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ÚVOD
Zvyšující se energetické nároky společnosti a s tím související problémy se znečištěním životního prostředí vedou k hledání alternativních zdrojů elektrické energie. Mezi v poslední době velmi diskutované alternativní zdroje patří solární fotovoltaické systémy, které dokáží přeměnit dopadající sluneční záření na elektrickou energii. Vzhledem ke skutečnosti, že na celý povrch Země osvětlený Sluncem
dopadá zářivý výkon 180 000 TW, zatímco veškerá spotřeba všech typů energie
naší civilizace je asi 10 TW, je nabídka solární energie dostatečná k nahrazení
všech ostatních zdrojů energie. Problém, který v souvislosti se zmíněnými skutečnostmi vyvstává, je realizace dostatečně účinných a levných fotovoltaických
systémů, jejichž základním kamenem jsou solární články.
Přestože se technologie výroby pořád zdokonaluje, průmyslově vyráběné solární články stále obsahují velké množství defektů a nehomogenit. Ty mohou
vznikat jak při výrobě samotného křemíku, tak při procesu výroby solárního
článku. Významnou roli zde hrají lokální defekty v PN přechodu. Tyto defekty
pak mohou mít negativní vliv na účinnost, výkon a životnost solárního článku.
Z hlediska dalšího vývoje je žádoucí tyto defekty lokalizovat a především určit
jejich podstatu.
Jak vyplývá z názvu práce, bude zde popsáno studium a charakterizace sekundárně vytvořených struktur na křemíkových solárních článcích. Pojmem sekundárně vytvořené struktury rozumíme struktury vytvořené za účelem potlačení
negativního vlivu lokálních defektů a hran na funkci solárního článku. Tím je
myšleno především vytvoření laserových zářezů sloužících k izolaci hran. Tyto
laserové zářezy jsou výrobci běžně používány, nicméně dosud neexistují publikace, které by se věnovaly vlivu těchto zářezů na funkci solárního článku. Jedním
z cílů této práce je tuto mezeru vyplnit.
Dále pak sekundárně vytvořenou strukturou rozumíme úpravu defektní oblasti
pomocí odprašování fokusovaným iontovým svazkem. Bude ukázána přesná lokalizace problematické defektní oblasti solárního článku a její následné odstranění.
Následně budou prezentovány výsledky charakteristik solárních článků před a po
takové modifikaci. Pro určení vlivu těchto struktur na vlastnosti a funkci krystalického křemíkového solárního článku budou použity moderní pokročilé diagnostické metody jak elektrické (VA charakteristiky, měření odporu), tak i metody
optické (měření lokálního vyzařování – CCD kamera, termokamera, lock-in termografie). Samozřejmostí je zde využití skenovacího elektronového mikroskopu
vybaveným technologií odprašování pomocí fokusovaného svazku iontů.
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1
1.1

SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Laserové procesy a jejich využití na křemíkových
solárních článcích

Laserové technologie hrají významnou roli při zpracování množství materiálů
používaných ve strojírenství a obecně ve výrobě. Rozmezí procesů, kterých se
účastní laserová technologie se stále zvyšuje. Jednou z oblastí ve které našli lasery své uplatnění je i fotovoltaika. Zde se uplatňují ve více oblastech, například
Laser-Fired Contacts (LFC), Laser-Grooved Buried Contact (LGBC) nebo Metal/Emitter Wrap-Through (M/EWT). Dalším v poslední době velmi rozšířeným
využitím laseru je izolace hran pomocí laseru. Potřeba izolace hran vychází z nedokonalosti opracování hran při výrobě křemíkových solárních článků. Laserová
izolace hrany je obvykle dosažena vypálením drážky kolem celého obvodu solárního článku, co nejblíže okraji, jak jen je to možné. Hloubka zářezu musí dosahovat určitou hloubku vzhledem k difúzní vrstvě aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Typicky se používají zářezy o rozměrech (20–40) 𝜇m široké a (10–20) 𝜇m
hluboké [1]. Nicméně technologie je stále nová a výrobci optimální parametry
zářezu a použitých laserů stále hledají. Například se také studuje vliv zařazení
kroku laserového opracování ve výrobním procesu, konkrétně zda toto opracování
provádět ještě před povrchovou úpravou solárního článku, nebo naopak laserové
zářezy vytvořit až na závěr výrobního procesu [2]. Velkým problémem může být
také tavenina materiálu vzniklá při opracování laserem, v souvislosti s tím se
zkouší například použití techniky Waterjet-Guided laseru.
Celkově lze napsat, že literatury, která se zabývá touto problematikou, není
mnoho. K posuzování vlivu laserového svazku uveďme např. [4], kde je mikroskopicky sledován vliv laserového svazku na polykrystalický křemík a vznik defektů.
Dále je zde sledován přetvořený amorfní polovodič v oblasti laserového opracování. V literatuře [11] lze najít přímo vliv laserového svazku na účinnost solárního
článku ve formě povrchové reflexe. V článku [7] autoři také navrhují postup, jak
hodnotit laserem vytvořené rýhy. Pracují s tenkovrstvými solárními články, postupně odstraňují funkční vrstvy a hodnotí vliv svodového proudu. Neposuzují
izolaci jednotlivých rýh a nutno podotknout, že používané postupy patří spíše do
laboratorního prostředí. V [5] je popisována laserová izolace hran. Autoři se zabývají její kvalitou. V [3] je zajímavě rozebírána široká perspektivnost laserových
postupů v technice solárních článků.
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1.2

Elektronová mikroskopie a technologie FIB

Mikroskopy s technologií FIB získaly široké využití v ákladním materiálovém výzkumu a technologických aplikacích především pro jejich vysoké rozlišení a schopnosti flexibilního mikroobrábění v jediné platformě. Technologie FIB je velice
podobná principu skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) s tím rozdílem,
že je zde použit iontový svazek namísto elektronového. Sekundární elektrony jsou
generovány interakcí iontového svazku s povrchem vzorku a jsou využity pro získání obrazu s vysokým prostorovým rozlišením. Ve většině komerčně dostupných
systémech jsou pro odprašování používány ionty galia a ve spojení s možností plynové injekce, které umožní naprašování a leptání, mají tyto systémy širokou škálu
využití.
Maximální rozlišení při odprašování materiálu pomocí technologie FIB je typicky okolo 10 nm [8]. Kvantitativní aspekty odprašování jsou složité a závisí na
materiálu, orientaci krystalové mřížky a úhlu dopadu svazku iontů. Jak se zvyšuje úhel dopadu iontového paprsku, zvětšuje se průsečík oblasti Collision cascade
s povrchem materiálu a tím se zvýší počet odprášených atomů. Nicméně se zároveň zvyšuje i podíl odražených nebo zpětně odprášených iontů galia. Kompromisem mezi těmito aspekty pro maximální účinnost odprašování je úhel dopadu
přibližně 75 – 80°. Tento fakt byl potvrzen při použití iontového svazku galia (25 –
30 keV) na různých materiálech (monokrystal Si, amorfní SiO2 , polykrystalické
Au a W) a vykazuje dobrou shodu mezi experimentem a teorií [12].
Hlavní nevýhodou zobrazování a opracování pomocí FIB je poškození povrchu
způsobované svazkem iontů. Se zvyšujícím se počtem dávek iontů se jednotlivé
nepravidelné oblasti Collision cascade překrývají a vytváří se poškozená povrchová vrstva [9]. V závislosti zejména na materiálu a teplotě vzorku může mít
poškození svazkem iontů podobu: amorfizace povrchu vzorku, tvorba bodových
defektů, tvorba dislokací, modifikace krystalu a jiné neobvyklé efekty. Amorfizace iontovým paprskem je dobře známý jev a byl rozsáhle studován u materiálů
s kovalentní vazbou jako jsou křemík, germanium, arsenid galitý a uhlík. Naproti tomu čisté kovy mají nesměrové vazby a neamorfizují. O vzniku bodových
defektů a dislokací při použití technologie FIB nebyly publikovány žádné systematické studie, nicméně existuje celá řada samostatných studií. Například se
ukazuje, že měď je velice náchylná na vznik těchto defektů při použití FIB [6].
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2

CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE

Tématem předložené disertační práce je především charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech krystalických křemíkových solárních článků.
Tímto jsou myšleny struktury vytvořené laserovou technikou a technologií fokusovaného svazku iontů. Primárně by měla práce vyplnit mezeru v literatuře, kdy
doposud nebyla na toto téma žádná práce publikována a tím i přispět k rozvoji
v problematice charakterizace krystalických křemíkových článků. Aby bylo toto
možné splnit je potřeba splnit tyto základní cíle, které lze shrnout do následujících bodů:
• Fyzikální popis PN přechodu solárního článku obsahující sekundárně vytvořené struktury a stanovení náhradních elektrických modelů.
• Vyhodnocení vlivu sekundárně vytvořených struktur na parametry solárního
článku, který obsahuje lokální defekty v PN přechodu.
• Návrh komplexní metodiky pro nedestruktivní diagnostiku laserem vytvořených struktur na křemíkových solárních článcích a pro posouzení jejich
vlivu na parametry a funkci solárních článků.
Splnění těchto cílů významně přispěje ke stanovení vlivu sekundárně vytvořených struktur na charakteristiky krystalických křemíkových článků a zároveň
umožní definovat přístupy k jejich charakterizaci. Ke splnění těchto vytyčených
základních cílů dizertace bude zapotřebí především splnit celou řadu dílčích cílů,
jejichž stručný výčet je uveden v nezkrácené verzi práce.
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3

VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE

3.1

Diagnostika a charakterizace laserem vytvořených
struktur

Následující část práce je zaměřena na prezentaci dosažených výsledků v rámci
mého výzkumu. V několika kapitolách budou shrnuty dílčí výsledky s ohledem
na vytyčené cíle. Tyto výsledky pak směřovaly ke stanovení komplexní metodiky
pro charakterizaci laserem vytvořených struktur.

3.1.1

Studium hran solárních článků po řezání laserem

Pro charakterizaci sekundárně vytvořených struktur bylo nutné zkoumat velké
množství vzorků a diagnostikovat jejich defekty. V této části výzkumu bylo analyzováno velké množství defektů a byly zkoumány korelace mezi jednotlivými
metodami diagnostiky. Zde jsem věnoval velkou pozornost skupině defektů, které
se vyskytují na hranách solárních článků a z výzkumu jasně vyplývá, že je velký
problém v nedokonalosti opracování hran výrobcem. Příklad takového defektu je
na obr. 3.1. Další výsledky deklarují negativní vliv těchto defektů na životnost

Obr. 3.1: Detail vyzařování defektu na hraně solárního článku, vzorek K22, CCD kamera
(vlevo), detail defektu na hraně solárního článku, vzorek K22 (vpravo).

článků. Obr. 3.2 ukazuje výrazný ohřev v defektních oblastech a korelaci mezi
vyzařováním ve viditelném spektru (CCD kamera) a tepelným vyzařováním (termokamera) v místě defektu. Z grafu na obr. 3.3, který zobrazuje teplotní závislost
na závěrném napětí je pak zřejmý vysoký nárůst teploty v těchto defektech se
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Obr. 3.2: Ukázka vzorku s defekty nacházejících se na hraně solárního článku, snímek vlevo
zachycený CCD kamerou, 𝑈R = 6 V, vpravo pak snímek pořízený termokamerou, 𝑈R = 6 V.

stoupajícím závěrným napětím. Lze předpokládat, že při vyšších závěrných napětích může dojít ke kompletní destrukci vzorku. Zde je nutné zmínit, že solární
článek se do závěrného stavu v průběhu provozu v solárních panelech může ocitnout v důsledku částečného zastínění solárního panelu. Jak ukazují výše zmíněné

Obr. 3.3: Závislost teploty v defektní oblasti na závěrném napětí, vzorek K22.

