
BRNO · 2021

SKRÁTENÁ VERZIA DIZERTAČNEJ PRÁCE
SHORT VERSION OF DOCTORAL THESIS

Ing. Ľubomír Škvarenina

Ing. Robert Macků, Ph.D.

AUTHOR

AUTOR PRÁCE

ADVISOR

VEDÚCI PRÁCE

CHARAKTERIZÁCIA TENKOVRSTVOVÝCH
SOLÁRNYCH ČLÁNKOV A ANALÝZA
MIKROŠTRUKTÚRNYCH DEFEKTOV
THIN-FILM SOLAR CELL CHARACTERIZATION AND MICROSTRUCTURE DEFECT ANALYSIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

DEPARTMENT OF PHYSICS

ÚSTAV FYZIKY



BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA

ŠKVARENINA, Ľubomír. Charakterizácia tenkovrstvových solárnych článkov a analýza
mikroštruktúrnych defektov. Brno, 2021, 39 s. Skrátená verzia dizertačnej práce. Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav
fyziky. Vedúci práce: Ing. Robert Macků, Ph.D.



OBSAH

Úvod 1

1 Detaily dizertačnej práce 3
1.1 Špecifikácia zamerania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Ciele dizertačnej práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Tenkovrstvové solárne články 5
2.1 Súčasný stav fotovoltiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Chalkopyritové zlúčeniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Štruktúra CIGS solárnych článkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Vyšetrovanie defektnej mikroštruktúry 9
3.1 Nehomogénne vyžarovanie v priepustnom smere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Bodovo-orientovaná emisia svetla v závernom smere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Distribúcia lokálneho prehrievania vztiahnutá k defektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4 Identifikácia defektov na mikroskopickej úrovni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.5 Experimentálna izolácia defektu prerušením heteropriechodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.6 Pozorovaná zmena po FIB v elektrických meraniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 Modelovanie transportných charakteristík 23
4.1 Parazitné prúdové dráhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Ekvivalentný elektrický model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3 Odozva modelu na lokálny prieraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.4 Vyextrahované parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Záver 31

Literatúra 35

Abstrakt 39





ÚVOD

Tenkovrstvové solárny články predstavujú druhú generáciou vo vývoji fotovoltic-
kých technológií, určených na získavanie ekologickej energie zo slnečného žiarenia,
hlavne z dôvodu často proklamovaného potenciálu znižovať vysoké výrobné náklady
a zvyšovať dobu ekonomickej návratnosti v porovnaní s konvenčnými Si solárnymi
článkami. Technicky za najpokročilejšie technológie s udržateľnou stabilitou kon-
verznej účinnosti, ktoré sa dokázali dlhodobo úspešne presadiť v komerčnej výrobe,
je možné považovať tenkovrstvové solárne články na báze chalkogenidov (CIGS,
CdTe). Najmä pokiaľ ide o tenkovrstvové solárne články založené na vysokoúčin-
ných Cu-chalkopyritových absorpčných materiáloch zahŕňajúcich širokú škálu ter-
nárnych zlúčenín Cu(In1−𝑥,Ga𝑥)(S𝑦,Se1−𝑦)2. Ich hromadná komerčná výroba začala
v roku 2006 vo forme veľkoplošných modulov založených na modernom technologic-
kom spracovaní s prevíjaním substrátu (angl. Roll-to-Roll) [1]. Avšak i po dlhoročnej
snahe masívneho nasadenia tenkovrstvových solárnych článkov, konvenčná techno-
lógia výroby c-Si napriek mnohým svojím nevýhodám ku koncu roku 2020 neustále,
a až priam markantne dominuje trhu v produkcii nominálneho výkonu 129,3 GWp

s podielom 94,5 %. Z toho nominálny výkon 89,7 GWp je produkovaný sc-Si s po-
dielom 65,6 %, a 39,6 GWp je produkovaný mc-Si s podielom 28,9 %. Naproti tomu
celkový percentuálny podiel tenkovrstvových technológii i navzdory nárastu pro-
dukcie nominálneho výkonu na 7,5 GWp v posledných rokoch klesol na podiel 5,5 %.
Z toho nominálny výkon 5,7 GWp je pre CdTe s podielom 4,18 %, 1,6 GWp je pre
CIGS s podielom 1,17 %, a 0,2 GWp je pre a-Si s podielom 0,15 %.

Navzdory obdobnej konverznej účinnosti (𝜂) tenkovrstvových solárnych člán-
kov založených na absorpčných vrstvách z chalkogenidov Cu(In1−𝑥,Ga𝑥)(S𝑦,Se1−𝑦)2

(CIS, CGS, CIGS) a CdTe, v porovnaní s kryštalickým kremíkom (𝜂c-Si = 26,1 %,
𝜂CIGS = 23,4 %, 𝜂CdTe = 22,1 %), predstavujú prekážku v masovom nasadení tech-
nológií stále vysoké výrobne náklady a nedostatok prvkov Te, In a Ga v zemskej
kôre, či u technológie CdTe problém predstavuje i toxicita Te. Rozvíjajúcou techno-
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ÚVOD

lógiou, ktorá by mohla nahradiť tieto typy článkov s vytýčeným cieľom dosiahnutia
nižšej ceny a vyššej účinnosti, je založená na kvarternárnych kesteritových zlúčeni-
nách Cu2ZnSnS4 (CZTS), Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) a Cu2ZnSn(S𝑥,Se1−𝑥)4 (CZTSSe)
vyrábaných vo vákuu alebo deponovaných v roztokoch [2]. Ich účinnosť oproti tech-
nológii CIGS a CdTe je však stále pomerné nízka (𝜂CZTSSe = 12,6 %). Rovnako ako
CZTS sú i ďalšie technológie stále vo fázy vývoja, prípadne sú určené výhradne
pre špeciálne aplikácie. V posledných rokoch však dosahujú najvýraznejší pokrok
v účinnosti solárne články založené na zmesi organických–anorganických halido-
vých perovskitov (PSC), typicky v zložení CH3NH3Pb�̃�3, kde �̃� = {I, Br, Cl} [3].
Prekážku pri hromadnej výrobe perovskitových solárnych článkov predstavuje ako
chabá stabilita štruktúry pri veľkoplošnom deponovaní vrstiev, tak i toxicita Pb či
veľké množstvo defektov v štruktúre [4]. Avšak rovnako ako pri chalkopyrite CIGS,
kde snaha spočívala hlavne v nahradení pomerne vzácnych prvkov In a Ga me-
nej vzácnymi a dobre dostupnými prvkami ako je Zn a Sn, čím vlastne vznikla
technológia CZTS, tak i pri perovskitových solárnych článkoch smeruje výskum
v možnosti nahradenia Pb iným prvkom. Rovnako ako pri technológii CZTS môže
byť príkladom použitie Sn, kedy sa získa perovskit CH3NH3SnI3 [5].

Predkladaná dizertačná práca sa zameriava na identifikáciu a analýzu mikro-
štruktúrnych defektov vyvolávajúcich zlyhanie modulov tenkovrstvových solárnych
článkov na báze chalkopyritovej Cu(In,Ga)Se2 absorpčnej vrstvy. U konvenčných
Si-orientovaných solárnych článkoch je problematika defektov prakticky vyčerpaná,
avšak s nástupom nových technológii, umožňujúcich deponovanie tenkých vrstiev,
sa stala problematika mikroštruktúrnych defektov ešte viac aktuálnejšou než ke-
dykoľvek predtým. Vyvolané to je najmä rôznorodými komplexnými problémami,
spojenými s polykryštalickou štruktúrou tenkých vrstiev, vedúcimi k vzniku nových
druhov mikroštruktúrnych defektov, ktoré nemali absolútne žiadne ekvivalentné či
známe zastúpenie u konvenčných technológii založených na pomerne čistých a kryš-
talicky vysoko-orientovaných Si-waferoch. Neusporiadaná polykryštalická povaha
tenkovrstvových polovodičových materiálov v solárnych článkoch druhej generácie
preto vyžaduje detailnú analýzu elektronických, optických, štrukturálnych a kom-
pozičných vlastností vztiahnutých k reálnej morfológii deponovaných vrstiev takmer
až na nanoskopickej úrovni. Napriek rozsiahlemu teoretickému a experimentálnemu
výskumnému úsiliu, venovanému vlastne už niekoľko dekád chalkogenidovým po-
lovodičovom, ešte stále nie sú dostatočne objasnené a pochopené rekombinačné
vodivostné mechanizmy prostredníctvom defektov v tenkovrstvových štruktúrach,
vrátane ich chemickej stechiometrie, či optoelektronické vlastnosti týchto materiá-
lov dané variabilným chemickým potenciálom ich zloženia, ktoré sú rozhodujúcim
faktorom pre zvyšovanie konverznej účinnosti [6].
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DETAILY
DIZERTAČNEJ
PRÁCE 1
Technológia tenkých vrstiev priniesla do oblasti fotovoltiky nielen úplne nové mož-
nosti a koncepty deponovania variabilných polovodičových materiálov do komplex-
ných viacvrstvových heteroštruktúr, ale i nepreberné množstvo nových problema-
tických výziev, ktoré nemali ekvivalentnú obdobu u konvenčných kremíkových tech-
nológií, najmä pokiaľ ide o problematiku defektov v mikroštruktúre vrstiev.

1.1·ŠPECIFIKÁCIA ZAMERANIA
Dizertačná práca sa zameriava na experimentálny výskum mikroštruktúrnych de-
fektov ovplyvňujúcich konverznú účinnosť tenkovrstvových solárnych článkoch na
báze chalkopyritovej absorpčnej vrstvy Cu(In,Ga)Se2, bežne známych pod skratkou
CIGS. Absorpčná vrstva vo svojej podstate funguje na princípe dierovovej vodivosti
spôsobenej vakanciami Cu v kryštalickej mriežke, ktoré sa prejavujú ako akceptory
elektrónov a vedú k zvyšovaniu koncentrácie majoritných nosičov náboja. Počas
výrobného procesu však v kryštalickej mriežke vznikajú taktiež i vakancie Se, ktoré
sa naopak chovajú ako kompenzačné donory s následkom výrazného zníženia hus-
toty výskytu nosičov náboja a vzniku vysokej hustoty rekombinačných centier pre
generované nosiče náboja [7]. Avšak hlavné obmedzenie vo výkonnosti modulov
je výsledkom vysokej hustoty efektívneho rozloženia lokálnych defektných stavov
v dôsledku prítomnosti defektov v tenkovrstvovej štruktúre, ktoré sa chovajú ako
pasce či rekombinačné centrá na rozhraní heteropriechodu CdS/Cu(In,Ga)Se2 a me-
dzi hranicami zŕn v samotnej polykryštalickej absorpčnej vrstve [8]. Rekombinačné
mechanizmy prostredníctvom intrinsických defektov s hlbokými pascami tak do vy-
sokej miery ovplyvňujú typ vodivostných mechanizmov. Motivačným aspektom je
prispieť k rozvoji polovodičových štruktúr na báze kovových chalkogenidov, ktoré
sú dnes kľúčové pre rekuperačné získavanie energie (angl. Energy Harvesting) zo
slnečného žiarenia modernými hybridnými fotovoltickými platformami [9, 10].
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1·DETAILY DIZERTAČNEJ PRÁCE

1.2·CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE
Fundamentálnym cieľom je odhaliť kritické defekty v mikroštruktúre deponovaných
vrstiev, predovšetkým z pohľadu narušenia správnej funkčnosti rozhrania hetero-
génneho 𝑝–𝑛 priechodu. A prispieť tak defektoskopickým výskumom k vysvetleniu
atypického prejavu transportu náboja v tenkovrstvových štruktúrach na báze chal-
kogenidov, presnejšie na báze kovových Cu-chalkopyritov, ktoré ešte stále nie je
riadne objasnené v porovnaní s transportom náboja u konvenčných c-Si solárnych
článkoch. Konkrétnejšie bolo následne stanovených nasledujúcich päť cieľov.

I· Metodika laboratórnej prípravy vzoriek
Navrhnúť spoľahlivú metodiku prípravy vzoriek z veľkoplošných flexibil-
ných modulov, keďže neexistuje relevantný publikačný zdroj prípravy vzo-
riek z kompletných tenkovrstvových solárnych článkov deponovaných na
inom substráte než laboratórne sodno-vápenaté sklo.

II· Charakterizácia a lokalizácia individuálnych defektov
Elektricky charakterizovať objemové parametre pripravených vzoriek pre
objektívne vyhodnotenie funkčnosti heteropriechodu, pričom sa primárne
zamerať na lokalizáciu a priestorové rozloženie individuálnych mikroštruk-
túrnych defektov v danom objeme na makroskopickej úrovni.

III· Identifikácia štrukturálneho pôvodu svetelnej emisie
Identifikovať na mikroskopickej úrovni pod elektrónovým skenovacím mik-
roskopom štrukturálny pôvod lokalizovaných svetlo emitujúcich nehomo-
génnych oblastí vztiahnutých k narušeniam heteropriechodu a zamerať sa
na typické poruchy sprevádzané únikom zvodového prúdu.

IV· Priestorová izolácia mikroštruktúrneho defektu
Pokúsiť sa experimentálne elektricky izolovať vybraný mikroštruktúrny de-
fekt od zvyšku 𝑝–𝑛 priechodu vytvorením priestorovej priehlbne až na sub-
strát mikro-obrábaním (odprašovaním atómov materiálu) za použitia foku-
sovaného iónového zväzku pod elektrónovým skenovacím mikroskopom.

V· Analytický model transportných charakteristík
Navrhnúť a naprogramovať náhradný elektrický model vrátane parazitných
prúdových dráh a demonštrovať robustnosť implementovaného analytického
modelu s extrakciou individuálnych transportných mechanizmov na reálne
zmeraných transportných charakteristikách.
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TENKOVRSTVOVÉ
SOLÁRNE
ČLÁNKY 2
Tenkovrstvové solárne články zahŕňajú široké množstvo najrôznejších technológii
s absorpčnými vrstvami založených na rozdielnych polovodičových materiáloch či
úplne rozdielnom technologickom postupe deponovania všetkých funkčných tenkých
vrstiev, ktorých materiálové zloženie bolo v priebehu niekoľkých dekád postupne
vylepšované nahradzovaním rôznymi prvkami.

