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Cele pracy 

 

W niniejszej rozprawie doktorskiej autor skupił się na sprawdzeniu zastosowań 

tlenku cynku w fotowoltaice, w szczególności: 

 Wytwarzaniu warstw TCO opartych o tlenek cynku domieszkowany 

atomami glinu. 

 Użyciu warstw ZnO:Al w organicznych komórkach fotowoltaicznych. 

 Zastosowaniu niskooporowych warstw ZnO:Al jako tunelowych kontaktów 

w ogniwach PV II generacji.  

 Badaniu nowej architektury krzemowych ogniw fotowoltaicznych – ZnO/Si. 

 Na opracowaniu nowej architektury ogniw PV zawierających nanosłupki 

tlenku cynku. 

 Zastąpieniu srebra (pasty srebrnej) glinem jako materiałem kontaktowym. 

 

Zmierzone sprawności PV: 

 Dla ogniw PV ZnO/Si – 10.5%. 

 Dla ogniw PV zawierających nanosłupki ZnO – 14%. 

 

Na dzień dzisiejszy tj. 2015.12.01 nie znalazłem w literaturze artykułów 

raportujących lepsze wyniki dla badanych typów ogniw od wyników uzyskanych 

przez autora rozprawy. O wysokim  potencjale prowadzonych badań mogą 

świadczyć publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej. 

Artykuł „New efficient solar cell structures based on zinc oxide nanorods” został 

opublikowany w cenionym czasopiśmie fotowoltaicznym ”Solar Energy Materials 

and Solar Cells” (5-Year Impact Factor: 5.755). 
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WSTĘP 

 

Do połowy XIX wieku ludzkość wykorzystywała jedynie odnawialne źródła 

energii, wśród których powszechnie wykorzystywane było  drewno, energia wiatru, 

płynącej wody czy też energia zwierząt i ludzi. Około 150 lat temu ludzie zaczęli 

wykorzystywać kopalniane paliwa. Można zaliczyć do nich węgiel, ropę oraz gaz. 

Obecnie dodatkowym źródłem energii jest energetyka jądrowa. Rosnąca 

eksploatacja zasobów naturalnych Ziemi kreuje coraz to poważniejszy problem 

ekologiczny. Dlatego też wykorzystanie konwencjonalnych nośników energii musi 

zostać ograniczone. Z drugiej strony, stale zwiększające się światowe 

zapotrzebowanie na energię staje się coraz poważniejszym problemem dzisiejszych 

czasów. Z tej przyczyny poszukujemy alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, 

których eksploatacja nie powodowała by pogarszania się stanu środowiska. Może to 

zostać osiągnięte jeżeli elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła będę 

instalowane w zastępstwie tych tradycyjnych wytwarzających energię elektryczną z 

nieodnawialnych źródeł energii. Obecnie największym zainteresowaniem cieszy się 

fotowoltaika (PV). Badane są również inne technologie „energetyki odnawialnej” 

takie jak: energetyka wiatrowa, wodna czy geotermalna.  

Energetyka fotowoltaiczna pozwala na pozyskiwanie prądu elektrycznego ze 

światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Za przełomową datę w 

rozwoju fotowoltaiki uważany jest rok 1839, kiedy to Edmund Becquerel 

przeprowadził swój eksperyment. Zaobserwował on generację prądu elektrycznego 

przez materiał półprzewodnikowy na który padało promieniowanie słoneczne. 

Teoretyczne wyjaśnienie tego zjawiska przedstawił Albert Einstein w pracach 

dotyczących efektu fotoelektrycznego (za co m.in. otrzymał nagrodę Nobla w 

1921 r.). Pierwsze ogniwo PV zostało skonstruowane przez trzech badaczy: 

Chaplina, Fullera i Pearsona w Bell Laboratories, a w 1954 roku został 

zaprezentowany pierwszy panel PV o sprawności konwersji równej 6%.  

Obecnie podstawowe kryteria pozwalające na porównywanie ze sobą 

różnych ogniw PV można uszeregować następująco: 
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 sprawność konwersji energii, 

 zasoby naturalne wykorzystywanego materiału, 

 cena budowy ogniwa, 

 możliwość masowej produkcji, 

 stabilność w czasie, 

 przyjazność środowisku. 

Wytwarzane ogniwa fotowoltaiczne zostały przypisane do trzech 

podstawowych generacji. Ogniwa PV pierwszej generacji produkowane są na bazie 

płytek krystalicznego lub polikrystalicznego krzemu. Ponad 90% produkowanych 

paneli zawiera ogniwa fotowoltaiczne 1-szej generacji. Główną zaletą takich ogniw 

jest dopasowanie przerwy energetycznej krzemu do rozkładu spektralnego widma 

słonecznego na powierzchni ziemi, nietoksyczność oraz powszechność 

występowania surowca niezbędnego do produkcji. Tańszym rozwiązaniem są 

cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne drugiej generacji. Produkowane są one na 

bazie krzemu amorficznego (a-Si:H), polikrystalicznych warstw CIS (CuInSe2) lub CIGS 

(CuInGaSe2) oraz z polikrystalicznych warstw tellurku kadmu (CdTe). Ogniwa 

fotowoltaiczne trzeciej generacji mogą być jeszcze tańsze w produkcji masowej, ale 

nadal wymagają szczegółowych badań. Są one produkowane w architekturze 

tandemowej materiałów o różnych przerwach energetycznych. Każdy materiał 

absorbuje tę część promieniowania słonecznego, która jest równa lub wyższa od 

wartości jego przerwy energetycznej. Niezaabsorbowana cześć promieniowania 

przepuszczana jest do kolejnego ogniwa PV o niższej wartości przerwy 

energetycznej. Należy tu zauważyć, że wcześniej polimerowe ogniwa fotowoltaiczne 

zaliczane były do trzeciej generacji. Niestety w literaturze naukowej istnieje pewien 

zamęt co do terminologii.  

