakter, nelze plochu teoretickým výpočtem ani při znalosti vrcholových úhlů 

pyramid stanovit přímo. Je nutné pouţít statistických parametrů definujících 

povrchovou texturu (např. rozdělení délky základny pyramidy). Podíl mikroskopické a 

makroskopické plochy pro dostatečně velké plochy SMAC, definuje zvětšující faktor rz 

[p10] 

𝑟𝑧 =  
𝑆μ

𝑆MAC
 . (43) 

Tento faktor můţe nabývat různých hodnot v závislosti na procesu vytvářejícím 

povrchovou texturu. Za předpokladu, ţe je hloubka pn přechodu mnohem menší neţ 

velikost povrchové textury (coţ je pro monokrystalické solární články splněno), lze 

za přibliţnou hodnotu plochy pn přechodu povaţovat mikroskopickou plochu povrchu. 

Skutečný tvar pn přechodu vzhledem ke tvaru povrchové textury je moţné vidět na obr. 

49. U základny pyramidy (a) je tvar pn přechodu lehce odlišný od povrchové textury, 

avšak vzhledem ke skutečným rozměrům pyramidy je tato odlišnost pro určení plochy 

pn přechodu nepodstatná. V případě (b) odpovídá tvar pn přechodu přesně tvaru 

povrchové textury.  

 
Obr. 49: SEM řezu přední strany alkalicky texturovaného solárního článku. Difúzí vytvořený 

emitor n+ je viditelný jako tmavý kontrast. (a) řez u základny pyramidální struktury se zaobleným 

pn přechodem (b) řez špičky pyramidy – pn přechod má stejný charakter jako povrch. Použito se 

svolením autora [79]. 

 

Při vlastním měření byl limitujícím faktorem rozsah skeneru mikroskopu v ose z. Pokud 

se ve vybrané části povrchu solárního článku nenacházely útvary s výškovým rozsahem 

menším, neţ je vertikální rozsah skeneru, byly skenovány plochy o rozměru 

128 x 128 μm
2
. V opačném případě byl skenovaný rozsah omezen, aby nedošlo 

k poškození sondy. Zvětšující faktor byl zkoumán pro dva typy vzorků obr. 50 a obr. 51. 

Na kaţdém vzorku bylo náhodně vybráno 12 částí, ve kterých bylo provedeno měření. 

Z kaţdého měření byl zvlášť vypočten zvětšující faktor a pro jednotlivé vzorky byl pak 

stanoven průměrný zvětšující faktor. 
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Pro vzorky s pyramidální texturou vyšel zvětšující faktor rz = 1,64 ±0,14 a pro vzorky 

bez pyramidální textury rz = 1,09 ±0,08 [p9]. K podobným výsledkům dospěl také 

Hinken o dva roky později s vyuţitím jiného přístupu [79]. Pro články dvou různých 

výrobců s podobnými parametry (monokrystalický křemíkový článek 12,5 x 12,5 cm
2
, 

růst krystalu Cz, alkalická textura, texturována pouze přední strana, koncentrace 

akceptorů NA = 0,20·10
16

 cm
-3

) určil z bariérové kapacity a znalosti koncentrace 

akceptorů zvětšující faktory rz = 1,67 ±0,12 a rz = 1,4 ±0,10. 

 
 

  

Obr. 50: Topografie vzorku solárního článku 

s povrchovou texturou vytvořenou alkalickým 

leptáním. 

Obr. 51: Topografie vzorku solárního článku 

s povrchovou texturou vytvořenou 

neselektivním leptáním. 

 

 

5.3.2 Artefakty, tvar hrotu a rekonstrukce povrchu 

 

Artefakty jsou objekty na snímcích, které ve skutečnosti neexistují. Dobře patrný 

artefakt je na obr. 52, který zobrazuje povrch křemíkového solárního článku. 

Artefaktem jsou v tomto případě důlky na špičce kaţdé z pyramid. Pokud se tedy 

ve snímaném obraze opakuje určitý nepravidelný tvar, je potřeba zváţit zda se nejedná 

o artefakt. Tyto objekty lze většinou odlišit změnou způsobu snímání. Při otočení 

vzorku dojde k otočení skenovaných objektů pouze za předpokladu, ţe to nejsou 

artefakty obr. 53. Mezi zdroje takovýchto chyb lze zařadit špatnou sondu, nevhodné 

parametry snímání, ale i špatné softwarové zpracování. Za určitých podmínek je moţné 

provést korekci výsledného obrazu tak, aby byly artefakty potlačeny. 



Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

 

- 55 - 

 

 

Obr. 52: Artefakt topografie na špičkách 

pyramid. Důlky se na skutečném povrchu 

nenacházejí. 

Obr. 53: Odhalení artefaktu otočením vzorku, 

změna charakteristických rysů ukazuje a) 

artefakt b) nejedná se o artefakt. Převzato 

z [82]. 

 

Prostorové rozlišení skenující mikroskopie je dáno poloměrem křivosti pouţitého hrotu 

a počtem měřených bodů v daném rozsahu. V mikroskopii se setkáváme s definicí, která 

vychází z rozlišení dvou bodů v podobě interferenčních maxim (píků), podle 

Rayleighova kritéria [82].  

Pokud se stane, ţe skenovaný objekt má rozměry menší nebo srovnatelné s apexem 

hrotu sondy, dojde k zobrazení hrotu na tento objekt. Obr. 54 ukazuje vliv poloměru 

křivosti hrotu na výsledný obraz. Pro hrot, který má poloměr křivosti menší, neţ jsou 

nerovnosti profilu, je výsledný obraz věrnou podobou profilu. V případě hrotu s velkým 

poloměrem křivosti jsou špičky obrazu ve výsledném obraze rozšířeny, ale dolní části 

vypadají v pořádku. Situace je ovšem opačná, zatímco tvar špičky lze částečně 

rekonstruovat, v oblasti spodní části profilu došlo k vícenásobnému dotyku hrotu a 

vzorku, coţ znamená, ţe informace o povrchu úplně chybí a profil v této části nebude 

patrně moţné rekonstruovat. 

 

 
 

Obr. 54: Vliv poloměru křivosti hrotu na výsledný obraz profilu. Vlevo - výsledný obraz je věrnou 

podobou profilu, vpravo - výsledný obraz je značně zkreslen vlivem velkého poloměru křivosti. 
 

Ve výsledném obrazu topografie se toto zobrazení hrotu projeví jako mnohonásobně se 

opakující útvar s charakteristickým tvarem - artefakt. Často se udává, ţe tyto útvary 

odpovídají prostorové konvoluci povrchu a hrotu. Formálně správnější je uvaţovat 

nelineární morfologickou operaci dilatace [83].  

 

 

 

a) 

 b) 
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Pro funkci obrazu If platí 

𝐼f =  𝑆f 𝑃f, (44) 

kde Sf je funkcí povrchu vzorku a Pf je funkcí tvaru hrotu. 

S vyuţitím simulace vytvořené v prostředí Matlab, lze následně pozorovat zkreslení 

originálního povrchu hrotem tvořeným rotačním paraboloidem o daném poloměru 

křivosti. Originální povrch a zkreslený povrch jsou patrné z obr. 55, obr. 56. 

  

Obr. 55: Simulace zkreslení povrchu vlivem 

hrotu, originální povrch. 

Obr. 56: Simulace zkreslení povrchu rotačním 

paraboloidem, zkreslený povrch. 

 

Je-li znám tvar hrotu, můţeme provést inverzní morfologickou operaci - erozi a získat 

tak rekonstruovaný povrch SR jako  

𝑆R =  𝐼f  𝑃f  . (45) 

Bohuţel přesný tvar hrotu nebývá většinou znám a na rozdíl od simulace skutečný obraz 

povrchu obsahuje šum a další rušení, coţ můţe být při rekonstrukci problém. Duální 

k metodě eroze je obálková metoda [84]. Alternativně lze k rekonstrukci povrchu pouţít 

také Legendrovu transformaci [85]. 