2.1·SÚČASNÝ STAV FOTOVOLTIKY
Z dlhodobého hľadiska sa dokázali v posledných dekádach presadiť v hromadnej
veľko-objemovej komerčnej výrobe najmä tri hlavné tenkovrstvové technológie so-
lárnych článkov, ktoré sú založené na absorpčných materiáloch z chalkogenidov, ako
je telurid kademnatý (CdTe) či selenid meďnato-indnato-galnatý (CIGS), a hyd-
rogenizovanom amorfnom kremíku (a-Si:H). Keďže technológia a-Si:H je sužovaná
nielen pomerne nízkou účinnosťou, ale i svetlom indukovanou degradáciou, hlavným
rivalom pre konvenčné c-Si solárne články sa stali najmä tenkovrstvové technológie
CdTe a CIGS, ktoré už dnes dosahujú obdobnú konverznú účinnosť ako c-Si [11].

Nárast výskumného snaženia v technológii tenkých vrstiev, a to konkrétne pe-
rovskitov z kovových halogenidov (PSC), viedol k rozšíreniu a spojeniu tradičných
oddelených výskumných komunít venujúcich sa anorganickým a organickým tenko-
vrstvovým solárnym článkom [12]. Kedysi existovala celkom zreteľná separácia me-
dzi výskumnými skupinami, ktoré vyvíjajú tenkovrstvové solárne články výhradne
s procesným spracovaním v roztokoch, z organických či anorganických nanočasti-
cových absorpčných materiálov, alebo deponovaním tenkovrstvových materiálov vo
vákuu, akým sú Cu(In,Ga)Se2, CdTe a a-Si:H. V posledných rokoch však začali
tieto prakticky separované skupiny svoje výskumne aktivity a záujmy zdielať, čo
viedlo k vzájomnej spolupráci na tretej generácii solárnych článkov, ktoré sa majú
vyznačovať najmä vysokou účinnosťou tenkovrstvových technológii pri použití de-
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2·TENKOVRSTVOVÉ SOLÁRNE ČLÁNKY

pozičných metód známych z druhej generácie solárnych článkov [13]. Okrem toho
sa však spoločné výskumné snaženie s postupom vzniku jednotlivých technológii
v značnej miere začalo taktiež zameriavať na kombinácie perovskitových, organic-
kých a anorganických materiálov do zložitejších tandemových štruktúr s viacerými
heterogénnymi 𝑝–𝑛 priechodmi. Príkladom môžu byť ako tandemové štruktúry zalo-
žené čisto na chalkopyrite CIS/CIGS/CGS [14], tak i štruktúry chalkopyritu v kom-
binácii s perovskitom PSC/CIGS [15], alebo s farbivom senzitizovanými solárnymi
článkami DSSC/CIGS [16].

2.2·CHALKOPYRITOVÉ ZLÚČENINY
Polovodiče založené na kovových Cu-chalkopyritových zlúčeninách sa stali hlavným
kandidátom pre použitie vo forme absorpčnej vrstvy v tenkovrstvových solárnych
článkoch. Dané to je najmä vďaka inherentnému potenciálu materiálu, daného vý-
bornými elektrickými a optickými vlastnosťami (priamy 𝐸G), kedy s vysokým ab-
sorpčným koeficientom 𝛼 = (3–5) · 105 cm−1 dokážu Cu-chalkopyritové polovodiče
absorbovať viac než 90 % slnečnej energie pri 𝑑 ≈ 1 µm [17]. Obecne je možné
dané zlúčeniny vyjadriť chemickým vzorcom Cu𝐵III𝐶2

VI, kde 𝐵III = {In, Ga, Al}
a 𝐶VI = {S, Se, Te}. V závislosti na druhu zlúčeniny s použitím katiónov In, Ga,
Al a aniónov S, Se sa mení ako šírka 𝐸G tak i mriežkové parametre [18]. Pri raste
absorpčnej vrstvy spočíva výzva hlavne v udržaní sa v stechiometrickej oblasti fá-
zového diagramu, keďže odchýlenia môžu viesť k vzniku nežiadúcich fáz s deviáciou
od kryštalickej štruktúry (pozri obr. 2.1), kde atómy aniónov Se2− (príp. S2−) sú
tetrahedrálne viazané s dvoma atómami katiónov Cu+ a dvoma atómami katiónov
In3+ (príp. Ga3+), tzn. každý katión kovu je obklopený štyrmi aniónami nekovu
v priestorovej grupe 𝐼 4̄2d [19]. S narastajúcim nedostatkom atómov Cu sa zvyšuje
koncentrácia intrinsických bodových defektov ako sú napr. vakancie (V−

Cu), substi-
túcie atómov (In2+

Cu, Ga2+
Cu) či neutrálne defektné zhluky (2V−

Cu + In2+
Cu) [20].

Obr. 2.1
Tetrahedrálne usporiadanie v jednotkovej
bunke kryštalickej štruktúry chalkopyritových
polovodičov z rodiny Cu(In1−x ,Gax)(Sy,Se1−y)2
v priestorovej grupe 𝐼 4̄2d s mriežkovou konštan-
tou 𝑎 = (0,56–0,58) nm, 𝑐 = (1,10–1,15) nm.
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2.3·ŠTRUKTÚRA CIGS SOLÁRNYCH ČLÁNKOV

2.3·ŠTRUKTÚRA CIGS SOLÁRNYCH ČLÁNKOV

Typická štruktúra tenkovrstvových CIGS solárnych článkov vrátane časti odpo-
vedajúceho pásového diagramu je zobrazená na obr. 2.2. Funkčné vrstvy v CIGS
solárnych článkov ilustrované na obr. 2.2a pozostávajú hlavne z absorpčnej vrstvy
𝑝-typu Cu(In,Ga)Se2 o 𝑑 = (1–2) µm, ktorá prirodzene absorbuje slnečné žia-
renie, a vyrovnávacej (angl. Buffer) vrstvy 𝑛-typu CdS typicky o 𝑑 ≈ 50 nm,
s ktorou vytvára heterogénny 𝑝–𝑛 priechod. Po absorbovaní fotónov a vygenero-
vaní párov elektrón–diera zaručuje zber elektrónov predná elektróda tvorená dvoj-
vrstvou transparentného vodivého oxidu (TCO), pozostávajúca zo silne dotovanej
transparentnej (angl. Window) vrstvy 𝑛-typu ZnO:Al (AZO) o 𝑑 = (100–200) nm
a intrinsickej vrstvy i-ZnO o 𝑑 = (50–70) nm, ktorá slúži ako ochrana rozhrania
CdS/Cu(In,Ga)Se2 pri deponovaní AZO. Vygenerované voľné diery sú z absorpčnej
vrstvy následné odvádzané vrstvou zadného kovového kontaktu Mo o 𝑑 ≈ 500 nm,
ktorá môže byť deponovaná na nevodivých substrátoch zo sodno-vápenatého skla
(SLG) či polyimidu (PI) alebo vodivých substrátoch z Al alebo nerezovej oceli
(SS). Štruktúra sa môže líšiť nielen v absorbéry pri rôznych technikách deponovania
Cu(In,Ga)Se2, napr. prekurzormi vo forme nano-atramentu bez nutnosti použitia
vákua [21], ale často sú deponované i dodatočné funkčné vrstvy ako je rozhranie
MoSe2 [22] či bariérové vrstvy pre zabránenie difúzie kovov zo substrátu [23].

i-ZnOZnO:Al ·

(2
–5
)µ

m

Mo

SLG · Al · PI · SS

n-typ CdS

p-typ Cu(In,Ga)Se2

(a) štruktúra vrstiev

Zn
O
:A
l

i-
Zn

O

C
d
S Cu(In,Ga)Se2

3,3 eV SCR

EF

EG

EV

EC

QNR

1,2 eV

2,4 eV

(b) pásový diagram

Obr. 2.2: Ilustrácia typickej štruktúry s pásovým diagramom tenkovrstvových
CIGS solárnych článkov. Zobrazenie: (a) základná sekvencia vrstvového uloženia
ZnO:Al/i-ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se2/Mo solárnych článkov na substrátoch zo sodno-
vápenatého skla (SLG), hliníku, polyimidu (PI) a nerezovej oceli (SS); (b) priblížená sche-
matická časť pásového diagramu v blízkosti heterogénneho rozhrania CdS/Cu(In,Ga)Se2
s vyznačením oblasti priestorového náboja (SCR) a kvázi-neutrálnej oblasti (QNR).
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2·TENKOVRSTVOVÉ SOLÁRNE ČLÁNKY

Vhodné je znova upozorniť, že sformovaná polykryštalická absorpčná vrstva
Cu(In,Ga)Se2 na vrstve zadného kovového kontaktu Mo je 𝑝-typu vďaka natívnemu
miernemu „dopovaniu“ intrinsickými defektami v kryštalickej mriežke, konkrétne
vakanciami Cu (V−

Cu). Avšak toto dopovanie je vždy výsledkom rozdielu medzi ak-
ceptormi vyvolaných V−

Cu a takmer ekvivalentného množstva intrinsických donorov
vyvolaných V+

Se, vďaka čomu je absorpčný materiál silne kompenzovaným polovo-
dičom 𝑝-typu. Okrem toho materiály v solárnych článkoch na báze Cu(In,Ga)Se2

vykazujú elektronické metastability s pretrvávajúcou fotovodivosťou, ktorá je te-
oreticky vysvetlená rozdielnou relaxáciou defektov indukovaných svetlom alebo na-
pätím [24, 25]. V odbornej literatúre však stále nebola dosiahnutá všeobecne platná
zhoda o pozorovaných metastabilných prejavoch a zostáva tak i naďalej urgentná
potreba ďalšieho teoretického a experimentálneho výskumu komplexnej fyziky de-
fektov v solárnych článkoch na báze absorbérov Cu(In,Ga)Se2 [26].

Odpovedajúci pásový diagram CIGS solárnych článkov s priblíženou oblasťou
rozhrania CdS/Cu(In,Ga)Se2 pri podmienke bez aplikovaného napätia je ilustro-
vaný na obr. 2.2b. Heterogénny 𝑝–𝑛 priechod sa nachádza medzi vyrovnávacou
CdS vrstvou s 𝐸G ≈ 2,4 eV a absorpčnou Cu(In,Ga)Se2 vrstvou s 𝐸G ≈ 1,2 eV,
ktorým je dosiahnutý kladný posun vodivostného pásu (𝐸C) a záporný posun va-
lenčného pásu (𝐸V), vďaka čomu sa zredukuje miera rekombinácie na rozhraní [27].
Na obr. 2.2b je vidieť i časť dotovanej transparentnej vrstvy ZnO:Al oddelenej od
rozhrania intrinsickou vrstvou i-ZnO s 𝐸G ≈ 3,3 eV, kde v 𝐸G je vyznačená čiarko-
vanou čiarou Fermiho hladina (𝐸F). V pásovom diagrame sa však často vyskytujú
v 𝐸V a v 𝐸C diskontinuity, ktoré sú výsledkom fluktuácie 𝐸G, elektrónovej afinity
a koncentráciou dopantov pre rozdielne tenké vrstvy. Avšak dané heterogénny ro-
zhranie vzniká difúziou voľných nosičov náboja vďaka veľmi slabému 𝑝-dotovaniu
vrstvy Cu(In,Ga)Se2 s koncentráciou akceptorov 𝑁A ≈ 4 · 1015 cm−3 a silnému doto-
vaniu 𝑛 vrstvy CdS s koncentráciou donorov 𝑁D ≈ 1 · 1018 cm−3. Vďaka podmienke
neutrality na rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2 s depletičnou oblasťou vzniká elektrické
pole pozdĺž vzdialenosti ∼ 300 nm vo vrstve CIGS podľa Poissonoveho rozdelenia.
Táto oblasť s vyčerpaním voľných nosičov náboja sa označuje ako oblasť priesto-
rového náboja (SCR), ktorá je nasledovaná k zadnému kontaktu kvázi-neutrálnou
oblasťou (QNR), kde sa koncentrácia voľných nosičov náboja blíži ku koncentrá-
cii akceptorov (𝑝 ≈ 𝑁A), čím je táto oblasť takmer neutrálna (pozri obr. 2.2b).
Samozrejme v 𝐸G sa vyskytujú rôzne energetické stavy napr. plytké pasce kompen-
začných donorov v blízkosti 𝐸C a oblasti QNR vďaka defektom (V−

Cu +V+
Se)+, alebo

plytké pasce akceptorov v blízkosti 𝐸V a oblasti SCR vďaka defektom (V−
Cu +V+

Se)−,
príp. hlboké pasce akceptorov v blízkosti 𝐸F na rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2 vďaka
defektom (V−

Cu + V+
Se)3− [28].
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VYŠETROVANIE
DEFEKTNEJ
MIKROŠTRUKTÚRY 3
Po úspešnej eliminácii poškodených hrán bolo pristúpené na lokalizovanie indivi-
duálnych mikroštruktúrnych defektov s využitím snímania elektricky vynúteného
svetelného vyžarovania a tepelného prehrievania na makroskopickej úrovni. Ná-
sledne na mikroskopickej úrovni boli identifikovaný štrukturálny pôvod defektov
vztiahnutých k bodovo-orientovanej svetelnej emisii.