výsledky, opracování hran křemíkových solárních článků není ideální. Ke zlepšení
kvality by mělo přispívat právě využití laserových procesů pro zpracování hran.
V rámci měření bylo vypozorováno, že mnohem častěji se tyto defekty objevují
na hranách vzniklých průmyslovým opracováním, než na hranách, které vznikly
zlomením solárního článku. Z tohoto zjištění vzešel nápad vytvoření hrany solárního článku takovým způsobem, že článek je nejprve naříznut laserem a následně
dolomen. Pro tento pokus jsem měl k dispozici sadu běžných vzorků monokrystalických solárních článků od firmy Solartec. Dodané vzorky byly opracovány na
ZČU, kde jim byly vytvořeny hrany technikou naříznutí laserem a následného
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dolomení pro zvolené parametry laseru, zároveň však byly tyto vzorky použity
pro testovací izolační zářezy, které byly realizovány různým nastavením laseru.
Použité diagnostické metody a informace o použitých vzorcích jsou uvedeny v nezkrácené verzi práce.
Dílčími závěry zde bylo zjištění, že zde dochází k určitému ohřevu (v řádu
setin °C) v oblasti laserových zářezů, což značí existenci vodivých kanálů protínajících PN přechod. Vzhledem k poměrně malé prostorové rozlišovací schopnosti
termokamery je možné, že v případě malých oblastí ohřevu může být skutečný lokální ohřev v jednotlivých velmi malých oblastech vyšší. Nicméně vodivé kanály
se podle těchto výsledků nejeví jako příliš masivní. Zajímavá je však existence
výrazné optické aktivity rýh, která je zřejmá ze snímků CCD kamery. Zde se
pravděpodobně bude jednat o rekombinační záření z jednotlivých oblastí defektů.
Přesný mechanismus není z provedených měření možné zjistit. Jedna z pravděpodobných variant jsou lokální lavinové průrazy v oblasti defektů (např. dislokací) v důsledku lokálního snížení potenciálové bariéry v oblasti PN přechodu.
V jednotlivých lokálních oblastech se však mohou projevovat různé mechanismy
vyzařování. Takovéto chování rýh nebylo při předchozích měřeních pozorováno.
V ostatních měřeních, jak bude i ukázáno v dalších kapitolách, rýhy vykazovaly výrazně ohmické chování, které způsobilo lokální zánik potenciálové bariéry
(a tím i PN přechodu) a umožnilo tak vznik proudů tekoucích kanály protínajícími PN přechod. V těchto oblastech pak nedocházelo ke generaci záření v optické
oblasti. Ve výsledku by pozorovaná optická aktivita rýh mohla být interpretována spíše pozitivně. Mohla by totiž značit, že v okolí rýh zůstal zachován PN
přechod, který sice obsahuje velké množství defektů, ale v zásadě je funkční. Zde
se však jedná spíše o spekulaci, k ověření tohoto tvrzení by bylo třeba dalších
měření.
Závěrem této kapitoly však můžeme tvrdit, že na základě studia těchto sad
článků pomocí měření vyzařování termokamerou a CCD kamerou lze konstatovat, že provedený proces opracování hran se jeví jako kvalitní. Uvedenými metodami nebyly nalezeny významnější defektní oblasti v okolí hran, které by způsobovaly vznik vodivých kanálů. Co se týká laserových zářezů mezi kontakty určených primárně pro izolaci hran, které byly realizovány na této sadě vzorků, nelze
jednoznačně posoudit jejich kvalitu. Nicméně studiem a charakterizací takto vytvořených struktur se bude zabývat následující kapitola, kde budou uvedena další
měření vhodnější pro diagnostiku laserových zářezů a posouzení jejich kvality.
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3.1.2

Charakterizace laserem vytvořených struktur určených pro
izolaci hran

Jak už bylo několikrát zmíněno v této práci, laserové technologie mají v oblasti křemíkových solárních článků široké využití. Tato kapitola se bude zabývat
využitím laserové technologie pro izolaci hran. Tato izolace pomocí zářezů vytvořených laserem v blízkosti hran se u průmyslově vyráběných křemíkových článků
používá několik let. Nicméně v současné době neexistují publikace, které by se
věnovaly charakterizaci těchto struktur a určily jejich kvalitu či vliv na chování
solárního článku. Cílem prací uvedených v této kapitole bylo tedy především zvolit vhodný přístup a měřicí metody pro charakterizaci těchto struktur. Všechna
měření by pak měla vést ke stanovení náhradního elektrického modelu laserem
vytvořené struktury na křemíkovém solárním článku a následně stanovit vhodnou metodiku pro diagnostiku sekundárně vytvořených struktur v PN přechodu
solárních článků.
Prvním krokem bylo vymyslet přístup k charakterizaci. Problém byl, že laserové izolační zářezy, které se vyskytují co nejblíže hran solárního článku, je
nemožné rozumným způsobem kontaktovat. Proto jsem zvolil přístup, kdy solární článek standardní velikosti byl rozřezán na menší vzorky a laserové izolační
zářezy pak byly definovaně realizovány mezi jednotlivými prstovými kontakty
solárního článku. To umožní precizní kontaktování a možnost určit příspěvek
těchto vytvořených struktur na chování solárního článku.
V první sadě měření byly připraveny vzorky pro měření na ZČU, kde byl komerční polykrystalický křemíkový solární článek rozřezán na vzorky o rozměrech
45 × 36 mm. Tyto vzorky byly pak rozděleny do třech sad, kdy každá byla opracována s jinými parametry laseru. Zde je uvedeno pouze měření z jedné sady
vzorků, ostatní výsledky jsou uvedeny v nezkrácené verzi této práce.
Použité diagnostické metody jsou uvedeny v hlavním dokumentu práce. Výsledky měření jsou ukázány na sadě vzorků ID1. Pro vytvoření laserových zářezů
na této sadě vzorků byly byly použity parametry výkon laseru P = 90 %, opakovací frekvence pulsů f = 10 kHz a skenovací rychlost R = 250 mm/s. Vzhledem
k velkému množství měřených vzorků zde budou předloženy pouze některý naměřené výsledky, které budou ukazovat typické chování dané sady vzorků. Obr.
3.4 ukazuje vzorek ID11 a jeho vyzařování ve viditelném (měření CCD kamerou)
a v infračerveném spektru (měřeno termokamerou) při elektrickém buzení v závěrném směru, 𝑈R = 14,4 V, 𝐼R = 20 mA. Ze snímků je zřejmé, že vytvořené zářezy v tomto případě nevykazují žádnou zřetelnou optickou ani tepelnou aktivitu.
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Obr. 3.4: Vyzařování ve viditelném (vlevo) a v infračerveném spektru (vpravo) ze vzorku ID11
při elektrickém buzení článků v závěrném směru, 𝑈R = 14,4 V, 𝐼R = 20 mA.

Měření nasvědčují, že v tomto případě dochází v místě zářezu ke kompletnímu
odstranění PN přechodu.
Graf 3.5 znázorňuje naměřené voltampérové charakteristiky v závěrném směru
u vybraných vzorků ze sady ID1. Aby se předešlo degradaci vzorků v důsledku
měření, byl stanoven maximální zpětný proud 100 mA. Z průběhu charakteristik
lze konstatovat, že v rozsahu měření do 10 V se nevyskytují prudké změny proudu,
což nasvědčuje tomu, že v místě laserových zářezů nedochází k významnějším
lokálním průrazům.
Další měření nám ukazují, že zářezy u skupiny vzorků ID1 velmi dobře elektricky izolují. Toto tvrzení vychází z měření odporu mezi dvěma sousedními
kontakty. Vybraná měření jsou ukázána na obr. 3.6, zde jsou vidět měřené VA
10
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Obr. 3.5: VA charakteristiky v závěrném směru u vybraných vzorků ze sady ID1, logaritmické
zobrazení, měřeno v temném prostředí při teplotě 27 °C.
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Obr. 3.6: Měření odporu mezi sousedními kontakty solárního článku s realizovanými laserovými
zářezy, sada vzorků ID1, měřeno v temném prostředí při teplotě 27 °C.