Aktualnie wytwarzane w produkcji masowej ogniwa PV można pogrupować 

według materiału bazowego i jego struktury krystalicznej. Taka przykładowa 

klasyfikacja jest pokazana na rysunku 1. 
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Rys. 1. Klasyfikacja materiałów stosowanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. 

 

W niniejszej rozprawie autor podjął się sprawdzenia potencjalnych 

zastosowań cienkich warstw tlenku cynku (ZnO) oraz tlenku cynku 

domieszkowanego atomami glinu w fotowoltaice. Cel pracy podyktowany był 

wypełnieniem luki naukowej dotyczącej konstrukcji prostych ogniw PV 

zawierających szerokoprzerwowy materiał półprzewodnikowy. Warstwy tlenku 

cynku wzrastane były metodą osadzania warstw atomowych ALD (ang. Atomic Layer 

Deposition). Natomiast nanosłupki ZnO hodowane były w procesie 

hydrotermalnym. Autor badał zależności pomiędzy parametrami technologicznymi 

skonstruowanego ogniwa a jego sprawnością fotowoltaiczną. W tej pracy badane 

były także cienkowarstwowe ogniw PV na bazie tellurku kadmu jak również 

materiału organicznego. Następnie przeprowadzona została optymalizacja ogniw PV 
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zawierających cienkie warstwy (struktury) n-typu ZnO na p-typie płytkach 

krzemowych.  

Wszystkie badania zamieszczone w tej rozprawie zostały przeprowadzone w 

Instytucie Fizyki Polskiej Akadami Nauk w Warszawie oraz na Politechnice 

Wrocławskiej i Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu. Z uwagi na szczególne 

zainteresowanie wielu grup naukowych wytwarzaniem i charakteryzacją ogniw PV, 

w niniejszej rozprawie zostały przeprowadzone szczegółowe badania które 

obejmowały: 

 optymalizację wytwarzania omowych kontaktów do badanych 

materiałów, 

 konstrukcję ogniw PV ZnO/-materiał organiczny oraz 

ZnO:Al/-materiał organiczny, 

 wytwarzanie ogniw fotowoltaicznych zawierających heterozłączowe 

struktury ZnO/absorber (-CdTe, -Si), 

 zbadanie wpływu temperatury wzrostu warstwy tlenku cynku na jej 

parametry elektryczne, 

 określenie korelacji pomiędzy parametrami elektrycznymi warstw 

ZnO a sprawnością ogniw PV, 

 opanowanie wytwarzania ogniw fotowoltaiczny zawierających 

nanosłupki tlenku cynku, 

 charakteryzację elektryczną i optyczną ogniw PV nowej generacji, 

 optymalizację gęstości upakowania, wysokości i szerokości 

nanosłupków na powierzchni krzemu w celu otrzymania 

wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych. 

 określenie wpływu domieszki magnezowej na zmiany w ciągłości 

pasma przewodnictwa (ΔEC) heterostruktury Zn1-xMgxO/Si. 
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Rozdział 1 

 

Promieniowanie Słoneczne 

 1.1.      Właściwości światła słonecznego 

Największym źródłem światła docierającego do naszej Ziemi jest Słońce, 

które promieniuje we wszystkich zakresach fal elektromagnetycznych (rys. 1.1.1). 

Jego średnica wynosi ok. 1.4x106 km i jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Masa 

Słońca szacowana jest na ok. 2x1030 kg i składa się w 72.7% z wodoru i 26.2% z helu. 

Pozostałe 1.1% stanowią inne pierwiastki. Średnia temperatura we wnętrzu Słońca 

wynosi 1.5x107 K, a ciśnienie 2.5x1016 Pa. W takich warunkach materia staje się 

plazmą, a źródłem energii są procesy termonuklearne fuzji deuteru i trytu. 

Całkowita moc energii słonecznej szacowana jest na ok. 3.8x1026 W1.  

 

 

 

Rys. 1.1.1 Światło widzialne na tle spektrum fal elektromagnetycznych 

wysyłanych przez Słońce. 

 

Zewnętrzne powłoki gazu, których przezroczystość jest na tyle duża, aby 

fotony mogły wędrować w przestrzeń kosmiczną, tworzą atmosferę słoneczną. 

Atmosfera ta składa się z fotosfery, chromosfery i korony. 

                                                           
1
 T. Szymczak, S. Rabiej, A. Pielesz, J. Desselberger, Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, 

astronomiczne, Wydanie VIII, Bielsko-Biała (2003). 
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 Fotosfera – pierwsza warstwa atmosfery słonecznej o temperaturze równej 

5700 K i grubości około 300 km. Jest źródłem prawie całego promieniowania 

docierającego do powierzchni Ziemi. Maksimum rozkładu widma z fotosfery 

przypada na barwę zieloną. 

 Chromosfera – środkowa warstwa atmosfery słonecznej. Temperatura 

podstawy wynosi 4500 K i 106 K na granicy z koroną. 

 Korona – warstwa atmosfery słonecznej o temperaturze 106 K jest źródłem 

fal rentgenowskich. 