3.1·NEHOMOGÉNNE VYŽAROVANIE
V PRIEPUSTNOM SMERE

Rozdielne chovanie priestorového rozloženia intenzity elektroluminiscenčného vy-
žarovania na obr. 3.1a–3.1e je spôsobené snímaním pri rôznych úrovniach apliko-
vaného predpätia v priepustnom smere v závislosti na transportnej 𝐽–𝑈 charak-
teristiky na obr. 3.1f. Priestorové rozloženie svetelnej emisie pri záujmovej vzorke
NSCIGS4 vykazuje väčšiu uniformitu predovšetkým pri nižších napätiach (pozri
obr. 3.1a–3.1c pri porovnaní s obr. 3.1d a 3.1e) vďaka neuplatnení sa vplyvu vy-
sokej injekcie nosičov náboja či parazitného sériové odporu (𝑅S) všetkých depo-
novaných vrstiev, ale najmä vrchných vrstiev ZnO:Al/i-ZnO/CdS, cez ktoré pre-
chádza svetlo emitované z heterogénneho 𝑝–𝑛 priechodu vytvoreného rozhraním
CdS/Cu(In,Ga)Se2 [29]. Na obr. 3.1a a 3.1b, mimo zvýšenej žiarivej rekombiná-
cie v okolí Ag kontaktov architektúry MWT a nehomogénneho rozloženia svetelnej
emisie, je možné pozorovať i pomerne výrazné pásy v priestorovej intenzite oriento-
vané jedným smerom, ktoré sú pravdepodobne výsledkom technologického procesu
deponovania tenkých vrstiev metódou s prevíjaním substrátu (R2R) [30]. Takto ne-
obvykle rozložený distribučný charakter vyžarovania solárnych článkov CIGS je vý-
razne v kontraste s pomerne uniformným vyžarovaním v priepustnom smere u c-Si
solárnych článkov s vysoko-orientovanou kryštalickou štruktúrou [31].
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3·VYŠETROVANIE DEFEKTNEJ MIKROŠTRUKTÚRY

Na obr. 3.1a–3.1c okrem vyznačených narušení v okolí prstových Ag kontak-
tov je možné pozorovať obrovské množstvo lokálnych oblastí so zníženou intenzitou
vyžarovania. Tieto tmavé bodovo-orientované lokálne oblasti sú najmä viditeľné na
obr. 3.1c, kde tie najvýraznejšie sú označené štvorcom s prerušovanou čiarou. Mimo

3 mm

C

B

(a) 𝑡exp = 600 s,
𝑈F = 0,4 V, 𝐼F = 1,4 mA

3 mm

C

B

(b) 𝑡exp = 600 s,
𝑈F = 0,6 V, 𝐼F = 2,8 mA

3 mm

E

C

B

A

(c) 𝑡exp = 300 s,
𝑈F = 0,67 V, 𝐼F = 5,2 mA

3 mm

E

(d) 𝑡exp = 10 s,
𝑈F = 1,0 V, 𝐼F = 16,9 mA

3 mm

(e) 𝑡exp = 1 s,
𝑈F = 1,45 V, 𝐼F = 45,7 mA

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f) tmavá 𝐽F–𝑈F,
d(ln 𝐽F)/d𝑈F–𝑈F

Obr. 3.1: Elektroluminiscenčné mapy tenkovrstvového CIGS solárneho článku s archi-
tektúrou MWT pri aplikovaní priepustného predpätia. Zobrazenie: (a, b, c, d, e) pozo-
rovaná zmena v homogenite charakteristického vyžarovania v závilosti na aplikovanom
predpätí s ohľadom na transportné 𝐽–𝑈 charakteristiky, nutné znižovať 𝑡exp vďaka expo-
nenciálnemu nárastu 𝛷q s 𝑈F & 0,5 V; (f) tmavá 𝐽F–𝑈F charakteristika s vyznačenými
hodnotami aplikovaného napätia v rôznych oblastiach prevládajúcich transportných me-
chanizmov, viditeľných najmä v diferenciálnom vykreslení d(ln 𝐽F)/d𝑈F–𝑈F. Parametre:
vzorka NSCIGS4, 𝑆� = 1,212 cm2, 𝑇A = 298,15 K.
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3.2·BODOVO-ORIENTOVANÁ EMISIA SVETLA V ZÁVERNOM SMERE

to sú v EL mapách vyznačené už i niektoré z defektov (A, B, C, E), ktoré boli lo-
kalizované najmä vďaka výraznému vyžarovaniu pri záverne aplikovanom napätí či
pri mikroskopickej obhliadke vzoriek. Zatiaľ čo pri obr. 3.1a–3.1c bola EL získaná
aplikovaním priepustného napätia v oblasti generačne–rekombinačného a driftovo–
difúzneho vedenia prúdu podľa transportnej 𝐽–𝑈 charakteristiky na obr. 3.1f, tak
pri vyšších hodnotách aplikovaného napätia začala byť žiarivá rekombinácia nosičov
náboja veľmi výrazná v určitých lokálnych oblastiach vďaka vysokej injekcii nosičov
náboja (pozri obr. 3.1d) alebo v okolí prstových Ag kontaktov vďaka parazitnému
sériovému odporu (pozri obr. 3.1e). Na obr. 3.1e je taktiež vidieť, že k zvýšenej
intenzite vyžarovania neprebieha po celej dĺžke v okolí prstových Ag kontaktov,
pričom niektoré oblasti nadobúdajú správnu intenzitu ako zostatok planárneho 𝑝–𝑛

priechodu. Tento atypický problém je pravdepodobne spôsobený výraznou a nepra-
videlne rozloženou difúziou Ag do transparentnej vrstvy ZnO:Al.

3.2·BODOVO-ORIENTOVANÁ EMISIA
SVETLA V ZÁVERNOM SMERE

Pre rovnakú záujmovú vzorku NSCIGS4 je získaná elektroluminiscencia pri záverne
aplikovanom predpätí zobrazená na obr. 3.2. Snímanie EL máp prebiehalo pre via-
ceré úrovne 𝑈R s odpovedajúcim 𝐼R = {1; 2; 3; . . . ; 20} mA, kde mapa s najvyššie
dosiahnutou intenzitou vyžarovania je zobrazená na obr. 3.2a. Na danej EL mape je
následne vyznačené záujmové bodovo-orientované vyžarovanie vztiahnuté k defek-
tom A, B, C, ktoré sa vyznačovali pozorovateľne najvyšším nárastom intenzity. Na
obr. 3.2a je vyznačený i defekt G, ktorý sa výraznejšie prejavil po experimentálnej
izolácii defektu A rozobranej neskôr. Samozrejme mimo vyznačené defekty je vidieť
v priestorovom rozložení naozaj skutočne veľké množstvo bodovo-orientovaného
vyžarovania, ktoré je vždy vztiahnuté k individuálnym defektom na úrovni mik-
roštruktúry. Priblížené priestorové rozloženie intenzity záujmových defektov A, B,
C so vzrastajúcim 𝑈R = {2,8; 3,7; 4,3; 4,8} V je zobrazené na obr. 3.2b, kde je už
možné pomerne dobre pozorovať, že najvýraznejší nárast v priestorovej intenzite
vykazuje defekt A. Odpovedajúca zmeraná tmavá transportná 𝐽–𝑈 charakteris-
tika je zobrazená na obr. 3.2c, pričom celková hodnota závernej hustoty prúdu je
výsledkom parazitného ohmického a neohmické transportu náboja [32].

U tenkovrstvových CIGS solárnych článkov v prípade ohmickej zložky je trans-
portný mechanizmus daný predovšetkým hodnotou paralelného zvodového odporu
(𝑅SH) a neohmická zložka sa zakladá na uplatnení teórie transportného mechanizmu
spojeného s priestorovo obmedzeným nábojom (SCL) v dôsledku oblastí MSM. Pri
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3·VYŠETROVANIE DEFEKTNEJ MIKROŠTRUKTÚRY

3 mm
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(a) 𝑡exp = 1200 s,
𝑈R = 4,9 V, 𝐼R = 20 mA
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(b) 𝑡exp = 1200 s,
𝑈R = {2,8; 3,7; 4,3; 4,8} V
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B
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ck
é

Ohmické

(c) tmavá 𝐽R–𝑈R,
𝛷q–𝑈R

Obr. 3.2: Elektroluminiscenčná mapa tenkovrstvového CIGS solárneho článku s archi-
tektúrou MWT pri aplikovaní záverného predpätia. Zobrazenie: (a) bodovo-orientované
vyžarovanie s vyznačenými záujmovými oblasťami vztiahnutými k mikroštruktúrnym de-
fektom; (b) priblížené priestorové rozloženie intenzity vyžarovania záujmových defektov
A, B, C; (c) tmavá 𝐽R–𝑈R charakteristika s individuálnymi transportnými mechanizmami
ohmického a neohmického vedenia prúdu a závislosť intenzity 𝛷q na aplikovanom 𝑈F.
Parametre: vzorka NSCIGS4, 𝑆� = 1,212 cm2, 𝑇A = 298,15 K.

transportnej 𝐽–𝑈 charakteristike na obr. 3.2c sa táto nelineárna zložka nielenže
uplatňuje popri ohmickom vedení prúdu, ale pri hraničnom napätí 𝑈R = 3,09 V
s odpovedajúcou hustotou 𝐽R = 2,93 mA cm−2 dochádza k jej trvalému prevláda-
niu nad ohmickým transportom náboja. Okrem toho je na obr. 3.2c dodatočne
vykreslená i závislosť špičkovej hodnoty fotónového toku (𝛷q) na aplikovanom zá-
vernom napäi (𝑈R), kde práve v oblasti napätia, kedy dochádza k prevládnutiu
neohmickej vodivosti nad ohmickým vedením prúdu, začne i vyžarovanie exponen-
ciálne narastať (intenzita je v logaritme). Ako je možné vidieť na obr. 3.2c tak
špičková hodnota intenzita svetelného toku z defektu A vzrastá oveľa výraznejšie
v porovnaní s defektami B a C. Samozrejme u všetkých troch defektov sa nárast fo-
tónového toku nad 𝑈R ≈ 3 V javí ako lineárny. Hoci je závislosť špičkovej hodnoty
hodnoty fotónového toku defektu B a C na obr. 3.2c takmer rovnaká, v prípade
zobrazenia na obr. 3.2b je vidieť, že je priestorové rozloženie bodovo-orientovanej
svetelnej emisie rozdielne, pravdepodobne v dôsledku rozdielneho rozptylu svetla
z defektnej oblasti na úrovni mikroštruktúry. Súvisieť to môže s odlišným fyzickým
pôvodom defektu, rozdielnou hĺbkou oblasti, kde dochádza k žiarivej rekombinácii,
príp. poškodením či vôbec prítomnosťou transparentnej vrstvy ZnO:Al/i-ZnO.
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3.3·DISTRIBÚCIA LOKÁLNEHO PREHRIEVANIA VZTIAHNUTÁ K DEFEKTOM

3.3·DISTRIBÚCIA LOKÁLNEHO PREHRIEVANIA
VZTIAHNUTÁ K DEFEKTOM

Výsledné získane lock-in termogramy sú vykreslené na obr. 3.3 pre rovnakú vzorku
NSCIGS4, ktorá bola vyšetrovaná prednostne metódou spektrálne filtrovanej EL.
V prípade modulovaných excitačných pulzov v priepustnom smere je získaný lock-
in termogram zobrazený na obr. 3.3a, kde až na oblasť v pravom dolnom rohu je
možné pozorovať pomerne homogénne rozloženie tepelného vyžarovania. Prítomné
artefakty v podobe okruží na termograme sú pravdepodobne spôsobené odraz z po-
užitého makro-objektívu termokamery. Avšak mimo pomerne uniformne rozložené
tepelné vyžarovanie je na obr. 3.3a vidieť i zvýšené vyžarovanie z prstových Ag kon-
taktov, a to najmä v okolí prekovania kontaktov s architektúrou MWT. Vhodné je
poznamenať, že termogram na obr. 3.3a bol získaný pri aplikovaní vyššieho napä-
tia v oblasti transportnej 𝐽–𝑈 charakteristiky kde sa uplatňuje pokles toku prúdu
vďaka prítomnosti sériového odporu [33], čo sa prirodzene prejaví i v prehrievaní
prstových Ag kontaktov. Potrebné je taktiež uviesť, že vysoká hodnota tepelného
vyžarovania z nevodivej izolácie v okolí kontaktov architektúry MWT je iba zdan-
livá vďaka nekorigovanej emisivite (𝜀) povrchu izolácie [34]. Podľa úplnej správnosti
by povrch mal byť pokrytý matnou tenkou čiernou fóliou s presne definovanou 𝜀.