Všechny tyto metody vyţadují znalost tvaru hrotu. Existuje několik moţností jak jej 

zjistit či odhadnout. První z nich je vyuţití elektronové mikroskopie, ale donedávna 

nebylo moţné s vyuţitím SEM získat 3D zobrazení a i nyní jsou moţnosti získání 

přesného tvaru hrotu omezené. Dále je moţné pouţít speciální vzorky tzv. 

charakterizéry, na jejichţ povrchu jsou charakteristické útvary, jejichţ tvar je přesně 

znám. Pokud takovýto charakterizér naskenujeme, je moţné získat zpětnou transformací 

tvar hrotu, kterým byl sken proveden. Problematické je, ţe během tohoto dodatečného 

skenu můţe dojít k poškození hrotu. Poslední moţností je odhad tvaru hrotu naslepo, 

který k odhadu tvaru hrotu nevyţaduje ţádné dodatečné měření [56]. Metoda je 

zaloţena pouze na analýze naměřených dat.  

Známe-li tvar či odhad hrotu, můţeme přejít k rekonstrukci obrazu. S výhodou lze 

pouţít obálkovou metodu [p11]. Tato metoda spočívá v umístění tvaru hrotu do kaţdého 

měřeného bodu. Obálka všech hrotů poté odpovídá rekonstruovanému obrazu (obr. 57). 

Je zřejmé, ţe v některých oblastech se rekonstruovaný obraz liší od originálu. Je to 

především v oblastech mezi pyramidami, kde došlo k násobnému dotyku hrotu se 
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skenovaným povrchem a hrot tedy nemohl dosáhnout aţ na povrch pod ním. K označení 

těchto míst jsem vytvořil algoritmus, který simuluje skenování hrotem 

po rekonstruovaném obraze a pro kaţdý bod zaznamenává počet současných dotyků 

mezi hrotem a vzorkem. Násobný dotek rekonstruovaného obrazu a hrotu znamená 

určitou ztrátu informace. Takto lze tedy jednoduše ohodnotit nejistotu rekonstruovaného 

obrazu. Příklad je ukázán na obr. 58. 

 

  

Obr. 57: Rekonstrukce povrchu z obr. 56 

obálkovou metodou. 

Obr. 58: Rekonstruovaný povrch, barevná škála 

odpovídá nejistotě rekonstruovaného povrchu. 

 

Vytvořené algoritmy byly pouţity pro rekonstrukci některých obrazů reálných povrchů 

naměřených v rámci této práce. Na obr. 59 je zobrazen povrch solárního článku, který 

byl získán s pouţitím nadmíru opotřebeného hrotu. Experimentálně bylo potvrzeno, ţe 

povrch solárního článku lze pouţít jako charakterizér [p12]. Nastala tedy situace, kdy je 

charakterizérem přímo povrch zkoumaného vzorku. Z rekonstrukce tvaru hrotu obr. 60 

je zřejmé, ţe hrot byl značně poškozen. Místo poloměru křivosti v řádu stovek 

nanometrů byl zjištěn poloměr v řádu jednotek mikrometrů. Pro úplnost tohoto příkladu 

byla provedena rekonstrukce povrchu obr. 61. V obrázku je patrná zřejmá pyramidální 

struktura. Vzhledem k extrémnímu poškození hrotu, je více neţ 25 % rekonstruovaného 

obrazu zatíţeno značnou nejistotou rekonstrukce. 

 

 

 

Obr. 59: Reálný obrázek povrchu vzorku 

solárního článku při použití zničeného (tupého) 

hrotu. 

Obr. 60: Určený tvar hrotu, který byl použit při 

měření obr. 59. 
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Obr. 61: Rekonstruovaný povrch solárního článku s využitím obálkové metody. 

 

 

 

5.3.3 Experimentální uspořádání pro měření v blízkém optickém poli 

 

Mikroskopické uspořádání pro měření v reflexním módu umoţňuje lokální optickou 

excitaci vzorku. Pokud je odraţené světlo snímáno, je moţné sestavit mapu lokální 

odrazivosti obr. 62. Při vhodném uspořádání experimentu je moţné překonat difrakční 

limit světla, jak bylo ukázáno v kap. 4.1. „Teoretická optika a nanooptika“. Kromě 

lokální odrazivosti je v tomto uspořádání moţné měřit i distribuci kvantové účinnosti. 

Světlo o vhodné vlnové délce, které je absorbováno vzorkem solárního článku, má 

za následek generaci volných nosičů, které mohou být měřeny jako zkratový proud 

vzorku. Na tomto principu pracuje jiţ zmíněná charakterizační metoda LBIC. Protoţe 

ale excitace vzorku probíhá v blízkém optickém poli, bývá toto uspořádání označováno 

jako Near-Field Optical Beam Induced Current (n-OBIC) [35]. 

Problematická můţe být detekce zkratového proudu vzhledem k excitační intenzitě 

záření, která je omezena několika faktory. Prvním omezením je výkon pouţitého laseru, 

který v daném uspořádání činí 10 mW. Paprsek z tohoto laseru je optickým vazebním 

systémem navázán do jednovidového optického vlákna. Účinnost vazebního systému je 

druhým omezením. Posledním omezením je transmisní koeficient pouţité sondy, který 

je v řádu 10
-5

. Ţádný ze zmíněných parametrů není určen dostatečně přesně a 

při kaţdém měření můţe navíc dojít k jejich změnám. Znalost absolutní hodnoty by 

umoţnila přesné vyčíslení měřených veličin. Proto pro praktické měření plně postačí 

uvaţovat hodnotu za neznámou, avšak po celou dobu měření za konstantní. To umoţní 

sledovat prostorovou distribuci dané veličiny i bez znalosti konkrétních hodnot. 
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Obr. 62: Rozložení relativní lokální odrazivosti kvantových teček InGaAs/GaAs [p13]. 

 

Naprostá většina měření s vyuţitím skenující mikroskopie je prováděna na relativně 

hladkých površích. Za takovýto povrch však standardní solární článek nelze povaţovat. 

Přestoţe první měření lokální odrazivosti hrubých povrchů vypadala slibně obr. 63 a 

obr. 64, analýzou dat bylo později zjištěno, ţe uspořádání s jedním detektorem není 

vhodné na měření odrazivosti hrubých povrchů [p14]. Systémová chyba by mohla být 

eliminována pouze při pouţití více detektorů, coţ ovšem v daném uspořádání 

experimentu není moţné. 

   

Obr. 63: Topografie části vzorku 

monokrystalického solárního článku. 

Obr. 64: Lokální odrazivost povrchu části 

vzorku monokrystalického solárního článku. 

 

Při měřeních světlem indukovaného proudu je moţné vyuţít tři způsoby měření nízkých 

hodnot proudu. Stejnosměrně vázaná měření mohou být problematická vzhledem 

k vysokému zesílení, úrovni šumu, jiným rušivým signálům, ale také nedostatečně 

odstíněnému okolnímu osvětlení. Z tohoto důvodu bylo nejdříve pouţito uspořádání se 

selektivním nanovoltmetrem. Svazek laseru byl modulován mechanickým 

přerušovačem. Zde bylo nutné uvaţovat parametry vzorku, které ovlivní průběh 

elektrické odezvy článku. Z tohoto důvodu se pro různé články ukázalo vhodné pouţít 

frekvencí přerušovače v řádu stovek Hz. Příliš vysoká frekvence totiţ vzhledem k době 

ţivota minoritních nosičů sníţí i amplitudu výstupního proměnného signálu. Způsob 

detekce slabých signálů byl následně pozměněn a byla vyuţita metoda fázově citlivého 

detektoru. Z mechanického přerušovače byl vyveden referenční signál a spolu 

s elektrickým signálem ze solárního článku byl zaveden do synchronního (lock-in) 
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zesilovače. Tímto způsobem je moţné získat na výstupu o několik řádů vyšší odstup 

signálu od šumu. Avšak vzhledem ke kmitočtu přerušovače je nutné uvaţovat také 

kmitočet výstupního filtru, jehoţ časová konstanta můţe dosahovat aţ jednotek sekund. 