Biorąc pod uwagę fakt, że promieniowanie słoneczne rozchodzi się w 

przestrzeń kosmiczną we wszystkich kierunkach, jego strumień przez dowolną 

powierzchnię musi być równy całkowitej wypromieniowanej energii. Jeżeli przez GSC 

wyrazimy wartość gęstości strumienia promieniowania docierającego do 

zewnętrznych warstw atmosfery ziemskiej, a przez TS – temperaturę powierzchni 

Słońca (5777 K), otrzymamy następującą zależność: 

4πR2σTS
4 = 4π(L − r)2GSC,  (1) 

gdzie: R – promień Słońca (6.96x105 km), σ – stała Stefana-Boltzmanna dla ciała 

doskonale czarnego (5.67x10-8 Wm-2K-4), r – średni promień Ziemi (6371 km), L – 

odległość Ziemi od Słońca (1.5x108 km).  

Otrzymana z równania (1) wartość GSC wyraża średnią roczną gęstość strumienia 

promieniowania docierającego do zewnętrznej warstwy atmosfery ziemskiej. 

Wartość ta nazywana jest stałą słoneczną i wynosi GSC = 1353 W/m2.  

 

1.2.      Wpływ atmosfery ziemskiej na promieniowanie słoneczne. 

Emitowana przez Słońce energia dociera do zewnętrznej warstwy atmosfery 

ziemskiej, a następnie przechodzi przez atmosferę ziemską, która składa się z 

mieszaniny gazów zwanej powietrzem. W powietrzu znajdują się również drobiny, 

para wodna oraz składniki różnych aerozoli i dymów. Strumień energii 

promieniowania słonecznego w wyniku przechodzenia przez atmosferę ziemską 
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ulega znacznemu obniżeniu. Około 30% padającego promieniowania ulega odbiciu 

lub rozproszeniu (rys. 1.2.1). Prowadzi to do zmniejszenia natężenia padającego 

światła na jednostkę powierzchni np. panelu fotowoltaicznego. Ulega również 

zmianie widmo spektralne docierającego promieniowania na skutek absorpcji lub 

rozproszenia niektórych długości fal promieniowania elektromagnetycznego.  

 

Rys. 1.2.1 Absorpcja i rozproszenie padającego światła w bezchmurny dzień2,3. 

 

1.3.      Rozkład widmowy promieniowania słonecznego na powierzchni  Ziemi. 

Rozkład widmowy promieniowania słonecznego w zewnętrznej warstwie 

atmosfery (AM0) oraz na powierzchni ziemi (AM1.5) jest pokazany na rysunku 1.3.1. 

Promieniowanie o wybranej długości fali w trakcie przechodzenia przez atmosferę 

oddziałuje z niektórymi jej składnikami (gazami, drobinkami pyłów czy aerozolami). 

Gazy jak np. ozon (O3), dwutlenek węgla (CO2) czy para wodna (H2O) wykazują 

wysoką absorpcję fotonów, których energia zbliżona jest do energii wiązania tych 

cząsteczek. Ta absorpcja przyczynia się do głębokich spadków natężenia w krzywej 

                                                           
2
 Opracowano na podstawie strony internetowej, http://www.pveducation.org/ 

3
 C. Hu, R.M., Solar Cells: From Basic to Advances Systems, New Yourk: McGraw-Hill (1983). 
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rozkładu spektralnego widma promieniowania słonecznego. Dla przykładu fotony z 

dalekiej podczerwieni o długości fali około 2 µm absorbowane są przez parę wodną 

oraz dwutlenek węgla. Z drugiej strony promieniowanie ultrafioletowe o długości 

fali bliskiej 0.3 µm absorbowane jest przez cząsteczki ozonu. 

Wyjaśnienie współczynnika AM podano na stronie 17 i 18. 

Rys. 1.3.1 Rozkład widmowy promieniowania słonecznego dla AM0 i AM1.54.  

 

Absorpcja promieniowania słonecznego przechodzącego przez atmosferę 

zmienia rozkład widmowy światła docierającego do powierzchni Ziemi. Proces ten 

przyczynia się również do zmniejszenia mocy promieniowania w zależności od 

długości drogi optycznej jaką muszą pokonać fotony podczas przechodzenia przez 

powietrze. Kiedy Słońce znajduje się w zenicie absorpcja związana z 

przechodzeniem promieniowania słonecznego przez atmosferę jest stosunkowo 

jednorodna dla całego widma widzialnego, widzimy wtedy światło białe. Podczas 

wschodu lub zachodu słońca długość drogi optycznej dla fotonów przechodzących 

przez atmosferę wydłuża się, co prowadzi do efektywniejszej absorpcji i 

rozpraszania wysokoenergetycznego widma słonecznego (krótkich długości fal). 

Słońce jest wtedy bardziej czerwone.  

                                                           
4
 Opracowano na podstawie strony internetowej, http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/ 
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Rozpraszanie światła polega na zmianie kierunku fotonu pod wpływem jego 

odziaływania z cząsteczkami aerozoli oraz pyłów. Znane są trzy mechanizmy 

rozpraszania fotonów podczas przechodzenia przez atmosferę.  

 Pierwszym z nich jest rozpraszanie Rayleigha. Zachodzi ono w górnej 

warstwie atmosfery na cząsteczkach których wielkość jest znacznie mniejsza 

(np. N2 czy O2) od długości fali elektromagnetycznej.  

 Oprócz rozpraszania Rayleigha występuje rozpraszanie Mie w dowolnej 

warstwie atmosfery na pyłkach, zanieczyszczeniach czy dymach. Rozmiar 

cząstek jest porównywalny z długością fali elektromagnetycznej.  

 Ostatnim typem rozpraszana jest rozpraszanie nieelastyczne w przypadku 

którego długość fali promieniowania nie ma znaczenia. 