3 mm

MWT
izolácia

(a) 𝑓lock-in = 50 mHz,
𝑈F = 1,97 V, 𝐼F = 80 mA

3 mm

B
A

C D

(b) 𝑓lock-in = 50 mHz,
𝑈R = 4,9 V, 𝐼R = 18 mA

T = 0,69 KC

T = 0,25 KA
T = 0,28 KD

T = 0,27 KB T = 0,34 KMWT

T = 0,47 KMWT

(c) 𝑓lock-in = 50 mHz,
𝑈R = 4,9 V, 𝐼R = 18 mA

Obr. 3.3: Lock-in termogramy tenkovrstvového CIGS solárneho článku s architektúrou
MWT. Zobrazenie: (a) pri modulácii s priepustne aplikovaným predpätím; (b) pri mo-
dulácii so záverne aplikovaným predpätím; (c) vykreslenie v 3D zobrazení s kontúrami
tepelného vyžarovania. Parametre: vzorka NSCIGS4, 𝑆� = 1,212 cm2, 𝑇A = 298,15 K.
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3·VYŠETROVANIE DEFEKTNEJ MIKROŠTRUKTÚRY

Následne pri modulovaní excitačných pulzov v závernom smere bol získaný ter-
mogram zobrazený na obr. 3.3b, kde je už konečne viditeľné mimo distribuované te-
pelné prehrievanie takmer celej vzorky i silné bodové prehrievanie lokálnych oblastí.
Priestorové umiestnenie týchto bodov je možné pomerne dobre korelovať s výsled-
kami získanými zo spektrálne filtrovanej EL jak v závernom tak i v priepustnom
smere (pozri obr. 3.1 a 3.2). Mimo to už pri EL v priepustnom smere je napr.
vidieť značný rozdiel medzi defektom B a C, kde C sa vyznačuje najvýraznejšou
tmavou lokálnou oblasťou pozorovanou na obr. 3.1a–3.1c. Prekvapivo však ozna-
čený defekt A, ktorý sa vyznačoval najvyššou intenzitou svetelnej emisie pri EL na
obr. 3.2, produkuje menšie teplo oproti defektu B ale najmä defektu C. Na termo-
grame je viditeľný i defekt označený ako D, ktorý však pri spektrálne filtrovanej
EL nebol nijak zvlášť pozorovaný. Rozdiel vo výške lokálneho bodového tepelného
vyžarovania je lepšie pozorovateľný v 3D vykreslení na obr. 3.3c s dodatočne vy-
kreslenými kontúrami. Naproti defektom A, B a D s odpovedajúcimi 𝑇A = 0,25 K,
𝑇B = 0,27 K a 𝑇D = 0,25 K vykazuje viac než dvojnásobné lokálne prehrievanie de-
fekt C s odpovedajúcou 𝑇A = 0,69 K. Tmavá oblasť na dolnom pravom rohu vzorky
NSCIGS4 môže byť pripísaná vysokému sériovému odporu so zníženou hustotou toku
prúdu [35], prípadne jeho nízkej hodnote vďaka fyzicky nenapojenému kontaktu na
MWT. Avšak v tomto prípade sa to prejavilo i pri kontakte v ľavom hornom rohu,
kde sa však pravdepodobne uplatňuje prehrievanie z defektu C.

3.4·IDENTIFIKÁCIA DEFEKTOV
NA MIKROSKOPICKEJ ÚROVNI

Mikroskopické snímky povrchu vybraných identifikovaných defektov sú zobrazené
na obr. 3.4. Počas mikroskopickej obhliadky povrchu bolo pozorované enormné
množstvo najrôznejších nehomogenít v morfológii, ktoré boli evidentne zodpovedné
za nehomogénne rozloženie intenzity v EL mapách pri priepustne aplikovanom
predpätí. Tieto nehomogenity vo forme rozdistribuovaných zŕn majúcich pôvod
v absorpčnej Cu(In,Ga)Se2 vrstve je možné vidieť na obr. 3.4a. Avšak na danom
obr. 3.4a sa v strede nachádza lokálna oblasť s výrazne narušenou morfológiou
oproti okoliu vďaka použitému detektoru SE. Táto narušená oblasť bola vztiahnutá
k bodovo-orientovanej svetelnej emisii označenej ako defekt A, ktorý je detailnej-
šie viditeľný na obr. 3.4b. Využitím detektoru BSE na obr. 3.4b je možné vidieť
najmä materiálové zmeny, kde výraznejšie svetlá oblasť v pravej hornej časti je
spôsobená odhalením absorpčnej Cu(In,Ga)Se2 vrstvy. V každom prípade parazitný
únik prúdu sprevádzaný žiarivou rekombináciou prebieha v oblasti s výraznými na-
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3.4·IDENTIFIKÁCIA DEFEKTOV NA MIKROSKOPICKEJ ÚROVNI

150 µm

(a) detektor SE, defekt A

40 µm

(b) detektor BSE, defekt A

5 µm

(c) detektor SE, defekt A

30 µm

(d) detektor BSE, defekt B

40 µm

(e) detektor BSE, defekt C

20 µm

(f) detektor SE, defekt D

20 µm

(g) detektor SE, defekt E

5 µm

(h) detektor SE, defekt E

40 µm

(i) detektor BSE, defekt L

Obr. 3.4: Identifikovaný fyzický pôvod mikroštruktúrnych defektov pod SEM tenko-
vrstvového CIGS solárneho článku s architektúrou MWT. Zobrazenie: (a) rozsiahla oblasť
v okolí defektu A; (b) priblížený identifikovaný defekt A s narušením vrstiev; (c) priblížená
oblasť defektu A s dierou v absorpčnej Cu(In,Ga)Se2 vrstve až na zadný kontakt Mo; (d)
defekt B v blízkosti prstového Ag kontaktu; (e) oblasť identifikovaná ako defekt C; (f) iden-
tifikovaný defekt D; (e) identifikovaný defekt E s narušením vrstiev ZnO:Al/i-ZnO/CdS;
(h) priblíženie narušenia defektu E; (g) mierne narušená oblasť povrchu identifikovaná
ako defekt L. Parametre: vzorka NSCIGS4, 𝑆� = 1,212 cm2, 𝑈acc = 15 kV, 𝜃 = 0°.
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3·VYŠETROVANIE DEFEKTNEJ MIKROŠTRUKTÚRY

rušeniami celého vrstvového uloženia (𝑑 ≈ 2 µm). Detail narušenia v absorpčnej
Cu(In,Ga)Se2 vrstve až na zadný kontakt Mo je zobrazený na obr. 3.4c. Mimo
diery v Cu(In,Ga)Se2 sú na povrchu viditeľné i rôzne štruktúry, ktoré sa sformovali
vďaka segregácii materiálu [36]. V blízkosti Ag kontaktu bolo identifikované naru-
šenie vrchných vrstiev vztiahnuté k defektu B, zobrazeného na obr. 3.4d. Výrazné
čierne oblasti sú iba uhlíkové nečistoty na povrchu.

Veľmi rozsiahle poškodenie vrchných vrstiev s morfologickými zmenami je možné
pozorovať v lokálnej oblasti zobrazenej na obr. 3.4e, ktorá je vztiahnutá k ozna-
čenému defektu C. Tento defekt C spôsoboval veľmi výrázne lokálne prehrievanie
(pozri obr. 3.3b a 3.3c) pri záverne modulovanom napätí a bol sprevádzaný naj-
nižšou intenzitou bodovo-orientovaného vyžarovania pri EL oproti defektom A a B
(pozri obr. 3.2a a 3.2b). Okrem toho pri priepustne aplikovanom predpätí sa v pries-
torovom rozložení inzentiy v EL mape prejavoval ako výrazný tmavý bod (pozri
obr. 3.1a–3.1c). Naopak defekt A vykazoval najvyššiu intenzitu bodovo-orientovanej
žiarivej rekombinácie v závernom smere, avšak jeho lokálne tepelné prehrievanie
bolo najmenej významné oproti defektom B, C a D. Pri identifikovanom defekte D,
zobrazeného na obr. 3.4f, je možné taktiež pozorovať zmeny v morfológii vrstiev,
ktoré sa však uplatňovali iba nízkym lokálnym prehrievaním v lock-in termograme
a nebolo vôbec sprevádzané bodovo-orientovaným vyžarovaním v závernom smere
či výraznou tmavou oblasťou v priestorovej homogenite vyžarovania v priepustnom
smere. Neskôr bolo odhalené, že tieto morfologické zmeny sú pravdepodobne zaprí-
činené vysokou hustotou tečúceho prúdu skrz tieto lokálne narušenia v mikroštruk-
túre, ktoré viedli k teplotám majúcich dopad na pôvodne sformovanú štruktúru.
Okrem týchto záujmových defektov bolo možné pozorovať veľmi široké množstvo
najrôznejších nehomogenít narušujúcich predovšetkým vrstvy ZnO:Al/i-ZnO/CdS
na zrnách absorpčného Cu(In,Ga)Se2 materiálu.

3.5·EXPERIMENTÁLNA IZOLÁCIA DEFEKTU
PRERUŠENÍM HETEROPRIECHODU

Mimo obhliadky morfológie povrchu pod SEM či prieskumu priečneho mikrorezu
defektov s FIB bolo experimentálnym záujmom pokúsiť sa elektricky izolovať lo-
kalizovaný a identifikovaný defekt A zo vzorky NSCIGS4 od zbytku 𝑝–𝑛 priechodu
vytvorením priestorovej priehlbne až na Al substrát. Pre tento zámer vďaka orien-
tácii FIB v komore SEM bol vždy nevyhnutný náklon kompucentrickej platformy
s umiestnenou vzorkou o 𝜃 = 55°. Vybraný defekt A vykazoval nielen najvyššiu in-
tenzity svetelnej bodov-orientovanej emisie pri závernom predpätí (pozri obr. 3.2),
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3.5·EXPERIMENTÁLNA IZOLÁCIA DEFEKTU PRERUŠENÍM HETEROPRIECHODU

ale hlavne narušenie vrstiev bolo menej rozsiahle oproti defektom B a C (pozri
obr. 3.4), čím bolo možné minimalizovať nutnosťou zásahu do štruktúry. Odpráše-
nie materiálu mikro-obrábaním s FIB celého vrstvového uloženia bolo vykonané vo
forme medzikružia s vnútorným a vonkajším priemerom (120–126) µm. Vytvorená
tak bola medzi defektom A a okolitou plochou funkčného 𝑝–𝑛 priechodu 3 µm bari-
éra, kde hĺbka odprášenia materiálu bola nastavená taktiež na 3 µm. Pre optimálne
nastavenie homogénneho odprašovania materiálu pri definovanej hĺbke bolo samoz-
rejme najskôr testovaný tento spôsob mikro-obrábania na iných vzorkách. Nakoniec
bolo využívané nadefinované nastavenia pre odoberanie materiálu z Cu, kde prúd
iónového zväzku dosahoval hodnotu 1,284 nA s presnosťou fokusovania na 50 nm
pri automatizovanej driftovej korekcii. Výsledná vytvorená bariéra s FIB pod SEM
s využitím oboch detektorov SE a BSE je zobrazená na obr. 3.5a a 3.5b.

3 µm

40 µm

(a) detektor SE, defekt A

3 µm

40 µm

(b) detektor BSE, defekt A

40 µm

(c) detektor SE, defekt A

8 µm

(d) detektor SE, oblasť X

5 µm

(e) detektor SE, oblasť Y

5 µm

(f) detektor SE, oblasť Z

Obr. 3.5: Priestorová izolácia lokálnej oblasti defektu A mikro-obrábaním s FIB pod
SEM až na Al substrát. Zobrazenie: (a, b) vytvorená bariéra v okolí defektu; (c) modifi-
kácia vrstiev a vznik dodatočných defektov na hrane bariéry po elektrickom namáhaní;
(d, e, f) priblížená oblasť hrany s narušením vrchných vrstiev sprevádzaného redepozíciou
materiálu. Parametre: vzorka NSCIGS4, 𝑆� = 1,212 cm2, 𝑈acc = 10 kV, 𝜃 = 0° a 𝜃 = 55°.
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3·VYŠETROVANIE DEFEKTNEJ MIKROŠTRUKTÚRY

Tmavá oblasť v oboch prípadoch predstavuje už odhalený Al substrát s odprá-
šeným materiálom. Následne pri elektro-optickej charakterizácii sa ukázala byť táto
prvotná eliminácia defektu A neefektívnou, pričom bola následne vykonané ďalšie
rozšírenie bariéry s FIB postupným zaleštením vonkajšej hrany na 4 µm a neskôr
na 5 µm. Hoci zanikla pri závernom smere bodovo-orientovaná emisia z defektu
A, bolo možné pozorovať zvýšenú intenzitu vyžarovania z hrany vytvorenej izo-
lácie. Tento problém sa taktiež prejavil vo forme skratu v priepustnom smere,
kedy bolo možné pozorovať výrazné tmavú oblasť v okolí defektu až v jednot-
kách mm2, keďže v danej oblasti takmer nedochádzalo k žiarivej rekombinácii na
rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2. Samozrejmosťou bol výrazný nárast hustoty prúdu
v transportných 𝐽–𝑈 charakteristikách. Pri dodatočnej obhliadke izolovanej ob-
lasti pod SEM po elektro-optickej charakterizácii bola pozorovaná na vonkajšej
časti bariéry modifikácia vrstiev ZnO:Al/i-ZnO/CdS s čiastočným odparením a re-
depozíciou materiálu (pozri obr. 3.5c) s obdobným charakterom ako pri samotnom
defekte A. Pravdepodobne v daných oblastiach taktiež došlo k segregácii Cu–In–
Ga–Se v absorpčnej Cu(In,Ga)Se2 vrstve so vznikom zŕn bohatých na Cu a oblastí
bohatých na Ga v blízkosti povrchu absorpčnej vrstvy, ako to bolo pozorované pri
iných defektoch sprevádzaných s obdobným narušením morfológie. K modifikácii
vrstiev na časti izolovanej bariéry s detailným zobrazením oblasti na obr. 3.5d–3.5f,
označených ako X, Y a Z, evidentne došlo vďaka elektrickému namáhaniu vzorky
sprevádzaného lokálne zvýšenou hustotou prúdu.

Následne však po neúspešných pokusoch bola s rovnakým postupom mikro-
obrábania s FIB rozšírená izolačná bariéra až na 10 µm, čím prakticky boli sprie-
vodné modifikované oblasti vrstiev úplne oprášené. Hoci je tento spôsob izolácie
defektu výrazným zásahom do tenkovrstvovej štruktúry, nakoniec viedol k úspešne
eliminácii defektu A jeho elektrickým izolovaní od zbytku 𝑝–𝑛 priechodu. Úspešnosť
daného experimentálneho postupu pri každom zvyšovaní izolačnej bariéry bola ove-
rovaná pomocou simultánne vykonávanej elektro-optickej charakterizácie.