Tab. 3.1: Hodnoty odporu měřených mezi sousedními kontakty u vybraných vzorků ze sady
ID1
Vzorek
R/Ω
Vzorek
R/Ω

ID11 2-3 ID11 5-6 ID11 8-9 ID12 3-4 ID12 6-7
2004,1
2420,1
2293,4
2464,7
2484,1
ID12 8-9 ID13 2-3 ID13 3-4 ID11 5-6 ID13 8-9
2435,9
2400,8
2436,4
2483,0
2488,8

charakteristiky, ze kterých je proložením zjištěn odpor. Z proložení měřeného
průběhu lineární funkcí je zřejmé, že v použitém rozsahu napětí -1 V až 1 V je
měřená závislost velmi dobře symetrická a lineární. Odpor oblastí mezi kontakty
získaný proložením VA charakteristik se u vzorků ze sady ID1 pohybuje okolo
2 kΩ, přesné hodnoty u vybraných vzorků jsou uvedeny v tabulce 3.1. Pro porovnání, odpor oblastí mezi sousedními kontakty u vzorku solárního článku stejné
velikosti se pohybuje v řádu jednotek ohmů. Můžeme tedy říct, že z hlediska izolace sloužící pro oddělení vodivé vrstvy se parametry laseru zvolené pro realizaci
zářezů pro skupinu vzorků ID1 jeví jako vhodné.
Závěrem této kapitoly bych shrnul, že nejlepší elektrickou izolaci mezi jednotlivými dvojicemi kontaktů tvoří zářezy u skupiny vzorků ID1, kde odpor mezi
sousedními kontakty je cca 2,4 kΩ. Zářezy tvořené laserem s jiným nastavením
ve zbylých dvou případech, skupina IO1 a IO2, neizolují – odpory mezi kontakty
se neliší od neopracovaných článků (cca 4 Ω). U vzorků ze skupiny IO1 vyzařování v závěrném stavu PN přechodu ukazuje na velké množství lokálních defektů
v zářezech. U zbylých dvou skupin je vyzařování ze zářezů homogenní, přitom
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u skupiny IO2 je poměrně slabé. Je pravděpodobné, že u skupin IO1 a IO2 zůstal
alespoň částečně zachován PN přechod.

3.1.3

Studium rezistivity laserem modifikovaných oblastí

Velkým problémem u charakterizace laserem vytvořených struktur je tavenina,
která vzniká v průběhu opracování a rozlévá se ven ze zářezu a nejsou zcela jasné
její vlastnosti a její vliv na vlastnosti solárního článku. Detail takové taveniny je
ukázán na obr. 3.7. Cílem této kapitoly bylo provést studium rezistivity u tave-

Obr. 3.7: Detail laserového zářezu, vzorek D283, pohled shora (vlevo), profil zářezu (vpravo).

niny, která vzniká při laserovém opracování křemíkových solárních článků. U této
taveniny není znám přesný vliv na parametry a vlastnosti solárního článku a studium rezistivity tohoto materiálu se jevilo jako užitečné pro určení, jaký vliv tato
tavenina má.
Pro měření byla vytvořena sada testovacích vzorků jejichž parametry jsou
uvedeny v hlavním dokumentu práce. Naměřené a vypočítané experimentální
výsledky jsou shrnuty v tabulkách opět v hlavním dokumentu.
Závěrem této kapitoly uvedu, že byla měřena rezistivita různě připravených
vzorků s provedenou difúzí i bez ní. Cílem bylo stanovení vlastností taveniny
vzniklé při laserovém opracování a případný vliv dopantů na celkovou vodivost.
Přetvořené povrchové vrstvy vytvářejí patrně amorfní polovodivou strukturu
s obtížně definovatelnými vlastnostmi. Jako technika měření byla zvolena čtyřbodová metoda s konstantní roztečí hrotů situovaných na přímce. Bylo zjištěno,
že ovlivnění výsledků vnějšími vlivy je zásadní, a proto bylo měření vždy prováděno opakovaně i v různých polohách na ploše vzorku. Data jsou následně zpracována statisticky. Přibližování jednotlivých kontaktů bylo prováděno manipulátory
v kontaktovací stanici Cascade MT150 a musí být prováděno s maximální precizností. Nutno podotknout, že získané výsledky jsou do značné míry limitovány
15

Tab. 3.2: Průměrné hodnoty rezistivity pro jednotlivé vzorky.
Vzorek

rezistivita [Ωcm]

ptyp substrát s difúzí opracovaný laserem
ptyp substrát bez difúze opracovaný laserem
ptyp substrát s difúzí bez opracování laserem II.
ptyp substrát s difúzí bez opracování laserem I.
ptyp substrát bez difúze bez opracování laserem II.
ptyp substrát bez difúze bez opracování laserem I.
ptyp substrát s difúzí opracovaný laserem (sleptané)
ptyp substrát bez difúze opracovaný laserem (sleptané)

0,685
1,307
0,0065
0,0068
1,527
2,767
0,932
1,407

neznámou tloušťkou laserem přetvořených vrstev a nebylo proto možné dokončit některé výpočty. Souhrn získaných výsledků je uveden v tab. 3.2, ze které
lze vyvodit významný nárůst rezistivity amorfní taveniny především u vzorků
s difúzí.

3.2

Metodika pro charakterizaci laserem vytvořených
struktur

Na základě komplexního studia struktury a parametrů křemíkových solárních
článků jehož dílčí výsledky byly prezentovány výše vznikla celá řada definovaných metodických postupů, které umožňují vyhodnocení změn krystalických křemíkových článků v důsledku jejich opracování laserem. Některé vybrané výsledky
z této kapitoly jsou popsány níže.

3.2.1

Stanovení náhradních modelů pro určení velikosti odporu oblasti laserového zářezu

Měření odporu mezi kontakty solárního článku se ukazuje jako velmi vhodná metoda pro vyhodnocení elektrických parametrů izolačních struktur vytvořených
laserem. Odpor je měřen čtyřbodově v oblasti mezi dvěma nespojenými sousedními kontakty na vrchní straně solárního článku. Schéma zapojení pro toto
měření bylo uvedeno v nezkrácené verzi práce. Pro interpretaci výsledků z měření bylo nutno stanovit schematické modely pro oblasti mezi dvěma sousedními
horními kontakty článku. Schématické znázornění pro oblast bez realizovaného
laserového zářezu je na obr. 3.8. Odpovídající náhradní model tohoto uspořádání
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je znázorněn na obr. 3.9. Vycházíme z předpokladu, že povrch článku je dokonale pasivován, odpor vlastního kontaktu reprezentuje rezistor 𝑅M , odpor styku
kov-polovodič je 𝑅C , odpor polovodiče N je 𝑅n , PN přechod solárního článku je
znázorněn diodami D. Svodový proud, který teče přes hrany solárního článku je
charakterizován rezistorem 𝑅E . Je zřejmé, že oblast N má velmi dobrou vodivost
a díky tomu můžeme zanedbat proudy tekoucí přes hrany a přes PN přechod do
substrátu. Proto můžeme psát, že elektrický odpor v oblasti mezi dvěma kontakty
na vrchní straně bude
𝑅0 = 2𝑅M + 2𝑅C + 𝑅n .
(3.1)
Splnění výše uvedených tvrzení bylo ověřeno experimentálně a odpor 𝑅0 pak
dosahuje typicky hodnoty v řádu jednotek ohmů.
Nyní se podívejme na situaci, kdy bude v oblasti mezi sousedními kontakty
článku vytvořena laserová struktura ve formě rýhy u které budeme předpokládat,
že zasahuje přes PN přechod až do substrátu a tvoří kanál s ohmickým charakterem. Schéma takové oblasti je znázorněno na obr. 3.10 a odpovídající náhradní
schéma na obr. 3.11.
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Obr. 3.8: Schéma oblasti mezi dvěma sousedními horními kontakty článku bez laserového
opracování s vyznačením prvků náhradního schématu.