Światło widzialne mieści się w zakresie długości fal ~0.4 – 0.7 μm. Na ten 

obszar przypada około 38.2% energii wysyłanej przez słońce (energia pasma – 

522 Wm-2). Fale z zakresu podczerwieni (~0.7 – 4 μm) przenoszą 53.1% energii 

słonecznej (energia pasma – 726 Wm-2). Na pozostałe 8.7% energii składa się 

promieniowanie w bliskim nadfiolecie, promieniowanie X i gamma oraz praktycznie 

pomijalne promieniowanie fal radiowych5,6 (energia pasma – ~105 Wm-2). 

Parametr AM wyraża zależność długość drogi optycznej którą światło 

pokonuje podczas przechodzenia przez atmosferę przy promieniowaniu padającym 

pod pewnym kątem znormalizowanym do najkrótszej drogi optycznej (przejście 

światła przez atmosferę prostopadle do powierzchni Ziemi – położenie Słońca w 

zenicie). Można go wyrazić wzorem (2) jak również interpretacją graficzną pokazaną 

na rys. 1.3.2. 

 

 

 

                                                           
5
 E. Klugmann, E. Klugmann-Radziemska, Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne 

niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa (2002). 
6
 Z. Pluta, Słoneczne instalacje elektryczne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa (2002). 
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𝐴𝑀 =  
1

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑆
  (2) 

gdzie αS wyraża kąt padania promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi. 

 

 

Rys. 1.3.2 Graficzna interpretacja masy optycznej atmosfery AM7. 

 

Rozkłady spektralne widma słonecznego mierzone na powierzchni Ziemi dla 

różnych pozornych wysokości Słońca (α) nazwano: AM0 – dla rozkładu 

promieniowania słonecznego na powierzchni atmosfery ziemskiej, AM1 – dla 

„wysokości” słońca 90o, AM1.5 – dla „wysokości” Słońca 42o. Gęstości strumienia 

promieniowania słonecznego dla wybranych współczynników AM wynosi: AM0 – 

1353 Wm-2 (ASTME E490), AM1 – 1000 Wm-2 (CIE Publication 85), AM1.5G – 963.8 

Wm-2 (ASTM G173-03), AM1.5D – 768.3 Wm-2 (ASTM G173-03), AM1.5G – 1000 

Wm-2 (CIE)7*. Wartość AM1.5 – 1000 Wm-2 została uznana przez środowisko 

fotowoltaiczne jako standardowe warunki pomiarowe ogniw fotowoltaicznych.  

Wszystkie wyniki sprawności ogniw fotowoltaicznych pokazane w 

rozdziałach 3, 4, 5 i 6 zostały uzyskane na symulatorze słońca spełniającym ww. 

wymagania. 

                                                           
7
 Dane zaczerpnięte ze strony internetowej, 

www.greenrhinoenergy.com/solar/radiation/spectra.php 
*ASTM –  the American Society for Testing and Materials; CIE – The Committee Internationale 
d'Eclaraige 
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Efekt fotowoltaiczny 

1.4.      Złącze p-n 

Główną zaletą ogniw fotowoltaicznych jest bezpośrednia zamiana energii 

promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Spotykane są w literaturze 

również inne nazwy, jak: fotoogniwo, ogniwo PV, dioda fotowoltaiczna oraz bardziej 

potocznie bateria słoneczna.  Zgodnie z teorią kwantową promieniowanie słoneczne 

niesie energię rozłożoną dyskretnie w postaci kwantów promieniowania zwanych 

fotonami. Energia fotonu wyraża się wzorem: 

𝐸 = ℎ𝜈 = ℎ
𝑐

𝜆
,  (3) 

gdzie: h – stała Plancka (6.626x10-34 Js), ν – częstość promieniowania [s-1], c – 

prędkość rozchodzenia się fali w próżni (2.998x108 ms-1), λ – długość fali [m]. 

Z równania (3) wynika, że największą energię niosą fotony o małej długości fali 

(dużej częstości promieniowania). Fotony padające na powierzchnię 

półprzewodnika mogą zostać pochłonięte co prowadzi do przeniesienia elektronów 

na wyższe poziomy energetyczne. Ogniwa PV wykorzystują wewnętrzny efekt 

fotowoltaiczny, w którym elektrony są wzbudzane do odpowiednich poziomów 

energetycznych tworząc tam nadmiarowy ładunek nośników prądu elektrycznego. 

Efekt ten jest obserwowany we wszystkich półprzewodnikach, ale z różną 

intensywnością dla różnych długości fal. Przykładowo tlenek cynku jest czuły na 

zakres UV8,9,10, a jest przezroczysty dla światła widzialnego. Z tej przyczyny został 

zastosowany w tej rozprawie jako przezroczysta górna elektroda i n-typu partner dla 

p-typu absorberów (materiał organiczny, CdTe, Si).  

                                                           
8
 O. Lupan, L. Chow, G. Chai, L. Chernyak, O. Lopatiuk-Tirpak, H. Heinrich, Phys. Status Solidi A 205, 
(2008) 2673-2678. 

9
 J. Suehiro, N. Nakagawa, S. Hidaka, M. Ueda, K. Imasaka, M. Higashihata, T. Okada, M. Hara, 
Nanotechnology 17, (2006) 2567-2573. 