3.6·POZOROVANÁ ZMENA PO FIB
V ELEKTRICKÝCH MERANIACH

Počas experimentálnej eliminácie boli vyhodnocované i objemové elektrické me-
rania transportných 𝐽–𝑈 charakteristík, vrátane meraní šumových fluktuácii pri
rôznych úrovniach aplikovaného napätia, predovšetkým pri námáhaní záujmovej
vzorky NSCIGS4 v závernom smere. Pôvodné transportné charakteristiky s dopa-
dom experimentálnej eliminácie defektu A sú zobrazené na obr. 3.6. Potrebné je
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3.6·POZOROVANÁ ZMENA PO FIB V ELEKTRICKÝCH MERANIACH

upozorniť, že na obr. 3.6 je vykreslená charakteristika až po úspešnej eliminácii
defektu A izolačnou bariérou, a zároveň ešte pred degradáciou vzorky s vývojom
ostatných záujmových defektov v mikroštruktúre. Pri počiatočných neúspešných
pokusoch vytvorenia izolačnej bariéry až na Al substrát, vďaka sprievodnej mo-
difikácii vrstiev na hrane, bol pozorovaný výrazný nárast hustoty prúdu v prie-
pustnom i závernom smere. A to najmä vďaka nárastu komponenty transportného
mechanizmu pre ohmický zvod, daný výrazným poklesom paralelného odporu (𝑅SH)
v dôsledku vytvorených lokálnych skratov.

Po úspešnej experimentálnej eliminácii s FIB pod SEM bolo možné v závernom
smere na obr. 3.6a pozorovať veľmi miernu zmenu sklonu krivky. Hoci na prvý po-
hľad išlo o nepatrný rozdiel, počas neúspešných izolácii s FIB bol pozorovaný nárast
hustoty zvodového prúdu až o tretinu dekády. Potrebné je taktiež prihliadať nato, že
na ploche vzorky sa nachádza enormné množstvo iných defektov narušujúcich pla-
nárny 𝑝–𝑛 priechod, ktoré sa ešte stále uplatňujú na vedení unikajúceho ohmického
i neohmického zvodového prúdu. Taktiež priebeh charakteristiky v závernom smere
na obr. 3.6a si javí ako nárast hustoty prúdu pre 𝑈R < 2,5 V a naopak jej pokles
pre 𝑈R > 2,5 V. Avšak v tomto prípade nejde ani tak o pokles či nárast paralelného
odporu ovplyvňujúceho ohmický zvod (𝐽 ∼ 𝑈), ktorý sa prakticky po experimen-
tálnej eliminácii nezmenil, ale o zmenu mocninového faktoru napätia s ktorým na-

Pred elimináciou s FIB
Po eliminácii s FIB

(a) semilogaritmické

Pred elimináciou s FIB
Po eliminácii s FIB

(b) semilogaritmické

Obr. 3.6: Transportné 𝐽–𝑈 charakteristiky tenkovrstvového CIGS solárneho článku s ar-
chitektúrou MWT pred a po experimentálnej eliminácii defektu A mikro-obrábaním s FIB.
Zobrazenie: (a) pokles hustoty prúdu vďaka zníženiu mocninového exponentu v neoho-
mickom transportnom mechanizme SCL pri závernom smere; (b) nárast hustoty prúdu
vďaka poklesu súčiniteľa ideálnosti v generačne-rekombinačnom transportnom mecha-
nizme pri priepustnom smere; (a, b) závislosť 𝐽–𝑈 spolu s d(ln 𝐽)/d𝑈–𝑈 . Parametre:
vzorka NSCIGS4, 𝑆� = 1,212 cm2, 𝑇A = 297,85 K.
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rastá prúdová hustota (𝐽 ∼ 𝑈𝑚), kde po eliminácii defektu A došlo k jeho zníženiu.
Tento princíp superpozície jednotlivých komponent je detailne rozobraný pri mo-
delovaní transportných charakteristík. Vzhľadom k tomu, že mocninový faktor (𝑚)
je vztiahnutý k charakteristickej energii pascí, kde v závilosti od jeho hodnoty je
možné odhadnúť prítomnosť plytkých alebo hlbokých pascí v 𝐸G, tak eliminovaním
defektu A došlo evidentne k zníženiu hustoty pascí s obdobnou vyššou charakte-
ristickou energiou (nachádzajúcich sa v danej planárnej oblasti heterogénneho 𝑝–𝑛

priechodu). V diferenciálnom zobrazení na rovnakom obr. 3.6a je možné pozorovať
po eliminácii hladší priebeh krivky v transportnej d(ln 𝐽)/d𝑈–𝑈 charakteristike,
kde pôvodne nestabilné chovanie pri vyšších napätiach bolo spôsobené aktívnym
príspevkom identifikovaného defektu A.

Naopak po úspešnej experimentálnej eliminácii defektu A došlo v priepust-
nom smere na obr. 3.6b k miernemu nárastu hustoty prúdu v oblasti generačne–
rekombinačného transportného mechanizmu. Potrebné je ešte upozorniť, že v prí-
pade tenkovrstvových CIGS solárnych článkov sa v priepustnom smere dominantne
uplatňovalo generačne–rekombinačné vedenie prúdu (𝜂 ≈ 2), ktoré sa superpono-
valo na driftovo-difúzne vedenie prúdu (𝜂 ≈ 1) takmer až k vysokým napätiam.
Rozdiel v náraste hustoty prúdu v transportnej 𝐽–𝑈 charakteristike v približnom
rozmedzí 𝑈R = (0,2–1,3) V je spôsobený miernym poklesom súčiniteľa ideálnosti
spojeného s generačne-rekombinačným transportným mechanizmom v priepustnom
smere. V prípade diferenciálneho zobrazenia na obr. 3.6b je možné po eliminácii
defektu A pozorovať pri vyšších napätiach výrazné nestability v hladkosti krivky
spôsobené pravdepodobne vedením prúdu pozdĺž hrany izolačnej bariéry. Mikro-
obrábanie s FIB je i navzdory svojej účinnosti výrazným a nevratným zásahom do
tenkovrstvovej štruktúry, kedy pri odprašovaní materiálu môže dochádzať k jeho
rekryštalizácii, ktorá býva sprevádzaná i tvorbou amorfnej vrstvy na hrane [37].

Vývoj šumových fluktuácii pri aplikovaní záverného predpätia pred a po expe-
rimentálnej eliminácii defektu A je zobrazený na obr. 3.7. Porovnaním spektrálnej
prúdovej hustoty v závislosti na frekvencii pred elimináciou na obr. 3.7a a po elimi-
nácii na obr. 3.7c je zrejmé, že spektrálny vývoj šumu sa takmer nelíši pre rovnaké
úrovne aplikovaného 𝑈R = {0,4; 0,6; 0,8; . . . ; 5,0} V. V oboch prípadoch bol pozo-
rovaný blikavý 𝑓−1 šum s inverzne proporcionálnou závislosťou na frekvencii, kde
spektrálna prúdova hustota vykazovala závislosť 𝑆𝑖(𝑓) ∼ 𝑓−𝛾 pred experimentálnou
elimináciou v rozmedzí 1,11 ≤ 𝛾 ≤ 1,23 a po eliminácii v rozmedzí 1,08 ≤ 𝛾 ≤ 1,11.
V prípade nízkych úrovni 𝑈R na obr. 3.7c sa pri 𝑓 > 2 kHz začína superpono-
vať trvalé rušenie s výrazným nárastom pre 𝑓 > 10 kHz. Vzhľadom k tomu, že
prúdová PSD bola meraná s veľmi jemným nastavovaním aplikovaného 𝑈R, bolo
možné dané spektrálne charakteristiky vykresliť i vo forme závislosti na závernom
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3.6·POZOROVANÁ ZMENA PO FIB V ELEKTRICKÝCH MERANIACH

prúde (𝐼R), kde odpovedajúce vykreslenie pred experimentálnou elimináciou je na
obr. 3.7b a vykreslenie po eliminácii s FIB na obr. 3.7d. Farebné značenie medzi
𝑆𝑖(𝑓) a 𝑆𝑖(𝐼R) je zámerne invertované, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii. Za-
tiaľ čo daná farba pri obr. 3.7a a 3.7c odpovedá úrovni aplikovaného 𝑈R, tak pri
obr. 3.7b a 3.7d reprezentuje závislosť meranú pri konkrétnej konštantnej 𝑓 v roz-
medzí od 10 Hz do 10 kHz. Vo vykreslení pred elimináciou na obr. 3.7b je možné
pozorovať zmenu sklonu v závilosti 𝑆𝑖(𝐼R) ∼ 𝐼R

−𝛽 z rozmedzia 1,31 ≤ 𝛽 ≤ 1,78

Šumové pozadie

(a) 𝑆𝑖 ∼ 𝑓−𝛾 (b) pred FIB, 𝑆𝑖 ∼ 𝐼R
𝛽

Šumové pozadie

(c) 𝑆𝑖 ∼ 𝑓−𝛾 (d) 𝑆𝑖 ∼ 𝐼R
𝛽

Obr. 3.7: Šumové charakteristiky tenkovrstvového CIGS solárneho článku v závernom
smere pred a po experimentálnej eliminácii defektu A mikro-obrábaním s FIB. Zobra-
zenie: (a, b) nadbytočný šum pred elimináciou; (c, d) nadbytočný šum po eliminácii;
(a, c) spektrálna prúdová hustota ako funkcia frekvencie 𝑆𝑖(𝑓) ∼ 𝑓−𝛾 s aplikovaným
𝑈R = {0,4; 0,6; 0,8; . . . ; 5} V; (b, d) spektrálna prúdová hustota ako funkcia záverného
prúdu 𝑆𝑖(𝐼R) ∼ 𝐼R

𝛽 meraná pre rozsah 𝑓 = (10–10k) Hz. Parametre: vzorka NSCIGS4,
𝑆� = 1,212 cm2, 𝑇A = 297,85 K.
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3·VYŠETROVANIE DEFEKTNEJ MIKROŠTRUKTÚRY

(a) 𝑆𝑖 ∼ 𝐼R
𝛽𝑓−𝛾 (b) 𝑆𝑖 ∼ 𝐼R

𝛽𝑓−𝛾

Obr. 3.8: Šumové charakteristiky tenkovrstvového CIGS solárneho článku v 3D zobra-
zení v závernom smere pred a po experimentálnej eliminácii defektu A mikro-obrábaním
s FIB. Zobrazenie: (a) nadbytočný šum pred elimináciou; (b) nadbytočný šum po eli-
minácii; (a, b) spektrálna prúdová hustota ako funkcia frekvencie a záverného prúdu
𝑆𝑖(𝑓, 𝐼R) ∼ 𝐼R

𝛽𝑓−𝛾 s aplikovaným 𝑈R = {0,4; 0,6; 0,8; . . . ; 5,0} V meraná pre rozsah
𝑓 = (10–10k) Hz. Parametre: vzorka NSCIGS4, 𝑆� = 1,212 cm2, 𝑇A = 297,85 K.

na 1,87 ≤ 𝛽 ≤ 2,02 pri 𝐼R ≈ 2 mA. Následne po eliminácii na obr. 3.7d sa mení
závislosť 𝑆𝑖(𝐼R) ∼ 𝐼R

−𝛽 v rozmedzí 0,48 ≤ 𝛽 ≤ 1,04 na 1,98 ≤ 𝛽 ≤ 1,66. V prípade
obr. 3.7d sa pri nízkych úrovniach 𝐼R uplatňuje nárast 𝑆𝑖 vďaka rušeniu. V oboch
prípadoch je možné zmenu sklonu prisúdiť uplatňovaniu sa neohmického transportu
náboja nad ohmickým vedením prúdu (pozri obr. 3.2c).

Hoci sa charakter šumových fluktuácii po experimentálnej eliminácii defektu A
nezmenil, nastal mierny integrálny pokles blikavého 𝑓−1 šumu, ktorý je viditeľný
najmä v 3D vykreslení 𝑆𝑖 ∼ 𝐼R

𝛽𝑓−𝛾 na obr. 3.8. Okrem toho pri porovnaní obr. 3.8a
a obr. 3.8b došlo po eliminácii defektu A k pozorovateľnej redukcii množstva šu-
mových špičiek v blikavom 𝑓−1 šume, avšak začali sa uplatňovať s výraznejšou
úrovňou. Vhodné je pripomenúť, že autentičnosť daných šumových špičiek je daná
priemerom až 16 meraní PSD pre jednu úroveň aplikovaného 𝑈R.
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MODELOVANIE
TRANSPORTNÝCH
CHARAKTERISTÍK 4
Modelovanie a analýza transportných charakteristík je zásadným diagnostickým
prístupom pri navrhovaní a charakterizácii ako konvenčných tak i tenkovrstvových
solárnych článkov, keďže dodatočné optimalizovanie konverznej účinnosti zo svojej
podstaty vždy vyžaduje detekciu kľúčových vodivostných mechanizmov zodpoved-
ných za stratu energie v objeme polovodičových materiálov.