Zde bylo nutné přidat rezistor o odporu 𝑅CH , který znázorňuje část laserem
vytvořeného kanálu umístěnou paralelně k přechodu a rezistor o odporu 𝑅CH1 ,
popisující část laserem vytvořeného kanálu umístěnou paralelně k substrátu. Dále
zde přibyl rezistor o odporu 𝑅p1 charakterizující ekvivalentní část substrátu. Ten
vede proud paralelně s proudem tekoucím rezistorem o odporu 𝑅CH1 . Navíc jsou
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Obr. 3.9: Náhradní schéma oblasti článku bez opracování laserem mezi dvěma sousedními
horními kontakty.

zde rezistory o odporech 𝑅p , resp. 𝑅p2 , které charakterizují odpor polovodiče P
mezi spodní stranou P PN přechodu a elektrodou na spodní straně článku. Proud,
který teče přes hrany v oblasti rýhy, je reprezentován rezistorem o odporu 𝑅E1 .
Uvedený náhradní obvod se může zdát na první pohled složitý a podstatně
méně přehledný než je tomu u článku bez laserového zářezu. Nicméně podle následujících úvah, které vznikly na základě vzájemného porovnání jednotlivých
měřených a vyhodnocených veličin reálných solárních článků, se situace zjednoduší. Z měření plyne, že VA charakteristika mezi sousedními kontakty, mezi které
je umístěn laserový zářez, je symetrická a v hodnotách napětí do 0,1 V lineární.
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Obr. 3.10: Schéma oblasti mezi dvěma sousedními horními kontakty laserově opracovaného
článku s vyznačením prvků náhradního schématu.
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Obr. 3.11: Náhradní schéma oblasti mezi dvěma sousedními horními kontakty laserově opracovaného článku.

Typicky se hodnota odporu 𝑅 mezi těmito sousedními kontakty pohybuje v řádu
jednotek kΩ. Určené hodnoty odporů 𝑅p , 𝑅p1 , 𝑅p2 se pohybují v řádu jednotek
ohmů.
Vzhledem k výše zmíněným měřením odporu mezi sousedními kontakty solárního článku bez laserového zářezu, kdy se velikost naměřené hodnoty odporu 𝑅0
pohybuje v řádu jednotek ohmů, je tedy zřejmé, že hodnoty 𝑅M , 𝑅C a 𝑅n nemají při určování odporu 𝑅, vzhledem k jeho typické velikosti v jednotkách kΩ,
vliv. Podobně je na tom i paralelní kombinace 𝑅CH1 a 𝑅p1 , kterou opět můžeme,
vzhledem k velikosti 𝑅p1 v řádu jednotek ohmu, zanedbat.
Na základě měření VA charakteristik jakostních solárních článků malých rozměrů v závěrném stavu bylo zjištěno, že pro hodnoty závěrného napětí do 0,1 V
je odpor celého solárního článku vždy větší než 100 kΩ. Pokud předpokládáme,
že je v tomto rozmezí napětí možné popsat svodové proudy tekoucí přes hrany
rezistory 𝑅E a 𝑅E1 (tj. předpokládáme ohmický charakter hran), musí být každý
z těchto odporů větší než 100 kΩ. Vzhledem k hodnotám měřeného odporu 𝑅
v jednotkách kΩ pak můžeme vliv hran zanedbat.
Na základě výše uvedených úvah můžeme tvrdit, že stěžejní roli pro určení
hodnoty odporu 𝑅 budou mít dvě paralelní kombinace rezistoru o odporu 𝑅CH ,
a diody D, které jsou spolu spojeny v sérii. Proud, který teče mezi dvěma sousedními kontakty pak prochází jednou jednou paralelní kombinací s diodou v závěrném stavu a druhou s diodou v propustném stavu. Diodu v závěrném stavu
můžeme vzhledem k velikosti jejího odporu vůči odporu 𝑅CH v paralelní kombinaci zanedbat. Jiná situace je ovšem s diodou v propustném stavu. Tam musíme
zaručit tak nízkou hodnotu napětí, aby nedošlo ještě k jejímu otevření. Z měření
VA charakteristik solárních článků v propustném stavu bylo zjištěno, že odpor
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solárního článku v oblasti napětí do 0,05 V je podstatně větší než 100 kΩ. Pokud
tedy budeme provádět měření pro napětí do dvojnásobku této mezní hodnoty,
tj. do 0,1 V, je možné diodu zanedbat i v případě propustného stavu.

3.2.2

Stanovení veličin pro hodnocení kvality laserového opracování

Na základě předchozích úvah, které jsou podpořeny experimentálně zjištěnými
výsledky, můžeme tedy pro elektrický odpor laserového zářezu vytvořeného mezi
dvěma sousedními kontakty, při splnění podmínky pro velikost napětí mezi kontakty maximálně 0,1 V, psát
𝑅 ≈ 2𝑅CH .
(3.2)
Maximální hodnota napětí 0,1 V je stanovena se značnou rezervou, běžně je
možné použít až několikanásobek této hodnoty.
Pro ohodnocení kvality laserového opracování, na základě uvážení všech zmíněných aspektů, je tedy možné definovat dvě veličiny.
1. Veličina 𝐴 kvantitativně hodnotí kvalitu elektrické izolace dvou částí solárního článku
𝐴 = 2𝑅CH 𝐿 = 𝑅𝐿,
(3.3)
kde 𝐿 je délka laserem vytvořené rýhy. Tato veličina charakterizuje elektrický odpor mezi dvěma oblastmi, které jsou odděleny laserovým zářezem
s jednotkovou délkou, jednotkou je Ωm. Konstanta 2 je ve vztahu 3.3 z důvodu, že odpor 𝑅CH určuje pouze polovinu vlivu laserem vytvořeného zářezu
na celkový elektrický odpor mezi izolovanými oblastmi, viz schéma 3.11. Pokud je na stejném typu solárního článku provedena izolace dvou oblastí se
stejnými parametry laserového opracování pomocí laserové struktury (zářezu) o délce 𝑙, bude výsledný odpor mezi oběma oblastmi
𝑅s =

𝐴
.
𝑙

(3.4)

