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OPONENTNÍ POSUDEK DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE
Ing. Jiřího Šicnera
„Charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech
křemíkových solárních článků"
Předložená disertační práce Ing. Jiřího Šicnera se vztahuje k problematice potlačení
negativního vlivu lokálních defektů a hran, které snižují konverzní efektivitu solárních článků
na bázi křemíku. Oblast výzkumu je rozdělena do čtyř klíčových celků. První část se zabývá
teoretickým popisem křemíkových solárních článků, představuje klíčové parametry
charakterizující tento polovodičový PN přechod a vymezuje odchylky prakticky dosažitelných
hodnot měřených parametrů od teoreticky odvozených. Součástí je i charakterizace defektů
článků a přehledové shrnutí metod jejich diagnostiky. Velká pozornost je věnována technice
fokusovaného iontového svazku (FIB) pro provedení izolace lokálních defektů křemíkových
PN přechodů. Druhá část práce již zahrnuje přehled experimentálních metod určených pro
diagnostiku a charakterizaci struktur vytvořených na solárním článku za použití laseru. Zde se
autor zaměřuje na postup realizace laserových zářezů, následuje měření odporů sousedních
částí, modelování chování odporu mezi kontakty a zobrazování výsledné realizované struktury
pomocí termokamery a CCD kamery ve viditelné oblasti spektra. Třetí část pak zahrnuje
experimentální postupy techrliky FIB pro pasivaci defektních oblastí křemíkového solárního
článku včetně detekce dosažených hodnot pasivace pomocí elektronového mikroskopu. Ve
čtvrté, a tedy závěrečné tematické části, autor shrnuje dosažené výsledky jak z oblasti
úspěšného použití FIB techniky, tak i laserového dělení, které dává do budoucna předpoklad
nasazení z hlediska většího objemu produkce solárních křemíkových článků.

Stanovisko oponenta k disertační práci
1) Aktuálnost a vědecká úroveň předložené d.isertační práce
Téma předložené práce je velmi aktuální, neboť techniky fokusovaného svazku iontů (FIB)
dovolují provádět odstranění PN přechodu článku v částech s lokálními defekty. Obdobně je
vysoce aktuální nasazení laserového dělení na vytváření pomocných struktur na článku. Ze
strany autora bylo nezbytné provést cílený výzkum právě s vyhodnocením možností techniky
laserového dělení s následným ověřením prostřednictvím rezistivních metod hodnocení
úspěšnosti potlačení defektu. V případě techniky FIB bylo použito elektronové mikroskopie
rovněž pro detekci odprášení defektní části křemíkového článku. Šlo tedy o velmi komplexní
téma a v tomto směru lze hodnotit vědeckou úroveň práce za velmi dobrou.
2) Splnění stanoveného cíle a originalita řešení
Autor v úvodní části výzkumné práce předložil rozbor problematiky solárních článků a
následně stanovil vlastní postup řešení v oblasti korekce defektů PN přechodů. Za originální
považuji implementaci techniky FIB pro izolaci defektních oblastí, stejně tak nasazení
laserového dělení pro odpojení lokálních vad z celého článku. Obdobně lze posoudit i následné
vypracování metodiky měření rezistivity odpojených částí polovodiče včetně modelování
obvodového zapojení s náhradním schématem. Za významný technologický pokrok lze
považovat i využití zobrazování struktury článku vždy po provedení technologického zásahu
pomocí svazku FIB. Tímto krokem autor dokázal klíčový posun ve výzkumu metod
diagnostiky polovodičových struktur, čímž doložil splnění hlavního cíle práce.

3) Postup řešení problému a vyjádření k výsledkům disertace
Postup realizace jednotlivých částí výzkumu je v disertační prac1 popsán jasně.
V experimentální části musel autor překonat celou řadu úskalí. Aby mohl provést vyhodnocení
úspěšné eliminace lokálních defektů křemíkového solárního článku, musel se seznámit
s problematikou vakua a vakuové technologie elektronového mikroskopu s podporou FIB
svazku. Pro autora to znamenalo detailně pochopit interakci iontů s vysokou kinetickou energií
s povrchem křemíkového polovodičového článku. Stejně tak se musel autor seznámit s principy
optických soustav, kde je nasazen výkonový laser. Adaptace optické trasy laseru, fokusace na
povrch polovodičového substrátu není jednoduchým úkolem, zvláště pokud má jít o
technologicky velmi precizní akční zásah do struktury polovodiče. Autor v předložené práci
prokázal, že je schopen daný úkol řešit samostatně a i zdárně vyřešit díky správně zvolenému
postupu prací. To dokládá i soubor publikací, kterých autor v rámci práce dosáhl.
4) Význam práce pro praxi a rozvoj vědního oboru
V kapitole 7.2 a v závěrečném shrnutí autor předkládá citace dosažených výsledků. Jako
unikátní lze hodnotit snahu o kombinaci všech zobrazovacích metod, tedy elektronové
mikroskopie, optického zobrazování ve viditelné oblasti a povrchový monitoring teplot
termokamerou s cílem té nejpřesnější lokalizace defektu či prověření, zdali technologický zásah
odprášení FIB svazkem nebo dělení výkonovým laserem povede k optimálnímu provozování
solárního článku s tou nejvyšší účinností konverze energie. Autor svojí prací nepochybně
přispěl k dalšímu rozvoji vědeckého poznání v oboru křemíkových solárních článků.
Významným počinem je zejména komplexní hodnocení defektů a návrh používání laserového
dělení jako metody pro objemovou výrobu solá:púch článků.
5) Formální úprava disertační práce a tezí, jejich jazyková úroveň
Disertační práce i zkrácená část (Ph.D. Thesi s) jsou zpracovány přehledně, koncepčně a
logicky. Zahrnují východiska, cíle a dosažené výsledky s popisem .metodického přístupu. Oba
dokumenty splňují všechny požadované náležitosti z hlediska vědecké úrovně, a to i jak po
stránce formální, tak i obsahové.
6) Doplňující otázky na autora práce během obhajoby

a) Popište optickou soustavu experimentálního uspořádání s vláknovým laserem. Byla optická
soustava (např. kolimační optika) optimalizována tak, aby vytvořený zářez v polovodiči zajistil
vysokou rezistivitu oddělené defektní oblasti od funkční části solárního článku?
b) Jaká jsou hlavní omezení techniky odprašování defektních oblastí
jaké jsou hlavní výhody techniky·laserového dělení?

článku

metodou FIB a

Předloženou disertační práci Ing. Jiřího Šicnera považuji za originální a na vysoké odborné

úrovni. Hlavní myšlenky byly autorem publikovány v časopisech a na konferencích.
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