4.1·PARAZITNÉ PRÚDOVÉ DRÁHY
Fyzický pôvod individuálnych prúdových komponent, ktoré je možné zahrnúť do ek-
vivalentného elektrického modelu je s reálnym prierezom vzorky schematicky ilus-
trovaný na obr. 4.1. Konkrétne na obr. 4.1a je zobrazený priečny lom deponova-
ného vrstvové uloženia ZnO:Al/i-ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se2/MoSe2/Mo/TiN na Al
substráte vzoriek NSCIGS s odpovedajúcimi hrúbkami jednotlivých vrstiev, ktorý
bol získaný mikroskopickým vyšetrovaním pod SEM. Na základe tohoto zobrazenia
je na obr. 4.1b vytvorený ekvivalentný ilustratívny model parazitných prúdových
dráh, ktoré sa vyskytujú v tenkovrstvovej polovodičovej štruktúre. Prúdová dráha
označená ako hlavný 𝑝–𝑛 priechod predstavuje riadny neparazitný tok prúdu po-
zdĺž planárneho heterogénneho 𝑝–𝑛 priechodu v zhode s driftovo–difúznym trans-
portným mechanizmom nosičov náboja. Naproti tomu prúdová dráha označená ako
oslabený 𝑝–𝑛 priechod predstavuje typicky generačne–rekombinačné vedenie prúdu,
ktoré však zahrňuje i parazitný únik prúdu vyvolaný viachladinovým tunelovaním
nosičov náboja cez vysokú hustotu poruchových stavov v strednej medzere zakáza-
ného pásu depletičnej oblasti heterogénneho rozhrania 𝑝–𝑛 priechodu [38]. Následne
parazitný ohmický zvod predstavuje vedenie prúdu unikajúceho prostredníctvom
prítomných kráterov alebo nizko-odporových hraníc zŕn (GB) v absorpčnej vrstve
Cu(In,Ga)Se2, ktoré prakticky vedú k skratovému prúdu medzi predným kontak-
tom vodivej transparentnej vrstvy ZnO:Al a zadným vodivým kontaktom vrstvy
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4·MODELOVANIE TRANSPORTNÝCH CHARAKTERISTÍK

Mo ~ 2 40 nm
TiN ~ 150 nm

Al
~
15
0
µm

MoSe2 ~ 120 nm

Cu(In,Ga)Se2 ~ 1.6 µm

CdS ~ 80 nm
i-ZnO ~ 10 nm
ZnO:Al ~ 160 nm

1 µm

(a) detektor SE

Transport
SCL

Parazitný
ohmický zvod

Oslabený
p–n priechod

Hlavný
p–n priechod

Hranice zŕn

Transparentná

Predný kontakt

SubstrátDifúzna bariéra

Zadný kontakt
Vrstva rozhrania

Absorpčná

Vyrovnávacia

(b) ilustrácia transportu náboja v mikroštruktúre

Obr. 4.1: Teoretický model parazitných prúdových dráh prítomných v tenkovrstvo-
vých CIGS solárnych článkoch. Zobrazenie: (a) prierez skutočnej štruktúry vo vzorkách
NSCIGS pod SEM s popisom jednotlivých tenkých vrstiev; (b) schematická ilustrácia ne-
homogenít v tenkovrstvovej štruktúre s ekvivalentnými transportnými mechanizmami.

Mo. Transportné mechanizmy reprezentované týmito tromi prúdovými dráhami sa
dominantne uplatňujú predovšetkým v priepustnom smere, kedy pri veľmi nízkych
napätiach sa uplatňuje výhradne parazitný ohmický zvodový prúd, nad ktorým
následne začne typicky prevládať generačne–rekombinačné vedenie prúdu, ktoré je
neskôr potlačené driftovo–difúznym vedením prúdu, ovplyvneného pri vyšších na-
pätiach i vysokou injekciou nosičov náboja či celkovým sériovým odporom.

U tenkovrstvových solárnych článkov sa však v závernom smere pomerne vý-
razne uplatňuje mimo parazitný ohmický zvodový prúd taktiež parazitné neohmické
vedenie prúdu, ktoré začne prevládať pri vyšších napätiach, kde oba mechanizmy sú
mierne ovplyvnené sériovým odporom. Prúdová dráha označená ako transport SCL
je výsledkom toku unikajúce prúdu ovplyvneného priestorovým nábojom, ktorý
je výsledkom prítomnosti lokálnych kov–polovodič–kov oblastí sformovaných v dô-
sledku difúzie Al z transparentnej vrstvy ZnO:Al či difúzie Ag z prstových kontaktov
solárneho článku. Tieto kovy prakticky difundujú skrze intrinsickú transparentnú
vrstvu i-ZnO a vyrovnávaciu vrstvu CdS v oblastiach s tenšou hrúbkou, prípadne
i priamo do absorpčnej vrstvy Cu(In,Ga)Se2 skrze rôzne mikroskopické narušenia
vo vrstvách i-ZnO/CdS, kedy už z dôvodu neprítomnosti vstaveného potenciálu na
rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2 (nesformovaný 𝑝–𝑛 priechod) dochádza k takmer ab-
solútne neobmedzenej difúzii kovov do vrstvy Cu(In,Ga)Se2. Obdobným spôsobom
môže do absorpčnej vrstvy Cu(In,Ga)Se2 difundovať taktiež Al zo substrátu cez
mikroskopické narušenia vo vrstve difúznej bariéry TiN. Vhodné je poznamenať, že
i Al substrát je na úrovni atómovej vrstvy potiahnutý Al2O3. Model je platný i pre
absorbéry z chalkogenidov CdTe či kesteritov Cu2(Zn,Sn)(S,Se)4 [39, 40, 41].
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4.2·EKVIVALENTNÝ ELEKTRICKÝ MODEL

4.2·EKVIVALENTNÝ ELEKTRICKÝ MODEL
Vychádzaním z dobre známych Kirchoffových zákonov pre zachovanie elektrického
náboja a energie v elektrických obvodoch je následne celková prúdová hustota za
temna (𝐽D) na obr. 4.2 daná súčtom prúdových hustôt individuálnych komponent
reprezentujúcich riadne vedenie prúdu (𝐽M) a parazitné zvodové vedenie unikajú-
cúch prúdov (𝐽W 𝐽SH, 𝐽SCL) planárnym heteropriechodom [42]. Zahrnutím úbytku
aplikovaného napätia (𝑈), ktorý je v tomto prípade daný Δ𝑈 = 𝐽D𝑆�𝑅S, je ná-
sledne možné podľa platnej definície zapísať ekvivalentne odpovedajúci vzťah

𝐽D = 𝐽0M

{︃
exp

[︃
𝑞 (𝑈 − 𝐽D𝑆�𝑅S)

𝜂M𝑘B𝑇

]︃
− 1

}︃
Hlavný p–n priechod

+ 𝐽0W

{︃
exp

[︃
𝑞 (𝑈 − 𝐽D𝑆�𝑅S)

𝜂W𝑘B𝑇

]︃
− 1

}︃
Oslabený p–n priechod

+

+ 𝑈 − 𝐽D𝑆�𝑅S

𝑆�𝑅SH

Parazitný ohmický zvod

+ 𝐾SCL

𝑆�
(𝑈 − 𝐽D𝑆�𝑅S)𝑚

Transport SCL

, (4.1)

kde 𝑞 je elektrický náboja elektrónu, 𝑘B je Boltzmannova konštanta, 𝑇 je termody-
namická teplota 𝑝–𝑛 priechodu a 𝑆� je plocha tenkovrstvového solárneho článku. Pri
detailnejšom rozbore vzť. (4.1) parameter 𝐽0M je záverná saturačná hustota prúdu
a 𝜂M súčiniteľ ideálnosti hlavného 𝑝–𝑛 priechodu reprezentujúcich transportný me-
chanizmus driftovo-difúzneho vedenia prúdu, parameter 𝐽0W je záverná saturačná
hustota prúdu a 𝜂W súčiniteľ ideálnosti oslabeného 𝑝–𝑛 priechodu reprezentujúcich
transportný mechanizmus generačne–rekombinačného vedenia prúdu, spolu s ve-
dením prúdu uľahčovaného viachladinovým tunelovaním prostredníctvom vysokej
hustoty poruchových stavov v strednej medzere 𝐸G depletičnej oblasti [43].

Ďalej parameter 𝑅S reprezentujúci sériový odpor polovodičovej štruktúry je
daný súčtom parazitných odporov pozdĺž absorpčnej Cu(In,Ga)Se2 či vyrovnávacej
CdS vrstvy, kontaktného odporu medzi Ag kovovými prstovými kontaktami a trans-
parentnou kovom dotovanou vrstvou ZnO:Al, či nakoniec odporom Ag prstových
kontaktov vrátane architektúry MWT, zadnej kontaktnej vrstvy Mo prípadne i Al
substrátu. Paralelný odpor 𝑅SH reprezentuje súčet nízko-odporových dráh pozdĺž
hraníc zŕn (GB) v absorpčnej Cu(In,Ga)Se2 vrstve či krátere z dôvodu neprítom-
nosti absorpčnej vrstvy Cu(In,Ga)Se2 vedúce prakticky k skratovému prúdu medzi
kovom dotovanou transparentnou vrstvou ZnO:Al a zadným kovovým kontaktom
Mo. Parameter 𝐾SCL je koeficient transportného mechanizmu SCL vztiahnutý k vo-
divosti a dĺžke prúdovej dráhy, ktorý uľahčuje tok unikajúceho prúdu vďaka difúzii

ŠKVARENINA, Ľ.

A ANALÝZA MIKROŠTRUKTÚRNYCH DEFEKTOV

25



4·MODELOVANIE TRANSPORTNÝCH CHARAKTERISTÍK

JSCLJMJPH JW JSH

RSHDWDM KSCL

m

RS JD

JDRS

U

Hlavný
p–n priechod

Oslabený
p–n priechod

Parazitný
ohmický zvod

Transport
SCL

Obr. 4.2: Ekvivalentné náhradné elektrické schéma k parazitným prúdovým dráham prí-
tomných v tenkovrstvových CIGS solárnych článkoch, založené na elektricky rozšírenom
dvoj-diódovom (𝐷M, 𝐷W) modeli s parazitným ohmickým odporom (𝑅SH) a parazitným
neohmickým odporom (𝐾SCL) s nelineárnou závislosťou (𝑚), reprezentujúce transportný
mechanizmus ovplyvnený priestorovým nábojom.

kovov z Ag prstových kontaktov a Al z transparentnej vrstvy ZnO:Al skrze nehomo-
genity v intrinsickej bariérovej transparentnej vrstve i-ZnO, eventuálne v horšom
prípade i skrze lokálne oblasti bez prítomnosti vyrovnávacej vrstvy CdS a teda
vstaveného elektrického poľa riadne sformovaného heterogénneho 𝑝–𝑛 priechodu
pôsobiaceho proti difúzii [44]. Mocninový exponent napätia 𝑚 taktiež vztiahnutý
k transportu SCL predstavuje závislosť toku unikajúceho prúdu na aplikovanom
napätí, kedy podľa teórie v prípade prítomnosti plytkých pascí v 𝐸G je uľahčo-
vaný tok prúdu s mocninou napätia 𝑚 ≈ 2, avšak v prípade ak je pozorovaný únik
prúdu v závislosti na napätí s 𝑚 > 2, tak je transportný mechanizmus výsledkom
prítomnosti vysokej hustoty hlbokých pascí v 𝐸G [45].

4.3·ODOZVA MODELU NA LOKÁLNY PRIERAZ
Z obr. 4.3c pre priepustný smer je evidentné, že do napätia 𝑈F = 0,35 V pri
𝐽F = 0,31 mA je transport náboja daný výhradne parazitným ohmickým zvodom,
kde nad toto napätie začne prevládať transportný mechanizmus označený ako osla-
bený 𝑝–𝑛 priechod, ktorý modeluje generačne–rekombinačné vedenie prúdu či tune-
lovanie nosičov náboja vďaka prítomnosti lokálnych oblastí kov–polovodič–kov v dô-
sledku difúzie kovov. Následne až pri 𝑈F = 1,58 V s odpovedajúcim 𝐽F = 16,1 mA
začne prevládať transportných mechanizmus označený ako hlavný 𝑝–𝑛 priechod,
ktorý modeluje transport náboja pozdĺž riadne sformovaného 𝑝–𝑛 priechodu bez
prítomnosti nehomogenít podieľajúcich sa na vodivosti. Už z týchto výsledkov je
zrejmé, že na vedení prúdu v priepustnom smere sa výrazne podieľa oslabený 𝑝–𝑛
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4.3·ODOZVA MODELU NA LOKÁLNY PRIERAZ

priechod, avšak hlavný 𝑝–𝑛 priechod sa začne uplatňovať až pri vysokých napä-
tiach v oblasti, kde dochádza k vyrovnaniu krivky vďaka sériovému odporu. Naopak
v závernom smere rovnako na obr. 4.3c je vidieť, že do napätia 𝑈R = 2,87 V pri

Hlavný p–n priechod
Model
Data

Oslabený p–n priechod
Parazitný ohmický zvod
Transport SCL

Po lokálnom prieraze

(a) semilogaritmické

Hlavný p–n priechod
Model
Data

Oslabený p–n priechod
Parazitný ohmický zvod
Transport SCL

Pred lokálnym prierazom

(b) semilogaritmické

(c) logaritmické (d) logaritmické

(e) diferenciálne (f) diferenciálne

Obr. 4.3: Modelovanie transportných charakteristík v priepustnom a závernom smere
s vyextrahovanými individuálnymi komponentami pre tenkovrstvové CIGS solárne články.
Zobrazenie: (a, c, e) pred lokálnym prierazom; (b, d, f) po lokálnom prieraze. Parametre:
vzorka NSCIGS2, 𝑆� = 1,294 cm2, 𝑇 = 301,22 K.
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𝐽R = 2,46 mA je vedenie prúdu modelované ako parazitný ohmický zvod typicky
lineárne, kde nad touto hodnotou začne prevládať neohmické vedenie prúdu mo-
delované ako transport SCL, ktorý je už typicky nelineárny. Z odchýlenia celkovej
prispôsobenej temnej prúdovej hustoty (𝐽D) v záverom smere na obr. 4.3a a 4.3c
je evidentné, že transport SCL sa začína postupne uplatňovať popri parazitnom
ohmickom vedení prúdu už pri napätiach 𝑈R ≈ 0,75 V. Okrem toho v závernom
smere pri napätí 𝑈R = 0,75 V je vidieť mierne narušenie v hladkosti krivky, ktoré
následne viedlo pri napätí 𝑈R ≈ 5,49 V k prierazu.