2. Veličina 𝐵 kvantitativně ohodnocuje přídavný paralelní odpor připojený
k PN přechodu, který způsobuje degradaci stávajících parametrů solárního
článku. V tom případě je opět možné provést určitá zanedbání některých
prvků náhradního schématu podle obr. 3.11. Tento paralelní odpor je pak
určen paralelní kombinací dvou odporů 𝑅CH . Pro veličinu 𝐵 platí
1
1
𝐵 = 𝑅CH 𝐿 = 𝑅𝐿,
2
4
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(3.5)

kde konstanta 1/2 odpovídá skutečnosti, že se jedná o paralelní kombinaci odporů 𝑅CH . Tato veličina má význam přídavného paralelního odporu
k stávajícímu PN přechodu solárního článku v důsledku laserově vytvořené
struktury při její jednotkové délce. Jednotkou je opět Ωm.
Vztah 3.5 platí pro situaci, kdy nedojde k úplnému mechanickému oddělení
obou oblastí solárního článku. V opačném případě by se na dané oddělené části
projevil pouze jeden odpor 𝑅CH a hodnota veličiny 𝐵 (označíme ji jako 𝐵 ′ ) by
byla dvojnásobná,
1
(3.6)
𝐵 ′ = 𝑅CH 𝐿 = 𝑅𝐿.
2
Pokud je opět na stejném typu solárního článku provedena izolace dvou oblastí
se stejnými parametry laserového opracování pomocí laserové struktury (zářezy)
o délce 𝑙, bude výsledný přídavný paralelní odpor
𝑅p =

𝐵
.
𝑙

(3.7)

Porovnáním vztahů 3.3 a 3.5 je zřejmé, že jsou veličiny 𝐴 a 𝐵 závislé a platí
𝐴 = 4𝐵, resp. 𝐴 = 2𝐵 ′ .

(3.8)

Při optimalizaci laserových procesů je tedy snahou nalézt takové parametry
laserového opracování, aby hodnoty veličin 𝐴 a 𝐵 byly maximální. Ze vztahu 3.8
je pak zřejmé, že nárůst hodnoty jedné veličiny způsobí nárůst hodnoty veličiny
druhé, obě podmínky jsou tedy ve vzájemném souladu.

3.2.3

Vyhodnocení kvality laserových zářezů

Výstupem již zmíněného měření odporu mezi kontakty není jenom vlastní odpor
laserového zářezu, ale i VA charakteristika zkoumané oblasti. Vzhledem k tomu,
že často neznáme přibližné parametry měřeného vzorku solárního článku, je
vhodné nejprve vyhodnotit zda je naměřená VA charakteristika lineární a symetrická. Běžně se mohou objevit nesymetrie kolem nulového napětí, nelinearity
nebo případně skoky v charakteristice. Tyto skutečnosti můžou indikovat např.
nedostatečnou hloubku laserového zářezu, zachované zbytky PN přechodu nebo
mohou naznačovat nedodržení podmínky malého napětí tak, aby nedošlo v propustném stavu k otevření PN přechodu.
V případě, že bude VA charakteristika splňovat očekávání, můžeme vyhodnotit kvantitativní parametry, tzn. veličiny 𝐴 a 𝐵, podle vztahů 3.3 a 3.5. Je zřejmé,
že vyšší hodnoty budou značit lepší kvalitu laserových zářezů. Závěrem tedy lze
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tvrdit, že na základě vyhodnocení těchto stanovených parametrů můžeme posoudit kvalitu zářezů realizovaných na stejném typu křemíkových solárních článků
nebo naopak můžeme hledat ideální nastavení parametrů pro realizaci laserového
procesu.

3.3

Využití technologie FIB pro pasivaci defektních oblastí

Tato kapitola pojednává o využití technologie fokusovaného svazku iontů (FIB)
v oblasti křemíkových solárních článků. Jedná se o ideu, kdy je u vzorku solárního
článku nalezen defekt pomocí CCD kamery a je tedy přibližně známa jeho poloha.
Díky tomu lze pomocí mikroskopu SNOM tento defekt přesněji lokalizovat a poté
ho nalézt mikroskopem SEM. Následně je pak defektní oblast izolována nebo
úplně odprášena pomocí FIB. Negativní vlivy defektu by pak měly být touto
cestou potlačeny. Následující text shrnuje výsledky studia této oblasti.

3.3.1

Příprava vzorků a použité experimentální metody

Pro výzkum byla vytvořena speciální sada vzorků. Solární články se standardní
velikostí byly rozřezány na vzorky o velikosti 1 × 1 cm. Tento přístup byl použit
především díky nemožnosti měřit skenovacím elektronovým mikroskopem celý
solární článek a především pak na menších vzorcích se dá lépe demonstrovat
vliv lokálního defektu na takový vzorek. Další specialitou byly vzorky, u kterých nebyla vytvořena pyramidální struktura alkalickým leptáním, to umožnilo
v topografii snáze najít přesnou polohu defektní oblasti.
Všechny vzorky byly podrobeny měření vyzařování při buzení závěrným proudem (vyzařování ve viditelném spektru – CCD kamera, vyzařování v infračerveném spektru – termokamera). Dále pak u nich byla změřena voltampérová
charakteristika v temném prostředí v závěrném režimu a voltampérová charakteristika při osvětlení. Po přibližné lokalizaci defektu pomocí CCD kamery byla
tato defektní oblast podrobena analýze topografie na mikroskopu SNOM a díky
technice publikované v [10] byla nalezena pozice defektu s přesností v řádu desítek mikrometrů. Takto lokalizovaný defekt již bylo možné nalézt mikroskopem
SEM a tento defekt byl poté izolován nebo celý odprášen pomocí FIB. Takto
upravený vzorek byl opět podroben analýze.
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3.3.2

Vybrané dosažené výsledky

Podívejme se nyní na měření vyzařování ze vzorku vf2a a to jak ve viditelném,
tak v infračerveném spektru. Na obr. 3.12a je ukázáno měření ze CCD kamery,
kdy byl vzorek napájen závěrným napětím 𝑈R = 6 V, vzorkem protékal proud
𝐼R = 1,5 mA, teplota vzorku byla 24 °C. Jak můžeme vidět, při této hodnotě napětí můžeme CCD kamerou pozorovat dvě oblasti, které vyzařují ve viditelném
spektru. Defektní oblast „C“, jak ukázala další měření, začíná emitovat přibližně
od 4,5 V a defektní oblast „D“ při závěrném napětí 5,8 V. Obr. 3.12b ukazuje vyzařování v infračerveném spektru při stejných hodnotách napájení. Můžeme zde
vidět korelaci mezi CCD a termokamerou, kdy obě defektní oblasti vyzařují jak
ve viditelném, tak v infračerveném spektru, nicméně je zřejmé, že v oblasti „C“
vzniká významně větší ohřev, což nasvědčuje vysoké proudové hustotě v tomto
místě vzorku. Pro experiment s odprášením defektní oblasti pomocí jsem si zvo-
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Obr. 3.12: Měření vyzařování ze závěrně polarizovaného vzorku vf2a, 𝑈R = 6 V, 𝐼R = 1,5 mA:
Vyzařování ve viditelném spektru (CCD kamera) (a), Vyzařování v infračerveném spektru
(termokamera) (b).