10
 B.S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, P. Sybilski, K. Kopalko, M. Stachowicz, Marek 
Godlewski, Phys. Status Solidi C 11, (2014) 1447-1451. 
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Krzem, który jest najpopularniejszym materiałem w fotowoltaice11, ma cztery 

elektrony na powłoce walencyjnej. Elektrony te biorą udział w wiązaniu 

uwspólniając swoje elektrony. W ten sposób tworzą się wiązania kowalencyjne w 

sieci krystalicznej. Każdy atom Si otoczony jest ośmioma elektronami i brak jest 

swobodnych nośników, tak więc czysty kryształ krzemu jest izolatorem. Jeżeli 

dostarczymy energię równą lub większa wartości przerwy energetycznej w 

półprzewodniku (dla krzemu Eg=1.12 eV) to elektron zostanie przeniesiony do 

pasma przewodnictwa, a w jego miejscu pojawi się dodatni nośnik nazywany dziurą. 

W przypadku braku stałego bodźca przenoszącego elektrony na wyższy poziom 

energetyczny nastąpi rekombinacja elektronu z dziurą. Zaabsorbowana energia 

zostaje zwrócona. 

 

 

Rys. 1.4.1 Model pasmowy półprzewodnika domieszkowanego na typ n i p. 

 

Domieszkując kryształ np. krzemu obcymi atomami pierwiastków, można 

uzyskać nadmiarową koncentrację elektronów lub dziur. W przypadku 

domieszkowania na typ p (ang. positive) liczba dziur przekracza liczbę elektronów. 

W tym przypadku mówimy o domieszkowaniu akceptorowym (dla Si – bor, gal, ind). 

Przy domieszkach typu n (ang. negative) nośnikami większościowymi są elektrony 

(dla Si – fosfor, antymon, arsen). Schemat energetyczny domieszkowanych 

półprzewodników na typ n i p jest pokazany na rysunku 1.4.1. 

                                                           
11

 European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-
2018. 
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Dla krzemu typu n każdy pięciowartościowy atom domieszki posiada 5 

elektronów walencyjnych. Cztery z nich są związane z sąsiednimi atomami krzemu, a 

piąty elektron jest luźno związany i może być łatwo przeniesiony do pasma 

przewodnictwa. Ten zabieg prowadzi do zwiększenia liczby swobodnych 

elektronów. Elektrony stają się nośnikami większościowymi, a dziury nośnikami 

mniejszościowymi. 

W półprzewodniku typu p każdy trójwartościowy atom domieszki ma trzy 

elektrony walencyjne. Są one związane z sąsiednimi atomami Si, a brakujący 

elektron uzupełniający wiązanie może być wzbudzony z pasma walencyjnego. 

Wynikiem tego procesu jest kreowanie się dziur w paśmie walencyjnym. W tym 

przypadku w paśmie walencyjnym dziury są nośnikami większościowymi, a 

elektrony w paśmie przewodnictwa są nośnikami mniejszościowymi. 

Połączenie półprzewodnika typu p z półprzewodnikiem typu n prowadzi do 

powstania złącza p-n. Na styku obu półprzewodników występuje wzajemny 

przepływ nośników. Elektrony z obszaru przy złączowego typu n dyfundują do 

obszaru typu p oraz podobnie zachowują się dziury – z obszaru typu p dyfundują do 

obszaru typu n. Nośniki które przedyfundowały przez obszar złącza stają się 

nośnikami mniejszościowymi w tym obszarze. Proces dyfuzji prowadzi do 

rekombinacji elektron-dziura po obu stronach złącza. Wynikiem tego procesu jest 

powstanie w obszarze typu n ładunku jonów dodatnich a w obszarze p – jonów 

ujemnych. Na styku półprzewodników powstaje warstwa nieskompensowanego 

ładunku, nazywana obszarem ładunku przestrzennego (rys. 1.4.2). Proces dyfuzji 

prowadzi do powstania bariery na złączu w postaci różnicy potencjałów UD (UD – 

napięcie dyfuzyjne). W modelu pasmowym złącza następuje  przesuniecie się pasm 

energetycznych. Przesunięcie to jest proporcjonalne do wartości napięcia 

dyfuzyjnego. 
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EV – wierzchołek pasma walencyjnego; EC – dno pasma przewodnictwa; Eg – przerwa energetyczna;         

EF – poziom Fermiego; UD – napięcie dyfuzyjne; d – szerokość warstwy zaporowej; strzałki 

symbolizują kierunek dyfuzji nośników w obszarze przyzłączowym. 

Rys. 1.4.2 Model pasmowy idealnego złącza p-n. 

 

Spektralny rozkład widma promieniowania słonecznego oraz efektywność 

absorpcji promieniowania elektromagnetycznego ograniczają grupę materiałów 

półprzewodnikowych, z których produkowane są ogniwa PV. Im mniejsza jest 

przerwa energetyczna półprzewodnika, tym szerszy obszar spektralny jest 

wykorzystywany. Z drugiej strony szersza przerwa energetyczna prowadzi do 

uzyskania wyższego fotonapięcia na ogniwie. Tym samym wybierając półprzewodnik 

do zastosowań PV istotnym czynnikiem jest dopasowanie jego czułości spektralnej 

do rozkładu widma promieniowania słonecznego jak i optymalizacja fotonapięcia. Z 

punktu widzenia rozkładu spektralnego promieniowania słonecznego, najbardziej 

optymalną wartość Eg w zastosowaniach PV mają półprzewodniki CdTe oraz GaAs 

(Eg ~1.43 eV)12.  

Obecnie ponad 90% rynku PV stanową ogniwa fotowoltaiczne oparte o 

krzem: -monokrystaliczny, polikrystaliczny, -amorficzny (cienkowarstwowy), które 

są wytwarzane stosunkowo tanimi metodami. Coraz większym zainteresowaniem 

cieszą się cienkowarstwowe ogniwa na bazie heterostruktury CIS/CdS, CIGS/CdS 

oraz CdTe/CdS, jak również wielozłączowe ogniwa na bazie GaAs.  