Po vzniku lokálneho prierazu v semilogaritmickom zobrazení na obr. 4.3b je
viditeľný výrazný nárast prúdu vedeného parazitným ohmickým zvodom ako v prie-
pustnom smere pri nízkych napätiach, tak i v závernom smere pri nízkych a vy-
sokých napätiach. Tento celkový dopad na vedenie prúdu v priepustnom smere
je lepšie viditeľný v logaritmickom zobrazení na obr. 4.3d, kde sa parazitný oh-
mický zvod výrazne posunul k vyšším hodnotám prúdu, pričom pri nízkych na-
pätiach prevláda nad vedením prúdu oslabeným 𝑝–𝑛 priechodom až do hodnoty
𝑈F = 0,71 V pri 𝐽R = 2,63 mA oproti prípadu pred prierazom, kedy dominoval do
𝑈F = 0,35 V pri 𝐽F = 0,31 mA. Okrem zmeny parazitného ohmického zvodu došlo
tiež k miernemu posunu priesečníka medzi dominujúcim hlavným a oslabeným 𝑝–𝑛

priechodom z hodnoty napätia 𝑈F = 1,58 V na 𝑈F = 1,64 V, pričom odpovedajúci
prúd 𝐽F = 16,1 mA, pri ktorom dochádzalo k zmene prevládajúceho transportného
mechanizmu zostal zachovaný. Nárast parazitného ohmického zvodového prúdu po
lokálnom prieraze viedol k jeho dominantnosti taktiež v závernom smere, kde sa
prakticky dominuje až do vysokých napätí ovplyvnených sériovým odporom, kde
pri napätí 𝑈R ≈ 1,45 V sa postupne začne znova uplatňovať i transport SCL. Dopad
lokálneho prierazu na vodivosť v priepustnom smere je dobre viditeľný v diferen-
ciálnom zobrazení na obr. 4.3e a 4.3f, kde je možné pozorovať posun celkového
prúdu v približnom rozmedzí napätí (0,1–1) V. Z výsledkov na obr. 4.3 je zrejmé,
že lokálny prieraz s tpoškodením heteroštruktúry ohmickým zvodom viedol taktiež
k miernemu ovplyvneniu ostatných prítomných vodivostných mechanizmov.

4.4·VYEXTRAHOVANÉ PARAMETRE
Pre hlavný 𝑝–𝑛 priechod zostala konštantná ako záverná saturačná hustota prúdu
𝐽0M = 6,184 · 10−12 mA cm−2, tak i súčiniteľ ideálnosti 𝜂M = 1,071, pričom jeho
hodnota zodpovedá klasickej teórii driftovo–difúzneho vedenia prúdu. Rovnakým
spôsobom i pri oslabenom 𝑝–𝑛 priechode sa nezmenila ako záverná saturačná hus-
tota 𝐽0W = 1,546 · 10−2 mA cm−2, tak ani súčiniteľ ideálnosti 𝜂W = 4,389. Av-
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4.4·VYEXTRAHOVANÉ PARAMETRE

šak v tomto druhom prípade teória pre výhradne generačne–rekombinačné vedenie
prúdu pri režime nízkych napätí predpokladá hodnotu súčiniteľa ideálnosti 𝜂 ≈ 2.
Pri mnohých tenkovrstvových technológiách sú však často pozorované hodnoty vý-
razne vyššie než 𝜂 > 2, pričom sa najčastejšie vysoká hodnota súčiniteľa ideálnosti
prisudzuje defektom asociovaných s rozohraním heterogénneho 𝑝–𝑛 priechodu, kto-
rými došlo k jeho poškodeniu [46, 47]. Niektoré publikácie rovnež prisudzujú toto
atypické chovanie k výraznému príspevku tunelovacieho prúdu posilneného obje-
movou rekombináciou či rekombináciou na rozhraniach, kde nosiče náboja (elek-
tróny i diery) najskôr tunelujú do prítomných pascí a následne dodaním energie
prechádzajú do valenčného alebo vodivostného pásu, alebo naopak najskôr pri do-
daní energie sa zachytávajú v prítomných pascach a až následne tunelujú do vhod-
ného energetického pásu [48, 49]. Získané výsledky teda naznačujú, že tunelovanie
nosičov náboja na rozhraní hrá výraznú úlohu pri transportných mechanizmoch
podieľajúcich sa na vedení prúdu, predovšetkým pokiaľ ide o príspevok k vede-
niu prúdu generačne–rekombinačným mechanizmom v depletičnej oblasti. Taktiež
niektoré publikácie uvádzajú, že tunelovanie uľahčené prostredníctvom rekombi-
nácie na rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2 dominuje hlavne pri tenkovrstvových CIGS
solárnych článkoch so zrnami bohatými na Cu, pričom príspevok prúdu vyvola-
ného tunelovaním k ostatným prítomným transportným mechanizmom je relatívne
vysoký [50]. S ohľadom na to, je teda možné vyextrahované parametre elektric-

Tab. 4.1: Vyextrahované parametre pre jednotlivé komponenty vodivostných mechaniz-
mov z modelu transportných 𝐽–𝑈 charakteristík pred a po poškodení vzorky tenkovrstvo-
vého CIGS solárneho článku lokálnym prerazením

Komponenta modelu
Hodnoty získaných parametrov

Pred prierazom Po prieraze

Hlavný p–n priechod
𝐽0M 6,184 · 10−12 mA cm−2 6,184 · 10−12 mA cm−2

𝜂M 1,071 (35,971 V−1) 1,071 (35,971 V−1)

Oslabený p–n priechod
𝐽0M 1,546 · 10−2 mA cm−2 1,546 · 10−2 mA cm−2

𝜂W 4,389 (8,778 V−1) 4,389 (8,778 V−1)

Parazitné odpory
𝑅SH 839,8 Ω (1086,5 Ω cm2) 167,1 Ω (216,2 Ω cm2)

𝑅S 19,9 Ω (25,8 Ω cm2) 19,9 Ω (25,8 Ω cm2)

Transport SCL
𝐾SCL 1,891 · 10−4 A V−m 4,283 · 10−4 A V−m

𝑚 2,8 2,8

Pozn.: vzorka NSCIGS2, 𝑆� = 1,294 cm2, 𝑇 = 301,22 K
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kej vodivosti pre oslabený 𝑝–𝑛 priechod v tenkovrstvových solárnych článkoch na
báze chalkopyritu Cu(In,Ga)Se2 interpretovať ako výsledok príspevku tunelovania
k rekombinácii na heterogénnom rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2 [51]. Pre detailnej-
šie rozlíšenie publikácie uvádzajú, že rekombinačné prúdové dráhy v depletičnej
oblasti absorpčnej vrstvy Cu(In,Ga)Se2 sa vyskytujú prevažne u absorbérov ochu-
dobnených na Cu, zatiaľ čo u heterogénnych rozhraní založená na chalkopyritoch
obohatených na Cu dominuje tunelovanie na rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2. [52, 53].
Pri vztiahnutí 𝜂 k tepelnému napätiu 𝑈T = 𝑘B𝑇𝑞−1, je možné ho vyjadriť i vo
forme veličiny 𝐴 = 𝑞(𝜂𝑘B𝑇 )−1 s jednotkou [𝐴] = V−1, kde pre hlavný 𝑝–𝑛 priechod
dosahuje hodnotu 𝐴M = 35,971 V−1 a oslabený 𝑝–𝑛 priechod 𝐴W = 8,778 V−1.

Lokálny prieraz sa prejavil v závernom i priepustnom smere predovšetkým
v parazitnom ohmickom zvode daného paralelným odporom, ktorý z hodnoty vy-
extrahovanej pred vznikom lokálneho prieru 𝑅SH = 839,8 Ω výrazne poklesol po
prieraze na hodnotu 𝑅SH = 167,1 Ω, avšak hodnota sériového odporu zostala kon-
štantná 𝑅S = 19,9 Ω. Pri vztiahnutí 𝑅SH a 𝑅S k ploche 𝑆� = 1,294 cm−2 poklesol
paralelný odpor z 𝑅SH = 1096,5 Ω cm2 po prieraze na hodnotu 𝑅SH = 216,2 Ω cm2

pri konštantnom sériovom odpore 𝑅S = 25,8 Ω cm2. Pokiaľ ide o neohmické vede-
nie prúdu modelované transportným mechanizmom SCL, ktoré pôvodne prevládalo
pri vyšších napätiach v závernom smere, tak hodnota koeficientu SCL vzrástla iba
veľmi mierne z pôvodnej hodnoty pred prierazom 𝐾SCL = 1,891 · 10−4 A V−m na
hodnotu 𝐾SCL = 4,283 · 10−4 A V−m. V oboch prípadoch závislosť prúdovej hustoty
na napätí 𝐽 = 𝑈−𝑚 rástla s mocninovým exponentom napätia 𝑚 = 2,8. Keďže
𝐾SCL je možné interpretovať ako nelineárnu vodivosť, tak je evidentné, že lokálne
vytvorený vodivý kanál vďaka mikroštruktúrnemu defektu mimo ohmické vedenie
prúdu so zníženým odporom o 𝑅DEF = 672,7 Ω (príp. 𝑅DEF = 870,3 Ω cm2) vy-
kazuje zvýšenú vodivosť o 2,392 · 10−4 A V−m čo znamená, že sa na vedení prúdu
týmto konkrétnym kanálom podieľa i neohmický transport náboja. Z toho je možné
usudzovať, že pri vzniku mikroštruktúrneho defektu došlo v tejto lokálnej oblasti
taktiež k zvýšenej difúzii Al z transparentnej ZnO:Al vrstvy cez narušenia vo vyrov-
návacej vrstve CdS do absorpčnej vrstvy Cu(In,Ga)Se2 alebo difúzii Ag z prstových
kontaktov solárneho článku. Tento predpoklad je založený na výsledkoch z mikro-
skopického výskumu, kde bolo možné pozorovať značné narušenia všetkých vrstiev
vo forme defektných komplexov. Vyextrahovanú hodnotu mocninového exponentu
napätia 𝑚 = 2,8, ktorá zostala rovnaká i po vzniku lokálneho prierazu, je možné
fyzikálne interpretovať ako transport SCL uľahčovaný transportom injektovaných
nosičov náboja s efektívnou pohyblivosťou (𝜇) vďaka prítomnosti vysokej hustoty
hlbokých pascí (𝑁t) s efektívnom hustotou poruchových stavov (𝑁eff) v 𝐸G, ktorý
je vztiahnutý k mocninovému exponentu 𝑙 = 𝐸ch(𝑘B𝑇 )−1, kde 𝑚 = 𝑙 + 1.
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ZÁVER

Defektoskopický výskum bol systematicky zameraný na identifikáciu a analýzu
mikroštruktúrnych defektov v chalkogenidových solárnych článkoch založených na
technológii tenkovrstvových polykryštalických absorbérov pozostávajúcich z ternár-
nej chalkopyritovej zlúčeniny Cu(In1−𝑥, Ga𝑥)Se2, súčasne známych pod akronymom
CIGS. V rámci vyšetrovania mikroštruktúry sa defektami rozumeli všetky lokálne
odchýlenia a narušenia v deponovanom usporiadaní pozostávajúceho typicky z vrs-
tiev ZnO:Al/i-ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se2/Mo o hrúbke ∼ 2 µm, predovšetkým s ne-
priaznivým dopadom na funkčnosť či vôbec prítomnosť riadne sformovaného hete-
rogénneho 𝑝–𝑛 priechodu na rozhraní vrstiev CdS/Cu(In,Ga)Se2. Hlavným cieľom
experimentálneho výskumu bolo prispieť k objasneniu často pozorovaného atypic-
kého správania transportu náboja u tenkovrstvových technológii, spojeného s elek-
trickou nestabilitou vďaka poškodeniam planárnej heteroštruktúry, ktorý ešte stále
nie je riadne vysvetlený či pochopený v porovnaní s Si solárnymi článkami.

Keďže v súčasnosti je možné dohľadať výhradne publikácie zaoberajúce sa
laboratórne pripravovanými solárnymi článkami CIGS na substrátoch zo sodno-
vápenatého skla (SLG), súhrnným prínosom dizertačnej práce je rozšírenie stá-
vajúceho poznania o defekty vyskytujúce sa na alternatívne využívaných flexibil-
ných fóliách pri veľkoplošnej komerčnej produkcii s prispôsobenými technologickými
krokmi deponovania vrstiev procesu prevíjaniu substrátu (R2R), ktorím ešte nebola
venovaná náležitá pozornosť. Za účelom vyhodnocovania objemových parametrov
boli aplikované merania transportných a šumových charakteristík, kdežto na mak-
roskopické lokalizovanie individuálnych defektov bola využívaná priestorovo rozlíši-
teľná elektroluminiscencia a lock-in termografia. Mikroštrukturálny pôvod defektov
zodpovedných za lokálne vyžarovanie a prehrievanie bol identifikovaný obhliadkou
morfológie povrchu skenovacím elektrónovým mikroskopom (SEM) s dodatočným
prieskumom priečneho rezu, pripraveného fokusovaným iónovým zväzkom (FIB),
a prvkovej kompozície energiovo-disperznou spektroskopiou (EDS).
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ZÁVER

V počiatkoch výskumu sa ukázala byť podstatnou príprava vzoriek pri delení
flexibilných modulov, u ktorého dochádzalo k rozsiahlym fraktúram vrstiev spre-
vádzaných prasklinami a odpadávaním materiálu pozorovaného na hranách pod
SEM. Praktickým prínosom je navrhnutá metodika laboratórnej prípravy, založená
na precíznej eliminácii mechanicky poškodených hrán ich úplným odstránením na
metalografickej leštičke, ktorej spoľahlivosť bola overená elektro-optickou analýzou.
Tento spôsob prípravy sa ukázal byť vhodným najmä pri tenkých vrstvách depo-
novaných na substráte z polyimidu a Al, kde dochádzalo k ideálnemu skratu medzi
vrstvou zadného Mo a predného ZnO:Al kontaktu vďaka mechanickému zapraco-
vaniu vrstiev do vodivého substrátu. Pri pripravených vzorkách na nerezovom sub-
stráte sa ukázalo byť vhodnejšie chemické odstránenie transparentného vodivého
oxidu. Paralelne vykonaná metalografická príprava vzoriek zalievaním do epoxido-
vých a akrylátových živíc bola síce vyhodnotená ako príliš invazívna pre rozsiahlu
analýzu priečneho rezu polykryštalických vrstiev pod SEM, avšak veľmi vhodná
pri obhliadke kontaktov architektúry MWT, kde boli pozorované rozsiahle dutiny
v prekovení s Ag–Cu zrnami nepochybne zodpovedné za výrazný sériový odpor
zistený u solárnych článkov s absorbérom Cu(In,Ga)Se2 z nanoatramentu.