Tento fakt by znamenal při měření mikroskopem patřičně sníţit rychlost skenování. 

Díky tomu by sejmutí jednoho obrazu elektrické odezvy mohlo trvat aţ několik hodin. 

Princip uspořádání pro měření elektrické odezvy vzorku fázově citlivým detektorem je 

na obr. 65. Paprsek laseru je dle potřeby zeslaben útlumovým členem, klíčován 

přerušovačem a dále navázán do optického vlákna sondy. Měřený vzorek je elektricky 

napojen na nastavitelnou zátěţ. Signál je dále zesílen nízkošumovým zesilovačem a 

spolu s referenčním signálem přerušovače veden do fázově citlivého detektoru. 

Nastavení zátěţe umoţňuje měření jak napětí naprázdno, tak proudu nakrátko. 

Ve skutečnosti bylo při měření proudu nakrátko měřeno napětí na rezistoru 3,3 Ω, coţ 

se ovšem k paralelnímu odporu vzorku Rsh, který je v řádu kΩ jeví jako nakrátko. 

 

 
 

Obr. 65: Uspořádání pro měření elektrické odezvy fázově citlivým detektorem [p15]. 

 

Protoţe je moţné měnit intenzitu excitačního záření, je moţné měřit VA charakteristiky 

při lokálním buzení. Vzhledem k nízké excitační intenzitě lze pracovat pouze v části, 

kde je dominantní paralelní odpor obr. 66. Výsledky byly potvrzeny i střídavým 

měřením AC v nelokálním měřítku a stejnosměrným měřením DC opět v nelokálním 

měřítku [p16]. Frekvence střídavých měření byla navíc volena takovým způsobem, aby 

kapacita vzorku neovlivňovala měření. Naměřená data byla poté konfrontována se 

standardním náhradním modelem solárního článku [p16]. Lokální vlastností je 

v souladu s modelem pouze generace fotoproudu Iph. Sklon charakteristiky je tedy dán 

paralelním odporem Rsh. 
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Obr. 66: VA charakteristika solárního článku měřená s využitím proměnné excitační intenzity, 

stejnosměrného i střídavého měření, simulace (T = 298 K). 

 

Vzhledem k nutnosti pomalého skenování pro pořizování distribuce relativní externí 

kvantové účinnosti byla pro většinu mikroskopických měření pouţita první zmíněná 

metoda, tedy měření stejnosměrně vázané. Jako první stupeň zesilovače byl pouţit 

transimpedanční zesilovač s vysokou hodnotou zesílení. Tento způsob detekce dosahuje 

ve většině případů více neţ dostatečné výsledky, nicméně bylo zapotřebí stínění vzorku 

oproti okolnímu osvětlení a precizního sestavení měřícího obvodu.  

Pro rychlost skenování 0,2 Hz na řádek je doba potřebná k přesunu sondy z jedné strany 

vzorku na druhou rovna t = 2,5 s. Druhou půlperiodu sonda vykonává pohyb zpět 

na začátek řádku. Uvaţujme nyní vzorek o hraně 30 μm. Pak relativní rychlost sondy 

oproti povrchu vzorku bude 12 μm/s. Standardně je na jeden řádek uvaţováno 256 

vzorků analogově-digitálního převodníku. To znamená, ţe jeden bod je sejmut za dobu 

odpovídající asi 10 ms a během této doby se sonda posune o 0,12 μm. Tento posuv je 

teoretickým rozlišením SNOM, protoţe průměr apertury pouţitých sond je 100 nm. 

Doba měření jednoho bodu je tedy dostatečná pro ustálení fotoproudu. Ani difúzní 

délka nosičů není limitujícím faktorem pro rozlišení indukovaného proudu [87]. Příklad 

dosahovaných výsledků s vysokým prostorovým rozlišením je na obr. 67 a mapa 

indukovaného proudu na obr. 68.  

  

Obr. 67: Topografie části vzorku 

monokrystalického solárního článku 

s alkalickou texturou povrchu. 

Obr. 68: Obraz světlem indukovaného proudu 

(snímáno s využitím transimpedančního 

zesilovače). 
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5.3.4 Kvantová účinnost v závislosti na textuře povrchu 

 

Kvantová účinnost je veličina definovaná pro fotosenzitivní součástky, která vyjadřuje 

procento fotonů z celkového počtu dopadajících fotonů, které vygenerují pár elektron-

díra. Obdobně je moţné tuto veličinu definovat také pro fotoemisní součástky. 

V případě solárních článků je důleţitým parametrem absorpce. Kromě antireflexních 

povlaků je moţné sníţit procento odraţeného zářivého toku také vhodným tvarem 

povrchu - texturou.  

Z předchozí definice kvantové účinnosti je zřejmé, ţe závisí na absorpci. Protoţe 

absorpční koeficient není frekvenčně nezávislý, bude kvantová účinnost záviset 

na vlnové délce dopadajícího záření. Takovouto kvantovou účinnost nazýváme externí 

kvantovou účinností ηext 

𝜂ext  (λ) =  
𝑁el

𝑁ph  (λ)
 , (46) 

kde Nel je počet vygenerovaných elektronů za časovou jednotku, Nph je počet 

dopadajících fotonů za časovou jednotku. V případě pouţití monochromatického zdroje 

záření je moţné externí kvantovou účinnost pro danou vlnovou délku stanovit měřením 

proudu nakrátko, při znalosti zářivého toku zdroje. Toto měření je moţné realizovat 

s vyuţitím LBIC.  

Interní kvantovou účinnost lze vypočítat z externí kvantové účinnosti za předpokladu, 

ţe je známa odrazivost povrchu. K měření interní kvantové účinnosti tedy postačí opět 

pracoviště LBIC, doplněné o citlivý fotodetektor kalibrovaný pro měření odrazivosti. 

Kvantová účinnost solárních článků v mikroskopickém měřítku je oblastí, ve které není 

jednoduché nalézt dostatek experimentálních měření v literatuře. Systémy zaloţené 

na světlem indukovaném proudu mají rozlišení omezeno difrakčním limitem a nejsou 

schopny korelovat experimentální data s povrchovou strukturou vzorků. Z tohoto 

pohledu je optická mikroskopie skenující sondou v blízkém poli jedinečná. Vzhledem 

k transmisnímu koeficientu, který se můţe měnit spolu s opotřebením sondy a 

neznámému vazebnímu koeficientu vazebního systému, nebylo moţné stanovit 

dostatečně přesně excitační intenzitu. Proto je při těchto měřeních uváděna pouze 

lokální normovaná externí kvantová účinnost. 

S vyuţitím experimentálního uspořádání pro měření elektrické odezvy bylo 

experimentálně zkoumáno několik typů vzorků. Základním typem vzorků jsou alkalicky 

leptané monokrystalické články. Vzorky těchto článků byly opticky buzeny na vlnové 

délce 532 nm a během skenování byl registrován proud článku nakrátko. Příklad 

získané topografie vzorku je ukázán na obr. 69 a relativní externí kvantová účinnost 

totoţné oblasti na obr. 70. Jak bylo zjištěno, na vrcholcích textury je relativní externí 

kvantová účinnost aţ o 30 % menší neţ v oblastech mezi jednotlivými pyramidami. 

Zkreslení, kdy jedna strana pyramidy vykazuje horší kvantovou účinnost neţ ostatní, 

můţe být způsobeno nakloněním roviny vzorku, ale také opotřebením hrotu. 
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Obr. 69: Povrch vzorku monokrystalického 

solárního článku. 

Obr. 70: Normovaná externí kvantová účinnost 

solárního článku pro λ = 532 nm. 