                                                           
12

 Dane ze strony internetowej: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/semgap.html 
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1.5.      Podstawy fizyczne działania ogniw fotowoltaicznych 

Obecnie prowadzone są badania mające na celu zwiększenie wydajności jak i 

zredukowanie ceny wytworzenia ogniwa. Wymaga to zrozumienia podstawowych 

zasad i praw fizycznych ich działania. Ogniwa fotowoltaiczne zawierające w swojej 

konstrukcji  homozłącze, heterozłącze lub nanostrukturyzowane materiały 

organiczne i nieorganiczne opierają swoje działanie na tych samych regułach: 

(a)     Każde ogniwo wymaga absorbera światła, w którym elektrony są 

przenoszone ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego. Absorpcja 

energii fotonu prowadzi do kreacji par elektron-dziura (rys. 1.5.1a).  

(b)     Generowane pary elektron-dziura relaksują do najniższego poziomu  

wzbudzonego. Podczas relaksacji tracona energia zamieniana jest na ciepło. 

(c)     Wymagana jest siła przemieszczająca fotogenerowane nośniki w stronę 

odpowiedniego kontaktu elektrycznego (rys. 1.5.1b). Elektrony będą 

wędrowały do wysokoenergetycznego kontaktu, a dziury do 

niskoenergetycznego kontaktu13. 

 

Rys. 1.5.1 Podstawowa zasada efektu PV. (a) Proces generacji par elektron-dziura, 

(b) ruch nośników w stronę kontaktów pod wpływem siły wymuszającej, (c) 

ograniczenie ruchu nośników w stronę odpowiedniego kontaktu (zatrzymanie 

procesu rekombinacji fotogenerowanych nośników na kontakcie).  

                                                           
13

 M.A. Green, Photovoltaic Principles. Physica E 14, (2002) 11−17. 
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(d)     Kontakty elektryczne muszą wykazywać się selektywnością zbierania 

generowanego ładunku. Dziury nie mogą rekombinować z elektronami na 

wysokoenergetycznym kontakcie oraz elektrony nie mogą wędrować w stronę 

niskoenergetycznego kontaktu i rekombinować tam z dziurami (rys. 1.5.1c). 

    Taki opis odnosi się do wszystkich typów ogniw PV wytwarzanych w 

technologii złącz p-n, oraz p-i-n (symbolem i – jest oznaczana cienka 

niedomieszkowana warstwa zwiększająca efektywność działania złącza p-n). 

Elektrony przenoszone są do pasma przewodnictwa na wyższy poziom 

energetyczny. Tracąc nadmiar energii elektrony relaksują do dna pasma 

przewodnictwa. Znajdują się w wysokoenergetycznym stanie metastabilny. 

Wbudowane pole elektryczne stanowi siłę napędową dla elektronów i dziur, 

kierując je w stronę odpowiednich kontaktów elektrycznych. Wysoko 

domieszkowane warstwy n++ i p++ blisko wysoko- i niskoenergetycznego 

kontaktu zapewniają wymaganą selektywność w zbieraniu ładunku 

elektrycznego. Dodatkowo na styku złącza p-n powstaje przesunięcie 

poziomów energetycznych dla pasma przewodnictwa (CB) i dla pasma 

walencyjnego (VB), blokując ruch elektronów w stronę niskoenergetycznego 

kontaktu, a dziur w stronę wysokoenergetycznego kontaktu14. Organiczne 

ogniwa PV działają na takiej samej zasadzie jak klasyczne ogniwa PV  

zawierające złącza p-n. Wysokoenergetycznemu metastabilnemu stanowi 

odpowiada poziom LUMO (ang. Lowest Unoccupied Molecular Orbital), a 

stanowi podstawowemu odpowiada poziom HOMO (ang. Highest Occupied 

Molecular Orbital). 

(e)     Przerwa energetyczna absorbera powinna mieścić się w przedziale od 0.9 do 

1.7 eV, a początek absorpcji przypadać na zakres spektralny 1380 – 730 nm. 

Optymalna wartość pasma wzbronionego dla absorbera to 1.34 eV. 

Maksymalna teoretyczna sprawność dla takiego materiału wynosi 32.9%15. 

(f)     Długość dyfuzji nośników mniejszościowych (LD) powinna być większa niż 

odwrotna wartość współczynnika absorpcji α-1. 

                                                           
14

 W. Jaegermann, A. Klein, T. Mayer, Adv. Mater. 21, (2009) 4196−4206. 
15

 W. Shockley, H.J. Queisser, J. Appl. Phys. 32, (1961) 510–519. 
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(g)     Straty energii podczas transport fotogenerowanych nośników z absorbera 

do kontaktów elektrycznych powinny być ograniczone do minimum. Straty te 

są związane z nieciągłością pasma przewodnictwa i pasma walencyjnego. 

 

 

FC – przedni kontakt elektryczny, TCO – przezroczysty przewodzący materiał tlenkowy, ELC – 

warstwa transportująca elektrony, Abs. – absorber, BC – tylny kontakt elektryczny. 