lil, díky její mohutnosti, defektní oblast „C“. Vyzařování ve viditelném spektru
při buzení závěrným napětí nám určí přibližnou polohu tohoto defektu a umožní
nám to nalézt tuto oblast mikroskopem SNOM. Celý postup nalezení je nastíněn
v nezkrácené verzi dizertace.
Díky přesné lokalizaci se nyní můžeme na defektní oblast měřeného vzorku
podívat na mikroskopu FIB-SEM. Detail této oblasti pak znázorňuje snímek 3.13.
Nyní, když máme defektní oblast přesně lokalizovanou, můžeme přejít k její
izolaci pomocí odprášení struktury technologií FIB. Při prvním pokusu byl vytvořen izolační zářez, který byl tvaru čtverce a jeho rozměry byly 30 × 30 𝜇m,
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Obr. 3.13: Detail defektní oblasti „C“ na vzorku vf2a, snímek pořízený SEM.

hloubka byla 2 𝜇m a šířka zářezu 1 𝜇m. V první fázi struktura tohoto tvaru byla
zvolena z důvodu rychlé realizace. Zářez o této velikosti se odprašoval přibližně
17 sekund, což se jevilo jako vhodné vzhledem k životnosti a ceně zdroje galia
u technologie FIB. Nicméně měření ukázala, že takto vytvořený izolační zářez nebyl dostatečný, což mohlo být způsobeno nedostatečnou hloubkou zářezu a navíc
se později ukázalo, že těsně vedle izolačního čtverce se nacházel další defekt, jehož vliv se znásobil pravděpodobně potlačením defektů uvnitř izolačního čtverce.
Proto jsem se v této fázi rozhodl použít hrubějšího řešení a odprášil jsem celou
defektní oblast, tzn. nebyl použit izolační zářez, ale byl odprášen celý čtverec
o ploše 40 𝜇m2 a hloubce 2 𝜇m, toto můžeme vidět na obr. 3.14. Odprášení takové oblasti trvá přibližně 30 minut. Nicméně následující měření dokazují, že
takto realizované odprášení defektní oblasti dokáže potlačit její negativní vlivy.

Obr. 3.14: Detail izolace defektní oblasti solárního článku pomocí odprášení iontovým svazkem,
plocha izolačního čtverce 40 𝜇m2 a hloubka 2 𝜇m.
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Nejprve se nyní zaměřme na měření vyzařování ve viditelném spektru CCD
kamerou. Na obr. 3.15a můžeme vidět stav měření vyzařování ve viditelném
spektru ze závěrně polarizovaného vzorku vf2a před odprášením oblasti „C“ iontovým svazkem. Snímek 3.15b pak ukazuje měření za stejných podmínek po
odebrání defektní oblasti iontovým odprášením. Z tohoto snímku je zřejmé, že
oblast „C“ přestala vyzařovat ve viditelném spektru, což indikuje, že se daná
oblast podařila izolovat a byly potlačeny její nežádoucí vlivy na solární článek.
Toto tvrzení dokládá další měření ukázané na obr. 3.16. Zde vidíme měření vyzařování v infračerveném spektru ze závěrně polarizovaného vzorku vf2a: Vzorek
před odprášením defektní oblasti „C“ 3.16a, tentýž vzorek po odprášení defektní
oblasti „C“ iontovým svazkem 3.16b. Je patrné, že ohřev, který byl v oblasti „C“
před odprášením iontovým svazkem, zmizel, naopak v oblasti „D“ došlo k nárůstu teploty. To je pravděpodobně způsobeno tím, že proudy, které protékaly
oblastí „C“, nyní zvyšují proudovou hustotu v oblasti „D“. Stejně tak je tomu
i u vyzařování ve viditelném spektru měřeném CCD kamerou.
V nezkrácené verzi dizertace jsou měření doplněna VA charakteristikou vzorku
v temném prostředí a při osvětlení solárního článku. Zároveň je pokus demonstrován na více vzorcích.

(a)

(b)

Obr. 3.15: Měření vyzařování ve viditelném spektru ze závěrně polarizovaného vzorku vf2a,
𝑈R = 6 V: Vzorek před odprášením defektní oblasti „C“ 𝐼R = 1,5 mA (a), tentýž vzorek po
odprášení defektní oblasti „C“ iontovým svazkem 𝐼R = 1,3 mA (b).

V této kapitole byly prezentovány vybrané výsledky experimentů s technologií
FIB. Z předložených výsledků je zřejmé, že při přesném nalezení pozice lokálního
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Obr. 3.16: Měření vyzařování v infračerveném spektru ze závěrně polarizovaného vzorku vf2a,
𝑈R = 6 V: Snímek vzorku před odprášením defektní oblasti „C“, 𝐼R = 1,5 mA (a), tentýž vzorek
po odprášení defektní oblasti „C“ iontovým svazkem 𝐼R = 1,3 mA (b).