Unikátnym prínosom je sledovanie vývoja nadbytočných šumových fluktuácii
vzhľadom k tomu, že nie je známa žiadna publikácia zaoberajúca sa šumovou diag-
nostikou tenkovrstvových CIGS solárnych článkov. V spektrálnej oblasti bol tak-
mer výhradne pozorovaný blikavý šum s charakteristicky inverzne proporcionálnou
závislosťou spektrálnej výkonovej hustoty prúdu na frekvencii (𝑆𝑖 ∼ 𝑓−1), prisu-
dzovaného napr. fluktuácii pohyblivosti nosičov náboja pri rozptyle na kryštalickej
mriežke. Prítomnosť generačne–rekombinačného šumu s Lorentziánskym tvarom,
daného dobou života voľných nosičov náboja participujúcich na fluktuačnom pro-
cese, bola pozorovaná na nízkych frekvenciách iba pred elimináciou hrán poškode-
ných delením pri príprave vzoriek. Poškodenie hrán sa v transportných charakte-
ristikách prejavovalo vznikom časovo nestabilných lokálnych prierazov, pričom ex-
trapolovaním boli stanovené odpory vodivých kanálov s charakteristickou úrovňou
prierazného napätia. U skúmaných vzoriek však nebol pozorovaný výstrelový šum,
ktorý podľa predpokladov vzniká na potenciálovej bariére vyrovnávacej vrstvy CdS
medzi ZnO a Cu(In,Ga)Se2. Možné je však konštatovať, že generačne–rekombinačný
a výstrelový šum sú u tenkovrstvových CIGS solárnych článkoch vždy prítomné,
avšak maskované v spektrálnej oblasti dominantným šumom 𝑓−1. Pri sledovaní
spektrálnej výkonovej hustoty, s približne kvadratickou závislosťou na prechádzajú-
com závernom prúde (𝑆𝑖 ∼𝐼R

2), bola často pozorovaná zmena sklonu na úrovniach
napätia pri uplatňovaní neohmického transportu náboja nad ohmickým vedením
prúdu získaných z implementovaného modelu transportných charakteristík.
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ZÁVER

Pozoruhodné výsledky boli získané pri absorbéroch Cu(In,Ga)Se2 z nanoatra-
mentu počas elektroluminiscenčného mapovania individuálnych defektov podmie-
nené rôznou úrovňou aplikovaného záverného predpätia, prejavujúce sa rozdielnou
závislosťou intenzity bodovo-orientovaného vyžarovania, ktoré bolo možné kore-
lovať s tmavými lokálnymi oblasťami vo výrazne nehomogénne rozloženej svetel-
nej emisii s priepustne aplikovaným predpätím, napr. vďaka narušeniam vrstiev
ZnO:Al/i-ZnO/CdS na zrnách bohatých na Ga pozorovaných pod SEM. Záverné
vyžarovanie z lokalizovaných defektov korešpondovalo i s lokálnym tepelným pre-
hrievaním v lock-in termogramoch. Navyše táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že
okrem objemových rekombinácii v kvázi-neutrálnych oblastiach (QNR) absorbéru
Cu(In,Ga)Se2 alebo na rozhraní Cu(In,Ga)Se2/Mo, predstavujú hlavný problém
narušenia vrstiev prejavujúce sa žiarivými rekombináciami, vďaka asistencii pascí
skrze vysokú hustotu poruchových stavov v depletičnej oblasti priestorového náboja
(SCR) alebo priamo na rozhraní CdS/Cu(In,Ga)Se2, pozorovateľných v blízkej IR
spektrálnej oblasti. U monoliticky integrovaných submodulov, s deponovaným ab-
sorbérom na polyimidovom substráte procesom viac-krokového naparovania, bol
často detegovaný nielen typický pokles svetelnej emisie medzi laserovými zárezmi
P3, ale i výrazné vyžarovanie na hranách pozdĺž mechanických zárezov P1.

Prínosom morfologického vyšetrovania pod SEM je nielen identifikovanie enorm-
ného množstva defektov či skôr defektných komplexov, ale predovšetkým faktické
zistenie, že prítomné nehomogenity sprevádzané vysokou lokálnou prúdovou hus-
totou na kovových substrátov môžu vyvolať ireverzibilné poškodenie heteroprie-
chodu vďaka dodatočným štrukturálnym zmenám v stechiometrii Cu(In,Ga)Se2

a morfológii pri odparení vrstiev ZnO:Al/i-ZnO/CdS s rekryštalizáciou ZnO vo
forme nanotyčiniek. Kombináciou FIB s EDS bola potvrdená segregácia Cu–In–
Ga–Se za vzniku oblastí sekundárnych fáz Cu𝑥Se𝑦 a agregácie zŕn bohatých na
Cu či Ga sprevádzaná redepozíciou Se s tvorbou zhlukov v okolí modifikovaných
vrstiev. Mikroštruktúrne defekty, zodpovedné za výraznú lokálnu žiarivú rekombi-
náciu a prehrievanie, mali pôvod v izolovaných narušeniach samotného substrátu
vedúce k miestnemu poškodeniu riadne sformovanej heteroštruktúry s krátermi
v Cu(In,Ga)Se2 pri styku ZnO:Al/i-ZnO/CdS/Mo. Pri modifikácii morfológie vrs-
tiev v blízkosti prstových kontaktov dochádzalo dokonca k prerazeniu a viditeľnému
sformovaniu Ag nanoštruktúr až k oblasti prítomného defektu. Typicky však boli
pozorované diskontinuity a poškodenia vrstiev ZnO:Al/i-ZnO/CdS s odhalením ab-
sorbéru Cu(In,Ga)Se2 bohatého na Ga s pozorovanými mikroprasklinami použitím
FIB. Pri vzorkách na nerezovom substráte bolo príčinou vzniku defektov najmä
slabá adhézia absorbéru Cu(In,Ga)Se2 na zadnom kontakte Mo, teplotne sformo-
vaného po nanesení prekurzorov procesom elektrodepozície pri R2R.
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ZÁVER

Experimentálna izolácia defektu prerušením heteropriechodu odprášením ató-
mov materiálu s FIB bola nakoniec úspešná i napriek počiatočne spôsobeného
skratu v oblasti zásahu sprevádzaného rozsiahlym zánikom svetelného vyžarova-
nia v priepustnom režime alebo naopak výraznou bodovou emisiou v závernom
režime, ktorá odpovedala tvaru vytvorenej bariéry. Dopad izolovaného defektu vie-
dol k miernemu zníženiu neohmického úniku prúdu, uľahčovaného prítomnosťou
vysokej hustoty plytkých alebo hlbokých pascí s charakteristickou energiou, spolu
s integrálnym poklesom šumu 𝑓−1 pri závernom namáhaní. Hoci prakticky nie je
možné tento spôsob izolácie defektov aplikovať vo veľkoplošnej komerčnej výrobe
s diagnostikovaním nekonzistentnosti výkonu produkovaných modulov, pri vyba-
vení SEM testovacími sondami a opatrnom nakontaktovaní vodivej transparentnej
vrstvy ZnO:Al by bolo možné v laboratórnych podmienkach elektricky precízne
charakterizovať individuálne defekty až na úrovni mikroštruktúry.

Následne bol popísaný a implementovaný rozšírený model o transport ná-
boja s neohmickým prejavom, podľa teórie toku prúdu obmedzeného priestoro-
vým nábojom (SCL), pre sledovanie individuálnych transportných mechanizmov.
Aplikovaním modelu na reálne zmeraných transportných charakteristikách bolo
zistené, že v priepustnom smere dominante prevláda generačne–rekombinačné ve-
denie prúdu nad driftovo–difúznym prúdom, až k napätiam s uplatňovaním séri-
ového odporu. Avšak u dostupných technológii CIGS, pri vedení prúdu generačne–
rekombinačným transportným mechanizmom, bol v súlade s literatúrou pozoro-
vaný výrazné vyšši súčiniteľ ideálnosti než je teoreticky definovaný a často platný
pre Si technológie. Na základe získaných výsledkov bolo možné usúdiť, že na ve-
dení prúdu sa výrazne podieľa viac-hladinové tunelovanie nosičov náboja skrz vy-
sokú hustotu poruchových stavov v strednej medzere zakázaného pásu na rozhraní
CdS/Cu(In,Ga)Se2, ktoré býva pozorované u absorbérov bohatých na Cu. Oblasti
bohaté na Cu v absorpčnej vrstve Cu(In,Ga)Se2 boli potvrdené prieskumom prieč-
neho rezu, kde dochádzalo k viditeľnej segregácii Cu vo forme nanočastíc pri mikro-
obrábaní s FIB, ktorých počet by mal byť redukovateľný využitím reaktívnych ply-
nov alebo kryogénnych teplôt. Pri skúmaní priečneho rezu boli pozorované defekty
ZnO:Al/i-ZnO/CdS/Mo a ZnO:Al/CdS/Mo s chýbajúcou vrstvou Cu(In,Ga)Se2

asociované s parazitným ohmickým zvodom dominujúcim pri nízkych napätiach
v závere. Naopak identifikované defekty zodpovedné za vznik oblastí kov–polovodič–
kov ZnO:Al/Cu(In,Ga)Se2/Mo bez prítomnosti vrstiev i-ZnO/CdS sprevádzané di-
fúziou Al do absorbéru podávajú vysvetlenie pre neohmický prejav parazitného
úniku prúdu prevládajúceho pri vyšších záverných napätiach, u ktorého bola pozo-
rovaná dokonca vyššia než kvadratická závislosť príznačná pre prítomnosť vysokej
hustoty hlbokých pascí v strednej medzere zakázaného pásu.
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ABSTRAKT

Tenkovrstvové solárne články na báze absorpčnej vrstvy zo zlúčenín chalkogenidov
(CIGS, CdTe) patria dnes medzi najsľubnejšie fotovoltické technológie vďaka svojej dlho-
dobej schopnosti presadiť sa v hromadnej komerčnej výrobe ako alternatíva ku konvenč-
ným Si solárnym článkom. Napriek tomuto úspechu nie je fyzický pôvod defektov prí-
tomných v tenkých vrstvách stále dostatočne objasnený, najmä pri zlúčeninách z rodiny
chalkopyritov Cu(In1−x ,Gax)(Sy ,Se1−y)2. Výskum sa zameriava na identifikáciu a ana-
lýzu mikroštruktúrnych defektov zodpovedných za elektrickú nestabilitu tenkovrstvo-
vých solárnych článkov na báze chalkopyritu s typickým usporiadaním heteroštruktúry
ZnO:Al/i-ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se2/Mo. Neuniformná polykryštalická povaha polovodi-
čových materiálov v tejto komplexnej viacvrstvovej štruktúre vyžaduje obsiahlu analýzu
elektro-optických, štrukturálnych a kompozičných vlastností vztiahnutých k skutočnej
morfológii na makroskopickej, mikroskopickej alebo dokonca nanoskopickej úrovni. Po-
zorované prevládajúce ohmické alebo neohmické vedenie prúdu v transportných cha-
rakteristikách za tmy sa tiež prejavilo v odchýlkach sklonu nadbytočných šumových
fluktuácií, ktoré boli v spektrálnej oblasti výlučne vo forme blikavého šumu so závis-
losťou S i ~ f −1. Priestorovo rozlíšiteľná elektroluminiscencia, založená na stimulovanej
emisii fotónov vstrekovaním nosičov náboja do depletičnej oblasti, nielenže preukázala
výrazne nehomogénne rozloženie intenzity v planárnom heteropriechode pri priepustnom
smere, ale tiež odhalila svetlo emitujúce lokálne oblasti v závernom smere vďaka žiarivej
rekombinácii s asistenciou pascí skrz vysokú hustotu poruchových stavov. Mikroskopické
vyšetrovanie svetlo emitujúcich defektných oblastí odhalilo skôr rozsiahle defektné kom-
plexy s mnohými narušeniami vo všetkých vrstvách, najmä na rozhraní heteropriechodu
CdS/Cu(In,Ga)Se2. Okrem toho veľký zvodový prúd skrz tieto defektné komplexy ná-
sledne viedol k značnému lokálnemu prehrievaniu, ktoré spôsobilo zreteľne pozorovateľné
štrukturálne a morfologické zmeny, ako sú deviácie v stechiometrii absorpčnej vrstvy
v dôsledku segregácie Cu–In–Ga–Se, formovanie zŕn bohatých na Cu a Ga s výskytom
oblastí chudobných na Se alebo oblastí sekundárnych fáz CuxSey , redepozícia mate-
riálu sprevádzaná odparovaním vrstiev ZnO:Al/i-ZnO/CdS spolu s tvorbou Se štruktúr
na povrchu okolo defektov. V rámci výskumu bolo implementované analytické modelo-
vanie transportných charakteristík s extrakciou parametrov jednotlivých transportných
mechanizmov pre pochopenie neohmického správania zvodového prúdu. Okrem správnej
dráhy prúdu pozdĺž hlavného heteropriechodu obsahuje navrhnutý model parazitné prú-
dové dráhy ako dôsledok transportu náboja s prevahou rekombinácie či vedenie prúdu
uľahčované viac-hladinovým tunelovaním prostredníctvom vysokej hustoty poruchových
stavov stredom zakázaného pásu v depletičnej oblasti, ohmického zvodového prúdu
spôsobeného krátermi či nízko-odporovými dráhami pozdĺž hraníc zŕn v Cu(In,Ga)Se2,
alebo prúdu obmedzeného priestorovým nábojom vďaka difúzii kovov z vrstvy ZnO:Al
a mriežky Ag kontaktov cez narušenia vo vrstvách i-ZnO/CdS.
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