 

K ověření faktu, ţe na špičkách pyramid je externí kvantová účinnost nejhorší, lze 

provést zpracování naměřených dat v několika oblastech povrchu zkoumaného vzorku 

následujícím způsobem. Postupně se určí centrální moment kvantové účinnosti z míst 

povrchu solárního článku, kde byla naměřena výšková souřadnice z intervalu ±10 nm 

od zvolené výšky a to pro celý výškový rozsah. Vynesením jednotlivých průměrů 

do grafu v závislosti na výškové souřadnici lze potvrdit, ţe na špičkách pyramid je 

externí kvantová účinnost nejhorší obr. 71. Normovaná externí kvantová účinnost klesá 

takřka lineárně s rostoucí výškovou souřadnicí, a to se směrnicí k = -0,05 μm
-1

. Toto 

chování bylo charakteristické pro celou zkoumanou sadu vzorků. 

Vzájemná souvislost mezi topografií, normovanou kvantovou účinností a odrazivostí je 

patrná na obr. 72 (řez podél čáry naznačené v obr. 69). Rozloţení externí kvantové 

účinnosti vzhledem k topografii vzorku je demonstrováno pro různé typy solárních 

článků na obr. 73 a obr. 74. Nejmenší pozorovatelný vliv topografie na kvantovou 

účinnost byl zjištěn na vzorcích monokrystalických solárních článků, které nebyly 

alkalicky texturovány. To je jeden z důvodů, proč byl tento typ vzorků dále vybrán 

pro lokalizaci defektů s vyuţitím mikroskopie v blízkém poli. 

 

 
 

Obr. 71: Závislost relativní externí kvantové 

účinnosti na výškové souřadnici povrchu. 

Obr. 72: Normovaná externí kvantová účinnost 

solárního článku pro λ = 532 nm namapována 

na topografii vzorku. 
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K pochopení proč je externí kvantová účinnost závislá na výškové souřadnici, by mohla 

přispět znalost lokální interní kvantové účinnosti. Mikroskop skenující sondou 

v optickém blízkém poli je v reflexním reţimu schopen snímat odraţené světlo 

fotonásobičem. Nicméně během experimentů se ukázalo uspořádání pro tyto vzorky 

jako nepouţitelné vzhledem k velké drsnosti povrchu, která má na signál detektoru 

značný vliv. Maximum optického záření je totiţ od jednotlivých stěn pyramidy 

odráţeno do různých směrů, avšak fotonásobič je pouze jeden, umístěn v jednom 

konkrétním směru. Tato systémová chyba znemoţňuje určení mikroskopické lokální 

interní kvantové účinnosti vzorků s alkalickou texturou pro dané experimentální 

uspořádání. 

 

  
Obr. 73: Normovaná externí kvantová účinnost 

solárního článku pro λ = 532 nm namapována na 

topografii vzorku. 

Obr. 74: Normovaná externí kvantová 

účinnost solárního článku pro λ = 532 nm 

namapována na topografii vzorku. 

 

 

5.3.5 Mikroskopická lokalizace vyzařování ze vzorků 

 

Mikroskopické studium ukazuje, ţe za defekty, které ovlivní funkci celého článku, 

mohou být zodpovědné nehomogenity o velikosti řádově jednotek mikrometrů či menší. 

Nedostatečná lokalizace nehomogenit, které při závěrné polarizaci vzorku vyzařují 

viditelné světlo, byla motivací pro jejich precizní lokalizaci a studium. Pouţívaný 

mikroskop umoţňuje konfiguraci tzv. sběrného reţimu, který se zdá být ideální 

pro lokalizaci těchto nedokonalostí. Nicméně problémem bylo přesné nastavení sondy 

nad nehomogenitu. Přestoţe byla nehomogenita zaměřena s maximální přesností, kterou 

umoţňovalo pracoviště pro makroskopické studium vyzařování ze vzorku, vzhledem 

k maximálnímu rozsahu mikroskopu 125 μm, bylo takřka nemoţné ji lokalizovat. Další 

nevýhodou sběrného reţimu je vysoký útlum optické cesty, který způsobí, ţe naprostá 

většina defektů je pod citlivostí detektoru. Sběrný reţim byl pouţit například 

pro studium modu svazku uvnitř fotonických optických vláken obr. 75, avšak 

pro studium nehomogenit solárních článků, které emitují světlo, se ukázal jako 

nevhodný. 
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Obr. 75: Topografie řezu fotonického vlákna a odpovídající rozložení intenzity měřené sběrným 

režimem SNOM. 

 

Proto jsem vytvořil citlivější metodu umoţňující dostatečnou lokalizaci defektu. Metoda 

spočívá v pouţití reflexního reţimu, avšak sonda není pouţita jako zdroj ani ve sběrném 

reţimu. Princip mikroskopické lokalizace vyzařující nehomogenity je zřejmý z obr. 76. 

Vzorek je připojen na závěrné napětí o dostatečné velikosti, které vyvolá světelnou 

emisi. Předpokladem je, ţe emise je všesměrová. Takto se část emitovaného záření 

v reflexním reţimu dostane také na fotokatodu fotonásobiče. Protoţe obraz je 

u mikroskopie skenující sondou vytvářen postupným skenováním sondy nad povrchem 

vzorku, bude detekovaná intenzita závislá na poloze sondy. Tedy pokud je sonda mezi 

fotokatodou a nedokonalostí, způsobí zastínění nedokonalosti a detekovaná intenzita 

poklesne. Samozřejmě nelze, vzhledem k tvaru a rozměrům, opomenout difrakční jevy. 

Hlavní výhodou popsané metody oproti sběrnému reţimu je především řádově vyšší 

citlivost. Není potřeba uvaţovat transmisní koeficient sondy, k detektoru je přeneseno 

celé spektrum a ne pouze část v propustném pásmu vlákna. Dále je moţné během 

prvních řádků skenu poznat, zda se defekt za hrotem nachází, či ne. V neposlední řadě 

je toto uspořádání moţné pouţít pro libovolnou techniku ze skupiny SPM. Oproti tomu 

nevýhodou je niţší prostorové rozlišení a případně nutnost přepočtu stínové mapy 

na lokální vyzařování. 
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Obr. 76: Princip mikroskopické lokalizace vyzařující nehomogenity. 
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Při uvaţování pouze zákonů geometrické optiky lze s vyuţitím simulace ukázat, ţe 

skenováním hrotu nad zářícím bodem vznikne stínová mapa. Stín na obrazu detektoru 

bude mít tvar související s tvarem hrotu, ale také tvarem vyzařujícího bodu. To je 

moţné pozorovat s vyuţitím simulace, které byla vytvořena v prostředí Matlab. 

Pro výpočet byl pouţit raytracing scény, sestavené s reálnými rozměry mikroskopu, 

hrotu i detektoru pro všechny pozice hrotu během snímání. Velikost virtuálního vzorku 

je 100 x 100 μm
2
 a rozlišení bylo zvoleno na 0,7 pixel/μm. Virtuální plocha fotokatody 

fotonásobiče byla rozdělena na stovky bodů a pro všechny pozice hrotu jsou zkoumány 

paprsky, které mohou dosáhnout plochy fotokatody (raytracing). Pro kaţdou pozici 

hrotu je tedy moţné stanovit výstup fotonásobiče. Simulovaná nedokonalost má tvar 

bílé úsečky obr. 77. Z demonstračních účelů byly pro tento příklad uvaţovány pouze 

stavy vzorku svítí/nesvítí a nebyl uvaţován šum. Po skončení skenu mikroskopického 

snímku je tedy moţné sestavit stínovou mapu obr. 78. Ve skutečnosti byla tato simulace 

pouţita pro prozkoumání, zda je moţné provést zpětnou transformaci stínové mapy na 

rozloţení vyzařování nehomogenity.  

  

Obr. 77: Simulovaná nedokonalost vyzařující 

světlo. 