defektu, je možno jeho negativní vlivy pomocí odprášení iontovým svazkem potlačit. Je to pravděpodobně způsobeno díky vysokému elektrickému odporu přetvořené oblasti. Měření nasvědčují, že oblast solárního článku, která je odprášena
iontovým svazkem, vykazuje vysokou rezistivitu. Nicméně tato měření, nemají
zatím dostatečnou opakovatelnost a je zde potřeba vyřešit celou řadu problémů.
Největším z nic je nemožnost přesného kontaktování oblastí v řádu jednotek mikrometrů s hroty v kontaktovací stanici, kterou jsem mám k dispozici. V budoucnu
by mělo být studium v této oblasti více rozvíjeno a bude potřeba podrobnější
rozbor chování přetvořené oblasti a stanovit náhradní modely. Měření rezistivity
přetvořeného povrchu by mohlo poskytnout zajímavé informace o jeho chování.
Dalším nezbytným úkolem do budoucna je upravení aparatury pro měření zatěžovacích charakteristik, aby šlo nesporně prezentovat vliv odprášení defektů na
výkon, a tedy i účinnost solárního článku.
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ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ PRÁCE
Předložená dizertační práce prezentuje výsledky výzkumu v oblasti metod nedestruktivní diagnostiky křemíkových solárních článků. Práce se primárně zaměřuje na charakterizaci sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článků. Sekundárně vytvořenými strukturami jsou především
myšleny izolace pomocí laserových zářezů a odstraněním defektní oblasti PN
přechodu fokusovaným svazkem iontů.
Laserové zářezy sloužící především pro izolaci hran křemíkových solárních
článků jsou běžně používány výrobci. Zároveň však prozatím nebyla vydána
žádná publikace, která by se zabývala charakterizací těchto laserem vytvořených zářezů. Tato mezera je vyplněna předloženou prací, která se velkou částí
zabývá právě charakterizací těchto struktur. Pro charakterizaci byla použita celá
řada pokročilých charakterizačních technik, které jsou zároveň v práci popsány.
Jednalo se o metody jak optické, tak elektrické. Cílem bylo komplexní studium
struktury a parametrů křemíkových solárních článků a vlivu laserových procesů
na jejich vlastnosti. V rámci tohoto studia bylo dosaženo celé řady výsledků
a závěrů, které jsou v práci prezentovány, jejich stručný přehled následuje níže.
• Byla navržena a realizována specializovaná metoda měření vyzařování v infračerveném spektru ze závěrně polarizovaného solárního článku, která významně zvýšila citlivost termokamery.
• Byl definován postup přípravy vzorku, kdy jsou realizovány zářezy mezi
kontakty tak, aby bylo možné určit vlastnosti laserových struktur.
• Byly sledovány jednotlivé vlastnosti laserových zářezů, při různém nastavení
použitého laseru. Bylo ukázáno, že nedostatečně provedené zářezy se jeví
jako množství lokálních defektů a elektricky neizolují.
• Byly popsány laserové struktury vytvořené v PN přechodu solárního článku
a stanoveny jejich elektrické charakteristiky (měření jejich odporu a rezistivity).
• Bylo určeno, že laserem vytvořené struktury, které procházejí PN přechodem
až do substrátu, vykazují homogenní chování a mají především ohmický
charakter.
• Byly stanoveny náhradní modely pro rozložení odporů v oblasti mezi dvěma
sousedními horními kontakty laserově opracovaného článku.
• Byl definován přesný postup měření odporu mezi kontakty, mezi kterými
je umístěn laserový zářez a zároveň i měření VA charakteristiky zkoumané
oblasti.
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• Na základě měření byly pro ohodnocení kvality laserového opracování stanoveny dvě veličiny. Veličina 𝐴 kvantitativně hodnotí kvalitu elektrické izolace
dvou částí solárního článku. Veličina 𝐵 pak kvantitativně ohodnocuje přídavný paralelní odpor připojený k PN přechodu.
Všechny jednotlivé části výzkumu pak vedly ke stanovení komplexní metodiky, která umožňuje vyhodnocení změn parametrů solárního článku v důsledku
laserového opracování.
Z oblasti využití mikroskopie a především využití technologie fokusovaného
svazku iontů na krystalických křemíkových solárních článcích byl prezentován
experiment s odstraňováním defektních oblastí pomocí této technologie. Díky
navázání na práci [10] bylo možné nalézt přesnou lokaci defektní oblasti a pokusit
se jí pomocí technologie FIB pasivovat. Výsledky v této oblasti jsou opět stručně
shrnuty do několika níže uvedených bodů.
• Bylo ověřeno, že pomocí CCD kamery a mikroskopie lze přesně lokalizovat defektní oblasti na různých typech vzorků krystalických křemíkových
solárních článků.
• Byl vytvořen postup pro využití technologie FIB pro odstranění PN přechodu v lokalizovaných defektních oblastech.
• Byl stanoven postup pro charakterizaci takto upravených vzorků a byl zjištěn stav před odprášením a po odprášení.
• Byl vyhodnocen vliv vytvořené sekundární struktury technologií FIB na
charakteristiky solárního článku.
• Bylo zjištěno, že u odprášených defektních oblastí vše nasvědčuje k potlačení
jejich negativního vlivu na funkci solárního článku.
Všechny výsledky v této oblasti výzkumu nasvědčují tomu, že pomocí technologie FIB můžeme potlačit negativní vliv defektních oblastí na funkci krystalických
křemíkových solárních článcích jejich odprášením. Je zřejmé, že tato technologie
má uplatnění pouze v laboratorních podmínkách, nicméně mohl by se podobný
pokus vyzkoušet s laserovou technologií, která by mohla být využívána i průmyslově. To by mohla být perspektivní oblast rozvoje této řešené problematiky.
Zároveň bude nutné stanovit náhradní modely pro oblasti modifikované technologií FIB.
Na základě prezentovaných výsledků lze konstatovat, že byly splněny všechny
vytyčené cíle této dizertační práce. Je zřejmé, že daná problematika není uzavřena a je zde celá řada oblastí pro další výzkum, ať v oblasti laserových procesů
nebo využití fokusovaného svazku iontů.
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ABSTRAKT
Tato práce se zabývá studiem a charakterizací sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech krystalických křemíkových solárních článků. Pojmem sekundárně vytvořené struktury
jsou myšleny struktury vytvořené za účelem potlačení negativního vlivu lokálních defektů
a hran na funkci solárního článku. To jsou v prvním případě především laserem vytvořené
zářezy sloužící pro izolaci hran solárních článků. Dále pak sekundárně vytvořenou strukturou
rozumíme úpravu defektní oblasti pomocí odprašování fokusovaným iontovým svazkem. Teoretická část práce se zabývá stručným úvodem do problematiky solárních článků, je zde uvedena
fyzikální podstata solárního článku a technologie spojené s problematikou solárních článků.
Experimentální část začíná popisem použitých experimentálních metod. Pro nedestruktivní
diagnostiku byly použity metody jak elektrické (VA charakteristiky, šumové charakteristiky),
tak i metody optické (měření lokálního vyzařování – CCD kamera, termokamera, lock-in termografie). Dále pak bylo využito skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) vybaveného
technologií odprašování pomocí iontového svazku (FIB). Postupně jsou zde uvedeny jednotlivé výsledky charakterizace laserem vytvořených struktur. Tyto dílčí výsledky jsou zakomponovány do vytvořené komplexní metodiky pro charakterizaci laserem vytvořených struktur.
Experimentální část je pak zakončena prezentací výsledků z výzkumu využití technologie FIB
pro odprašování defektních oblastí solárních článků.

ABSTRACT
This thesis describes the study and characterization of secondary created structures in PN
junction of silicon solar cells. Secondary created structure is the term which means the structures created for the purpose of suppressing the negative influence of local defects and edges of
the solar cell. This means in particular laser notches used to isolate the edges. Furthermore, the
secondary created structure means modification defective area using focused ion beam milling.
Theoretical part of this work deals with short introduction to the topic of solar cells. There are
mentioned the physical nature of the solar cell and the technology associated with the issue of
solar cells. Experimental section begins with a description of the experimental methods. For
diagnostic methods were used both electrical (UI characteristics, noise characteristics) and
optical methods (measuring local radiation - CCD camera, thermal imager, lock-in thermography). Furthermore, there was also used a scanning electron microscope (SEM) equipped
with technology using Focused Ion Beam (FIB). Sequentially there are presented individual
results of characterization of created structures by laser. These partial results are incorporated into a comprehensive methodology developed for characterizing laser-created structures.
The experimental part is finished by a presentation of the results of the research use of FIB
technology for sputtering defective areas of solar cells.
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