Rys. 1.5.2 Niezoptymalizowane (a,c) oraz optymalne (b,d) złącze p-n ogniwa 

fotowoltaicznego. Układ pasm energetycznych w warunkach ciemnych (góra) oraz 

napięcia obwodu otwartego (dół). 
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 Na rys. 1.5.2 pokazano schemat nieidealnego i optymalnego ogniwa 

fotowoltaicznego zawierającego złącze n-p. Nieciągłość pasma przewodnictwa 

(ΔEC) jest skutkiem różnych wartości powinowactw elektronowych pomiędzy 

absorberem i warstwą transportującą elektrony. Podczas gdy nieciągłość 

pasma walencyjnego (ΔEV) wynika z różnicy pomiędzy wartościami przerw 

energetycznych półprzewodników tworzących złącze. Rysunek 1.5.2 pokazuje 

możliwość osiągnięcia wyższego fotonapięcia (VOC), gdy zostanie 

zminimalizowana wartość nieciągłości pasma przewodnictwa na styku złącza. 

Z drugiej strony, nieciągłość pasma walencyjnego powinna być 

zminimalizowana pomiędzy absorberem a tylnym kontaktem. 

Aktualnie w literaturze znajdują się dwie prace teoretyczne poświęcone 

optymalizacji nieciągłości pasm energetycznych w heterozłączu fotowoltaicznym 

n-ZnO/p-Si16,17. Autorzy dyskutują i potwierdzają obliczeniami redukcję nieciągłości 

pasma przewodnictwa (ΔEC) wraz ze zwiększaniem ilości domieszki  magnezowej w 

warstwie tlenku cynku.  W rozdziale 6 pokazane zostały wyniki doświadczalne dla 

złącz fotowoltaicznych ZnO/Si zawierających warstwę ZnO modyfikowaną atomami 

magnezu. Badania te potwierdzające teoretyczne przewidywania ww. artykułów. 

 

1.6.      Charakterystyka prądowo napięciowa ogniwa fotowoltaicznego 

Budowa typowego ogniwa przypomina konstrukcją diodę p-n (rys. 1.6.1). W 

przypadku ogniw PV wytwarzanych przeze mnie, wzrastałem n-typu warstwę ZnO i 

Zn1-xMgxO na p-typu płytkach krzemowych o grubości ~ 200 μm. Następnie od góry 

wzrastana była cienka warstwa tlenku cynku domieszkowanego atomami glinu. 

Warstwa AZO pełni rolę transparentnej przewodzącej elektrody poprawiając 

zbieranie fotogenerowanego ładunku w ogniwie. 

                                                           
16

 K.E. Knutsen, R. Schifano, E.S. Marstein, B.G. Svensson, A.Yu Kuznetsov, Phys. Status Solidi A 210, 
(2013) 585-588. 

17
 B. Hussain, A. Ebong, I. Ferguson, Solar Energy Materials & Solar Cells 139, (2015) 95–100. 
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Rys. 1.6.1 Schemat budowy ogniw PV ZnO/Si. 

 

Podstawowym badaniem eksperymentalnym, które prowadzi do pełnej 

identyfikacji ogniwa jest pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej. Ze względów 

praktycznych, pomiar ten powinien być przeprowadzony w ściśle określonych 

warunkach, w tzw. warunkach standardowych (ang. Standard Test Conditions, STD). 

Jak już wcześniej wspominałem, warunki te to 1000 Wm-2, AM1.5. 

Charakterystykę prądowo-napięciową przedstawiamy w pierwszej ćwiartce 

wykresu J-V przy założeniach: -natężenie promieniowania oraz temperatura ogniwa 

są stałe podczas wykonywania pomiaru. Na rysunku 1.6.2 pokazano charakterystykę 

typowego ogniwa ZnO/Si wytwarzanego przeze mnie. Na pokazanej charakterystyce 

J-V zaznaczono punkty przecięcia z osiami współrzędnych: VOC – napięcie ogniwa 

otwartego nieobciążonego (ang. Open-Circuit Voltage) oraz JSC – prąd zwarcia (ang. 

Short-Circuit Current). Symbolem MPP zaznaczono punkt mocy maksymalnej (ang. 

Maximum Power Point) i odpowiadające mu wartości prądu – JMPP i napięcia – VMPP. 

Moc maksymalną ogniwa mierzoną w warunkach standardowych nazywamy mocą 

szczytową, a jej jednostką jest WP (ang. watt-peak). 
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Rys. 1.6.2 Typowa charakterystyka J-V ogniwa fotowoltaicznego. 

 

Dla przebiegu krzywej J-V definiowany jest współczynnik wypełnienia FF (ang. Fill 

Factor), który przyjmuje następującą postać: 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑆𝐶∗𝑉𝑂𝐶
=

𝐽𝑀𝑃𝑃∗𝑉𝑀𝑃𝑃

𝐽𝑆𝐶∗𝑉𝑂𝐶
,  (4) 

i osiąga jedność, gdy krzywa zbliża się kształtem do prostokąta o bokach JSC oraz VOC. 

FF jest współczynnikiem bezwymiarowym, a jego wartość liczbowa jest ograniczona 

pasożytniczymi efektami np. dyfuzją czy rekombinacją w złączu. W temperaturze 

pokojowej może realnie przyjmować wartość 0.89. 

Sprawność konwersji jest zdefiniowana wzorem: 

𝐸𝑓𝑓. = 𝐹𝐹
𝐽𝑆𝐶∗𝑉𝑂𝐶

𝐸
,  (5) 

gdzie: E – natężenie promieniowania [Wm-2]. 
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Rys. 1.6.3 Program do analizy danych eksperymentalnych. 

 

Wszystkie przedstawione w dalszej części pracy wyniki dla ogniw 

fotowoltaicznych ZnO/Si analizowane były programem IV Curve Fitter v. 1.8 (C) 

Copyright ‘2002. W zakładce Measured&Fitted curves kolor czerwony odpowiada 

punktom doświadczalnym, żółty kolor odpowiada dopasowanej krzywej, zielony 

funkcji wagowej. Dane analizowane były modelem dwudiodowym (ang. double 

exponential model). Zakładka Results pokazuje parametry fotowoltaiczne ogniwa. 