Obr. 78: Simulace stínové mapy, která je 

očekávána na výstupu mikroskopu. 

 

Problém je moţné povaţovat za lineární, protoţe výsledná stínová mapa je lineární 

kombinací simulované nedokonalosti. Koeficienty přechodu mají význam stínu, který 

by vrhal hrot na vzorek, pokud by detektor byl zdrojem záření, a to pro všechny pozice 

hrotu. Za předpokladu, ţe pro všechny pozice hrotu mají stíny shodný tvar, coţ platí 

pro velké vzdálenosti detektoru od hrotu (mnohem větší, neţ je velikost zkoumaného 

povrchu), je moţné definovat pouze jednu matici V o rozměru (2a-1) (2a-1), kde a, b 

jsou rozměry vzorku. Tedy například pro vzorek o rozměru 22 bude mít matice stínů V 

rozměr 33 a prvky matice stínové mapy y budou s vyuţitím prvků vzorku x definovány 

jako 
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Bohuţel stejně jako v případě rekonstrukce mikroskopického povrchu, stíny jsou závislé 

na znalosti přesného tvaru hrotu. Pokud by byl znám a v obraze by se nevyskytoval 

šum, bylo by moţné provést transformaci stínové mapy na obraz vyzařování. 

Pro snímek o velikosti 256256 pixel
2
 by stačilo vyřešit soustavu 65536 lineárních 

rovnic o 65536 neznámých. Protoţe je ale tvar hrotu neznámý, byl sestaven algoritmus, 

který iterativně hledá idealizovaný tvar hrotu. Proměnnými jsou vrcholový úhel a 

poloměr křivosti. Minimalizovaným kritériem je suma absolutních hodnot 

ve výsledném obraze, odkud záření rozhodně nevychází (mimo defekt).  

Stínový obraz reálného měření defektu je ukázán na obr. 79. Tento obraz byl jiţ 

částečně filtrací zbaven šumu a artefakt vzniklý při skenování byl softwarově potlačen 

(parazitní odraz od kovového povlaku hrotu – bílá skvrna na špičce stínu). 

 

 
Obr. 79: Výřez z obrazu zaznamenaného fotonásobičem v uspořádání pro reflexní měření, vzorek 

solárního článku polarizován v závěrném směru – stínový obraz. 

 

Na obr. 80 je ukázán výsledek přepočtu na lokální vyzařování ze vzorku [p17]. Zřetelně 

jsou vidět dvě místa, odkud dochází ke světelné emisi. Jestliţe superponujeme mapu 

tohoto výsledku na topografii vzorku, pořízenou současně se stínovým obrazem, je 

moţné lokalizovat místo vyzařování obr. 81. Nelze si nevšimnout, ţe k emisi dochází 

z míst, kde je struktura povrchu výrazně odlišná od okolí. Na druhou stranu je nutné 

uvaţovat dilataci povrchu hrotem. Protoţe emisní body leţí na hraně útvaru, lze se 

domnívat, ţe vlastní defekt s touto morfologickou nehomogenitou patrně přímo 

nesouvisí. 
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Obr. 80: Obraz lokálního vyzařování. 
Obr. 81: Obraz lokálního vyzařování namapovaný 

na topografii vzorku. 
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6. Dosažené výsledky 

Tato kapitola obsahuje souhrn výsledků dosaţených během řešení této práce. Je 

rozdělena do dvou podkapitol s ohledem na vytýčené cíle. V první jsou shrnuty 

vlastnosti pouţitých technik s ohledem na detekci defektů, v druhé jsou pak představeny 

jednotlivé typy defektů v objemu vzorku, které byly objeveny v průběhu řešení této 

práce. 

6.1 Možnosti využití nedestruktivních charakterizačních technik pro 

studium defektů optoelektronických součástek 

V průběhu práce jsem zjistil, ţe některé zářící body nemají přímou souvislost 

s morfologií povrchu. V těchto případech se struktura povrchu zářící oblasti ţádným 

způsobem neliší od struktury okolí. Z tohoto pohledu je zřejmé, ţe techniky, které 

zkoumají pouze povrch vzorku, nejsou schopny bez kombinace s dalšími metodami 

odhalit všechny nehomogenity, které při závěrné polarizaci emitují světlo. Obzvláště 

při pouţití sondové techniky můţe být navíc měřený povrch vzorku zkreslen hrotem. 

Z praktického hlediska se ukázal pro detekci defektů v mikroskopickém měřítku vhodný 

postup makroskopické lokalizace vyzařování, doplněný o pouţití mikroskopické 

sondové lokalizace dané oblasti a nalezení konkrétních defektů pomocí SEM. Pro tuto 

závěrečnou fázi jsou nepostradatelná data ze sondové mikroskopie, bez nichţ není 

v mnoha případech moţné defektní oblast v mikroskopickém měřítku lokalizovat. 

V případě, ţe byl defekt lokalizovatelný, data sondové mikroskopie lokalizaci značně 

urychlují. 

Emise záření při závěrné polarizaci je nesporným indikátorem nehomogenity vzorku. 

Umoţňuje lokalizovat defekty viditelné ve VA charakteristikách. Bez mikroskopického 

studia nehomogenit lze pouze ze znalosti závislosti emise na teplotě usuzovat, zda se 

jedná o poškození struktury, či jiný objemový defekt. Znalosti o podstatě defektů jsou 

obsaţeny v emitovaném spektru, které je ovšem, díky malým intenzitám vyzařování, 

velmi obtíţně měřitelné. Technika emise záření není schopna věrohodně lokalizovat 

mikrotrhliny a z tohoto pohledu se jako její vhodný doplněk jeví LBIC. Výhodná je 

především schopnost makroskopického měření detekovat mikroskopické defekty. 

Nezanedbatelnou problematikou techniky emise záření je spektrální citlivost pouţitého 

detektoru. V této práci byl pouţit detektor s citlivostí ve viditelném pásmu. 

To způsobilo, ţe nebylo moţné dále rozlišit defekty, které způsobí lokální ohřev vzorku 

ani měřit elektroluminiscenci v propustném směru. Obě tato rozšíření by mohla dále 

přispět k obohacení znalostí o defektech. 

Poslední pouţitou technikou je technika světlem indukovaného proudu. Tato technika 

spolehlivě odhalí špatnou izolaci hran, praskliny, nehomogenitu substrátu a nečistoty 

povrchu. Umoţňuje také lokalizovat některé defekty, které narušují pn přechod. Zde se 

jeví problematické rozlišení této techniky. Dále umoţňuje stanovit kvantovou účinnost 

pro dané vlnové délky laseru. Techniku je také moţné rozšířit, aby bylo moţné 

orientační měření doby ţivota minoritních nosičů. V daném makroskopickém 
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uspořádání avšak technika není vhodná pro lokalizaci mikroskopických defektů. Jednak 

z důvodu rozlišení, ale také protoţe některé zářící body jsou s vyuţitím LBIC 

ze své podstaty nedetekovatelné. To ovšem neplatí o charakterizaci nalezených defektů 

s vyuţitím n-OBIC, která je pro mikroskopickou charakterizaci defektů vhodná. 

Umoţní totiţ stanovit, zda defekt narušuje oblast přechodu a jakým způsobem ovlivní 

fotoelektrickou přeměnu energie. 

6.2 Defekty solárních článků 

V této podkapitole jsou prezentovány jednotlivé typy defektů v objemu vzorku, které 

byly objeveny v průběhu řešení této práce. Pro kaţdý typ defektu je zobrazen povrch 

vzorku v oblasti defektu, relevantní charakteristiky celého vzorku a odpovídající lokální 

vlastnosti vzorku.  

6.2.1 Plynná inkluze 

 

Tento typ defektu je moţné charakterizovat jako výraznou odlišnost morfologie povrchu 

vzorku. Defekt sám se jeví jako otvor do substrátu, přičemţ průměr tohoto otvoru je 

v řádu jednotek mikrometrů. Vzhledem k rozměrům se nejedná o defekt na atomární 

úrovni (bodový defekt). Zkoumané vzorky obsahují těchto defektů více, avšak pouze 

některé emitují viditelné záření při připojení na dostatečně velké závěrné napětí. 

Prahová hodnota závěrného napětí, při němţ je moţné jiţ pozorovat emisi, je 

doprovázena částečným průrazem většinou viditelným v závěrné části VA 

charakteristiky. Hodnota tohoto průrazného napětí se s rostoucí teplotou vzorku 

zvyšuje, coţ koresponduje s lokálním lavinovým průrazem. Zajímavé je, ţe tyto defekty 

mohou vykazovat emisi také při velice nízkých hodnotách závěrného napětí, při kterých 

by se lavinový průraz neměl vyskytovat. Hodnota minimálního průrazného napětí můţe 

být vlivem morfologie ovšem sníţena, jak bylo uvedeno v kap. 4.1. „Fyzikální 

vlastnosti polovodičů a pn přechodu“. V případě takto nízkého závěrného napětí, ale 

nebyl ani v jednom ze dvou pozorovaných defektů zaznamenán průraz v závěrné části 

VA charakteristiky. Nelze tedy vyloučit, ţe fyzikální podstata emise se pro defekty se 

zdánlivě stejnou morfologickou nehomogenitou můţe lišit. 

Příklad dvou těchto defektů, které se nachází na jednom vzorku ve vzájemné 

vzdálenosti menší neţ 60 μm, je moţné vidět na obr. 82, obr. 83 a obr. 84. Defekt na 

obr. 82 vyzařuje záření ve viditelné části spektra, pokud je na vzorek přivedeno závěrné 

napětí Ur > 1,9 V. Závěrnou část VA charakteristiky, spolu se závislostí intenzity 

vyzařování na závěrném napětí, je moţné vidět na obr. 85. VA charakteristika je v této 

oblasti značně nelineární bez zřejmého průrazu. Intenzita vyzařování má negativní 

teplotní závislost (obr. 86), tak jak je obvyklé u všech objemových defektů, kde se 

projevuje lavinový průraz. 
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Obr. 82: SEM defektu vykazujícího emisi při Ur = 3 V, T = 304 K. 

 

 

Obr. 83: SEM defekt nevykazujícího emisi pro Ur = 3 V, T = 304 K. 

 

 

Obr. 84: SEM pohled na oba defekty. 
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Obr. 85: Závěrná VA charakteristika vzorku 

a emise vyzařování z defektu T = 304 K. 

Obr. 86: Závislost vyzařování defektu 

na teplotě vzorku, závěrné napětí Ur = 3.0 V. 

 

Z relativní LBIC mapy (obr. 87) vyplývá, ţe v oblasti obou defektů není výrazně 

narušen pn přechod. Nehomogenita tedy musela být přítomna na substrátu ještě před 

difúzí fosforu. Ze získaných výsledků není moţné jednoznačně určit, zda se jedná 

o materiálový defekt, i kdyţ tomu vše nasvědčuje. Ve zkoumané oblasti vzorku je 

moţné sledovat několik výrazných minim indukovaného proudu. Tato minima nemají 

pro dané rozlišení souvislost s morfologií povrchu, avšak nelze vyloučit ani přítomnost 

defektů na atomární úrovni. Minimum světlem indukovaného proudu lze vysvětlit 

parazitními hladinami defektů, které způsobují zvýšení rekombinace lokálně 

generovaných nosičů. Při závěrném napětí Ur = 3.0 V vyzařuje pouze jediný povrchový 

defekt, jak je patrné z obr. 88. 

 

  

Obr. 87: Relativní LBIC mapovaný 

na topografii, šipky vyznačují dva defekty. 

Obr. 88: Mapa stínu hrotu pro lokalizaci 

vyzařování mapovaná na topografii Ur = 3.0 V. 
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6.2.2 Mikrotrhliny 

Na obr. 89 je SEM defektní oblasti solárního článku. Stejně jako v předchozím případě 

je v morfologii povrchu vidět takřka kruhový otvor o průměru 1 μm. Kolem něj je 

na povrchu patrná nestandardní struktura morfologie a dále čárový defekt. 

 

Obr. 89: SEM defektu solárního článku. 

 

Emise záření pro závěrné napětí Ur = 10 V vychází z oblasti prohlubně (obr. 90), stejně 

jako v předchozím případě. Výrazně lokalizované minimum v LBIC mapě tentokrát 

odhalilo defektní oblast vzorku, kde je generace volných nosičů značně omezena (obr. 

91). V okolí tohoto defektu je moţné nalézt také další lokalizovaná minima světlem 

indukovaného proudu. Tyto čárové poruchy jsou mikrotrhliny vytvořené 

pravděpodobně teplotním namáháním vzorku. Jediným moţným zdrojem tepla je defekt 

na rohu útvaru, kdy vysoká proudová hustota mohla způsobit i lokální změnu struktury. 

 

  
Obr. 90: Relativní mapa stínu hrotu 

pro lokalizaci vyzařování mapovaná 

na topografii, Ur = 10 V. 

Obr. 91: Relativní LBIC mapovaný 

na topografii. 

Naproti tomu v oblasti, kde nastává při závěrné polarizaci emise fotonů, dochází 

k lokálnímu průrazu. Emise z prohlubně je detekovatelná přesně od hodnoty závěrného 

napětí průrazu pozorovatelného ve VA charakteristice (obr. 92), coţ značí jejich 
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souvislost. Po lokálním průrazu teče většina proudu defektní oblastí, kde vysoká 

proudová hustota, respektive ztrátový výkon na odporu kanálu, můţe způsobit další 

poškození struktury. Intenzita vyzařování defektu s rostoucí teplotou klesá (obr. 93), 

naopak hodnota průrazného napětí roste, coţ odpovídá lavinovému průrazu 

ve zkoumané oblasti vzorku. 

  

Obr. 92: Závěrná VA charakteristika vzorku 

a emise vyzařování z defektu T = 307 K. 

Obr. 93: Závislost vyzařování zkoumaného 

defektu na teplotě vzorku, závěrné napětí 

Ur = 10 V. 

 

6.2.3 Nedokonalosti textury 

V mikroskopickém měřítku je moţné pozorovat různé vady morfologie povrchu (obr. 

94). Tyto oblasti byly pozorovány v blízkém okolí závaţnějších defektů a nebyly 

vyhledávány záměrně. Precizní lokalizace všech morfologických nedokonalostí by 

vyţadovala systematické mikroskopické prověřování struktury vzorku, které by bylo 

především časově náročné. Vliv těchto nedokonalostí na vlastnosti vzorku nebyl 

prokázán. 

 

Obr. 94: SEM oblasti solárního článku s defektní morfologií. 
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6.2.4 Šum mikroplazmy 

Na rozdíl od předchozích vyzařujících defektů, jejichţ podstatou byl lokální lavinový 

průraz, u tohoto defektu byl navíc při hodnotě blízké průraznému napětí pozorován šum 

mikroplazmy. Na obr. 95 je defektní oblast umístěna takřka uprostřed obrázku a defekt 

se nachází u vrcholku pyramidy. Špička pyramidy chybí, přičemţ z detailu snímku hran 

této oblasti lze vyvodit, ţe ke vzniku tohoto útvaru nevedlo mechanické poškození. 

Mechanicky poškozený povrch není tak hladký a po obvodu hran je viditelné narušení 

jednotlivých vrstev. Poškození vypadá, jako kdyby špička pyramidy byla utavena. 

Plocha vrchlíku má nepravidelný tvar a její průměr se pohybuje okolo 2,5 μm. Pokud by 

defekt byl způsoben poškozením struktury, došlo by k částečnému odkrytí pn přechodu, 

avšak tento defekt vykazuje jiné závislosti světelné emise. Vyzařování při závěrné 

polarizaci přechodu vychází takřka z vrcholku pyramidy (obr. 95), ale ne přímo 

z oblasti, kde se nachází i minimum světlem indukovaného proudu (obr. 96). Prahová 

hodnota detekce emise je Ur = 9,5 V a této hodnotě odpovídá také hodnota závěrného 

napětí druhého zalomení VA charakteristiky (obr. 98). Toto průrazné napětí opět 

vykazuje pozitivní teplotní závislost, coţ je v souladu s lavinovým průrazem. Emise 

záření s rostoucí teplotou tedy klesá (obr. 99). 

 

 

Obr. 95: SEM defektu solárního článku. 
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Obr. 96: Relativní mapa stínu hrotu 

pro lokalizaci vyzařování mapovaná 

na topografii Ur = 10 V. 

Obr. 97: Relativní LBIC mapovaný 

na topografii. 

 

  

Obr. 98: Závěrná VA charakteristika vzorku a 

emise vyzařování z defektu T = 303 K. 

Obr. 99: Závislost vyzařování zkoumaného 

defektu na teplotě vzorku, závěrné napětí 

Ur = 10 V. 

6.2.5 Mechanické poškození struktury 

Mechanické poškození struktury solárního článku má za následek povětšinou nečistý 

lom a výrazné poškození okraje lomu (obr. 100). Vzhledem k destrukci struktury 

s velkým mnoţstvím úlomků a relativně nízkou hodnotou vyzařování, není SPM 

vhodné pro charakterizaci tohoto defektu. Přesto lze u nově vzniklého poškození 

předpokládat, ţe emise záření vychází z odkrytého pn přechodu. Mechanismus emise 

bude nejspíše shodný s mechanismem z hrany vzorků, čemuţ napovídá charakter 

vyzařování, ale také jeho teplotní závislost. VA charakteristika poškozeného vzorku je 

společně se závislostí vyzařování defektu na závěrném napětí vynesena v obr. 101. 

Ve VA charakteristice není patrný ţádný výrazný zlom, ale v oblasti detekce vyzařování 

defektu dochází k nelineárnímu nárůstu závěrného proudu. Tento nárůst nelze vzhledem 

k neopakovatelnosti lomu a hran jednotlivých vzorků kvantifikovat. Teplotní závislost 

vyzařování (obr. 102) vylučuje lavinový průraz.  
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Obr. 100: SEM mechanicky poškozeného povrchu solárního článku. 

 

 

  

Obr. 101: Závěrná VA charakteristika vzorku a 

emise vyzařování z defektu T = 303 K. 

Obr. 102: Závislost vyzařování zkoumaného 

defektu na teplotě vzorku, závěrné napětí 

Ur = 19 V. 

  

6.2.6 Nehomogenita vzorku 

Byly zkoumány také oblasti, které při vyšších závěrných napětích emitují světlo, avšak 

v dané oblasti se nevyskytuje ţádný zřejmý defekt. SEM snímek povrchu takové oblasti 

je ukázán na obr. 103. Na povrchu se nachází velké mnoţství nečistot, ale ţádný defekt. 

Přibliţnou oblast emise lze odhadnout z relativní stínové mapy vykreslené na topografii 

povrchu (obr. 104). Oblast vyzařování není tak lokální, jako u předchozích ukázaných 

defektů. Maximum emise připadá na hranu povrchového útvaru a z relativní mapy 

LBIC je moţné usuzovat, ţe pn přechod v této oblasti není váţně narušen (obr. 105).  
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Obr. 103: SEM povrchu vzorku v oblasti lokalizované světelné emise. 

 

  

Obr. 104: Relativní mapa stínu hrotu pro 

lokalizaci vyzařování mapovaná na topografii 

Ur = 21 V. 

Obr. 105: Relativní LBIC mapovaný na 

topografii. 

 

Světelná emise byla pozorována nad hodnotou Ur = 19 V. Závěrná část VA 

charakteristiky je značně nelineární a není na ní patrný ţádný lokální průraz (obr. 106). 

Světelná emise s rostoucí teplotou klesá (obr. 107). Stejná závislost je charakteristická 

pro lavinový mechanismus průrazu. Moţnou příčinou nárazové ionizace v dané oblasti 

můţe být nehomogenita substrátu, nebo lokální vlastnosti struktury. 
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Obr. 106: Závěrná VA charakteristika 

vzorku a emise vyzařování z defektu 

T = 303 K. 

Obr. 107: Závislost vyzařování zkoumaného 

defektu na teplotě vzorku, závěrné napětí 

Ur = 21 V. 

 

 

6.2.7 Další světlo emitující defekty 

V rámci práce se podařilo lokalizovat několik defektů, které se od defektů uvedených 

v katalogu více či méně odlišují. Nemusí se nutně jednat o další typy nepopsaných 

defektů, ale tyto výsledky naznačují, ţe toto téma ještě není zcela vyčerpáno. Defekty 

uvedené v této části se povětšinou podařilo nalézt pouze v jediném exempláři, takţe 

vyvozené závěry nemusí být přesné. To je důvod, proč jsou uvedeny v této části 

podkapitoly mimo katalog. 

Na obr. 108 jsou prezentovány výsledky získané z mikroskopického studia defektu, 

z nichţ není zcela zřejmé, kde se vlastně daný defekt nachází, nebo zda se jedná 

o kombinaci více defektů. Oblast emise záření není lokalizovatelná s vyuţitím 

indukovaného proudu. Nicméně v mapě indukovaného proudu je jasně narušena 

generace nosičů v oblasti špičky pyramidální struktury. 

  

Obr. 108: Topografie, relativní mapa stínů a relativní mapa indukovaného proudu defektní oblasti. 
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Defekt na obr. 109 je nezvyklý vzhledem k morfologické nehomogenně na povrchu 

vzorku. Světelná emise vychází přímo z této nehomogenity (obr. 79, obr. 81) a defekt je 

pozorovatelný také v mapě světlem indukovaného proudu. 

         

Obr. 109: Topografie (vlevo) a relativní mapa indukovaného proudu (vpravo) defektní oblasti 

 

 

Je pravděpodobné, ţe nehomogenity vzorku, které nejsou pozorovatelné v topografii a 

přesto emitují při závěrné polarizaci přechodu světlo, degradují okolí defektu vysokou 

proudovou hustotou po částečném průrazu, a tím pádem jsou tyto defekty velice 

nebezpečné pro solární články. Následkem vysoké proudové hustoty dochází 

k modifikaci povrchu a defekty se potom stávají patrné i v topografii (obr. 110).  

 

 

Obr. 110: SEM defektu, který emituje světlo při závěrné polarizaci přechodu. 
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Poslední defekt této části je ukázán na obr. 111. Při dostatečné závěrné polarizaci opět 

vychází z nehomogenity na povrchu světelná emise. Mohlo by se jednat o plynovou 

bublinu vytvořenou během taţení monokrystalu. Tento defekt je ovšem mělký a jeho 

struktura se lehce odlišuje od zmíněného typu defektu.  

 

Obr. 111: SEM defektu, který emituje světlo při závěrné polarizaci přechodu. 

 

  



Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

 

- 82 - 

 

7. Závěr a zhodnocení práce 

V posledních letech stoupají nároky na kvalitu a účinnost optoelektronických součástek, 

tzn. i na jejich kvalitnější a sofistikovanější kontrolu. Předloţená disertační práce je 

příspěvkem k tomuto cíli.  

Disertační práce shrnuje experimentální výsledky základního výzkumu defektů 

polovodičových struktur, které při závěrné polarizaci emitují záření ve viditelné části 

spektra. Dále práce obsahuje popis pokročilých charakterizačních technik, které byly 

v rámci této práce pouţity. Jedná se především o metody spojené s SPM. Výsledky 

charakterizace jsou prezentovány převáţně na vzorcích monokrystalických solárních 

článků. V rámci spolupráce s výrobcem mohou poslouţit zjištěné skutečnosti 

k modifikaci výrobního procesu, rozšíření testování a jako případný základ pro další 

výzkum v této oblasti.  

Přestoţe zkoumání defektů a nehomogenit, emitujících při závěrné polarizaci pn 

přechodu světlo, probíhá od doby vytvoření prvních solárních článků, nebyla 

do současnosti vydána ţádná publikace, která by se uceleným způsobem zabývala touto 

problematikou u monokrystalických solárních článků na mikroskopické úrovni. Tato 

práce inovačním způsobem tuto mezeru vyplňuje a přináší přehled defektů, které se 

v solárních článcích vyskytují, spolu s mikroskopickým pohledem na defektní oblasti. 

Nejvýznamnějším a vlastním přínosem práce je, ţe pomocí kombinace 

komplementárních charakterizačních technik byly poprvé zobrazeny defekty 

v mikroskopickém měřítku spolu s lokálními optoelektronickými vlastnostmi vzorků. 

Některé defekty pozorovatelné ve VA charakteristikách vzorků byly lokalizovány 

v mikrometrickém měřítku, přičemţ byla ukázána také jejich podstata a souvislost 

s lokálním vyzařováním. S vyuţitím teplotní závislosti vyzařování jsem ukázal, ţe ne 

všechny typy emise jsou způsobeny lavinovým průrazem. Díky těmto zjištěním jsem 

vytvořil katalog defektů a poukázal na nebezpečí, které tyto defekty představují 

pro solární panely. 

Dalšími významnými výsledky jsou 

- Systematická aplikace SNOM do oblasti charakterizace hrubých povrchů, 

- vytvoření metodiky pro měření lokálního vyzařování s vyuţitím SPM mimo 

sběrný reţim SNOM,  

- získání experimentálních výsledků s vyuţitím n-SNOM   

- tvorba algoritmů pro rekonstrukci topografických obrazů. 

Technologickým přínosem práce je návrh a vybudování dvou pracovišť, kde byla 

získána většina experimentálních výsledků. Jedná se o pracoviště makroskopické 

charakterizace, zaloţené na kombinaci vysoce citlivé detekce lokálního vyzařování 

teplotně stabilizovaného vzorku a techniky LBIC. Druhým pracovištěm je 

mikroskopická charakterizace, jejímţ základem je mikroskop SNOM, který byl v rámci 

studia doplňován a rozšiřován tak, aby vyhovoval potřebám charakterizace hrubých 

povrchů polovodičových struktur. 
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Konkrétní závěry, vyplývající z provedených experimentů, jsou shrnuty v několika 

následujících odstavcích:  

Emise záření ze závěrně polarizovaných článků má ve většině případů přímou 

souvislost s VA charakteristikami a konkrétními defekty. V objemu je moţné 

lokalizovat první zářící body jiţ pod hodnotu závěrného napětí Ur = 2 V. Oproti tomu 

pro emisi z hran a z mechanického odkrytí pn přechodu je potřeba vyšších závěrných 

napětí Ur > 8 V.  

Průběh závislosti intenzity vyzařování na závěrném napětí je odlišný pro jednotlivé typy 

defektů. Pro vyzařování z hran emise pozvolně narůstá se zvyšujícím se závěrným 

napětím i se zvyšující se teplotou vzorku. Mohlo by tedy souviset s tepelnými průrazy 

svodového odporu, avšak vzhledem k nízké intenzitě vyzařování z hran oproti 

objemovým defektům nebylo moţné změřit spektrum vyzařovaného záření. Emise 

záření nemusí být v mikroskopickém měřítku vţdy spojena s existencí povrchového 

defektu vzorku, ale ve většině případů tomu tak je. Nejzávaţnějším defektem jsou 

tvarové nehomogenity povrchu (otvory), které byly pravděpodobně přítomny jiţ 

v monokrystalu po výrobě (plynná inkluze). Morfologie defektů můţe způsobit sníţení 

hranice minimálního napětí pro vznik nárazové ionizace. Emise záření je u těchto 

defektů lokalizována do oblastí o průměru maximálně několika mikrometrů.  

Spektrum vyzařování objemových defektů není totoţné s teplotním vyzařováním, ale 

nelze vyloučit, ţe se teplotní vyzařování na tvaru spektra podílí. Přestoţe byl pro vzorky 

uvaţován závěrný proud, který za předpokladu rozloţení do celé plochy článku nevede 

k degradaci vzorku, experimentální výsledky jasně ukazují, ţe v závislosti na defektu 

můţe většina závěrného proudu procházet pouze malými plochami defektů a způsobit 

tím lokální zahřívání vzorku, které můţe vést k tvorbě mikrotrhlin, nebo vlivem vysoké 

proudové hustoty k degradaci vzorků, či změně struktury. Z tohoto důvodu není moţné 

povaţovat jakoukoli metodu, která vyţaduje závěrné napětí na vzorku 

za nedestruktivní! Tímto zjištěním je také určena nebezpečnost jednotlivých defektů.  

Defekty doprovázené bistabilním proudovým šumem v okolí prahové hodnoty nejsou 

způsobeny mechanickým poškozením struktury ani zřejmou inkluzí.  

Pozorované morfologické nehomogenity nejsou defekty z optoelektrického hlediska, 

protoţe nebyl zjištěn ţádný jejich vliv na parametry vzorku.  

Naproti tomu mechanické poškození struktury, které má za následek odkrytí pn 

přechodu, vede při dostatečně vysokých hodnotách napětí k emisi záření z této oblasti.  

Stejným způsobem dochází k vyzařování také na hranách solárních článků. Hrany 

opracované drátovou pilou, či broušením vykazují větší poškození struktury, které má 

následně vliv na svodový odporu článků. Nejlepším z hlediska poškození struktury se 

pro tyto účely izolace hrany jeví lom. Laserové opracování je moţné, avšak je potřeba 

provést optimalizaci parametrů tak, aby zářez byl homogenní a nedocházelo přitom 

k teplené degradaci okolí řezu. Precizně provedený LBIC je příliš citlivý na znečištění 

povrchu vzorků, ať uţ se jedná o prach, či otisky prstů, které sniţují absorpci vzorku, a 
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proto je vhodný pouze pro neznečištěné články. Pouţití delších vlnových délek 

umoţňuje zobrazení vírových nehomogenit substrátů. 

Kompoziční analýza EDX neprokázala u ţádného z defektů zobrazených na SEM 

kontaminaci těchto defektů jinými prvky. 

Mikroskopie skenující sondou můţe být pouţita pro potřeby charakterizace drsných 

povrchů, avšak při interpretaci výsledků musí být brán zřetel na ovlivňování měřené 

veličiny topografií vzorku. Pyramidální struktura solárních článků není pro SPM 

vhodná, vzhledem k četným artefaktům a hlavně kvůli vysokému výškovému rozsahu 

morfologie. Přestoţe jsou SNOM sondy vybaveny aperturou o sub-vlnovém rozměru, 

jejich vnější fyzická velikost sniţuje prostorové rozlišení topografických snímků. 

Významným inovativním přínosem práce je téţ zvýšení kvality dosaţených obrazů 

v blízkém poli. Jde o to, ţe v souladu s všeobecně známými fakty je moţné provést 

částečnou rekonstrukci zkreslených obrazů topografie při znalosti tvaru hrotu. 

Pyramidální struktury solárního článku je také moţné pouţít jako charakterizéru. 

Lokální odrazivost drsných povrchů je v uspořádání s jedním fotonásobičem zatíţena 

vysokou chybou, kterou je moţné pravděpodobně odstranit rozšířením systému o více 

detektorů. Místo sběrného reţimu SNOM lze s výhodou pouţít pro lokalizaci 

vyzařování stínové mapy, tedy reflexní reţim mikroskopu bez optické excitace. 
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