W Zakładce Approximated Model przedstawione są wartości fotogenerowanego 

prądu Iph, rezystywność szeregowa RS i upływu Rsh. 
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Rozdział 2 

 

2.1.      Wprowadzenie do metody osadzania warstw atomowych – ALD18. 

Metoda osadzania warstw atomowych ALD (ang. Atomic Layer Deposition) 

umożliwia wzrost cienkich warstw na powierzchni substratu. Metoda ta została 

opracowana do wzrostu materiałów półprzewodnikowych grup II-VI i III-V, może być 

również używana podczas wzrostu innych materiałów, w tym kowalencyjnych19.  

Na początku metoda ta została nazwana ALE (ang. Atomic Layer Epitaxy). 

Określenie „Epitaxy” pochodzi z języka greckiego i oznacza na uporządkowanym 

„epi + taxis”. Określenie to jest powszechnie używane przy wzroście 

monokrystalicznych warstw na rodzimym podłożu, które to wymusza wzrost 

uporządkowanej warstwy. Powierzchnia ta kontroluje jakość krystalograficzną 

wzrastanej warstwy oraz tempo wzrostu. W idealnym przypadku obserwujemy 

przyrost jednej monowarstwy na jeden cykl reakcji. Stale wymuszana przez podłoże 

jakość krystalograficzna warstwy oraz „cyfrowa” kontrola tempa wzrostu w 

metodzie ALE, pozwala wzrastać krystaliczne związki materiałów 

półprzewodnikowych, kompleksy warstwowe20,21.  

Początkowo metoda ALE była rozwijana pod kątem wzrostu 

polikrystalicznych oraz amorficznych warstw ZnS i tlenków o wysokiej stałej 

dielektrycznej do zastosowań w wyświetlaczach elektroluminescencyjnych18. Stąd 

nazwa ALE zmieniona została na ALD. Wzrastane warstwy wyróżnia jednorodność 

oraz powtarzalność niezależnie od rozmiaru i kształtu powierzchni adsorpcyjnej. 

                                                           
18

 Rozdział ten został opracowany na podstawie: 
T. Suntola, in: Handbook of Crystal Growth, Vol. 3, p. 601, Ed. DTJ Hurle, Elsevier, Amsterdam, 
(1994). 
T.Suntola, Mater.Sci. Rep. 4, (1989) 261. 
M. Ritala and A. Leskelä in:, Handbook of Thin Film Materials, Vol. 1, p. 103 HS Nalwa, 
Editor, Academic Press, San Diego, CA (2001). 

19
 J. Bachmann, Beilstein J. Nanotechnol. 5, (2014) 245–248. 

20
 L. Wachnicki, T. Krajewski, G. Łuka, B. Witkowski, B. Kowalski, K. Kopalko, J.Z. Domagala, M. 

Guziewicz, M. Godlewski, E. Guziewicz, Thin Solid Films 518, (2010) 4556–4559. 
21

 D.V. Nazarov, N.P. Bobrysheva, O.M. Osmolovskaya, M.G. Osmolovsky, V.M. Smirnov, Rev. Adv. 
Mater. Sci. 40, (2015) 262-275. 
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A – pierwiastki grupy I, II, III; B – pierwiastki grupy V, VI, VII; Xn i Yn ligandy reagentów AXn i BYn. 

Rys. 2.1.1 Schemat wzrostu warstwy ALD (a) z pierwiastków, (b) związków 

chemicznych. Kolejność reagentów w procesie ALD: (1) – wprowadzenie 

pierwszego reagenta, (2) – adsorpcja do powierzchni substratu, (3) – 

wprowadzenie drugiego reagenta, (4) – powstanie jednej monowarstwy 

materiału, (5) – powtórzenie procedury (1). 

 

Sekwencyjna kontrola wzrostu warstw w procesie ALD opiera się na 

nasycaniu reakcji powierzchniowych pomiędzy podłożem a prekursorem. Każda 

powierzchniowa reakcja dodaje jedną monowarstwę wzrastanego materiału na 

powierzchni substratu. Monowarstwa ta jest jednorodna gdy gęstość atomów 

zaadsorbowanych odpowiada gęstości atomów w płaszczyźnie adsorpcyjnej. 

Najczęściej wzrastana monowarstwa cechuje się niejednorodnością. Efekt 
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niejednorodności związany jest z preferencją powierzchni do rekonstrukcji lub 

rozmiarem cząsteczki używanego reagenta. 

Jeżeli używanymi prekursorami są pierwiastki, to proces wzrostu 

kontrolowany jest przez powierzchnię adsorpcyjną. Podczas wzrostu ALD z 

pierwiastków nie występuje kondensacja produktów reakcji we wzrastanej 

strukturze (rys. 2.1.1a). W przypadku reagentów w postaci związków chemicznych 

występuje kilka mechanizmów prowadzących do pełnego nasycenia powierzchni 

adsorpcyjnej (rys. 2.1.1b). Od tego parametru przede wszystkim zależy tempo 

wzrostu warstwy na praktycznie dowolnej powierzchni. Tempo wzrostu w bardzo 

małym stopniu zależy od strumienia reagenta. Jeżeli przekroczymy pewną 

minimalną ilość wprowadzonego prekursora potrzebną do pokrycia powierzchni 

jedną monowarstwą, to dalsze zwiększenie ilości wprowadzanego prekursora nie 

spowoduje szybszego przyrostu warstwy. Oznacza to, że przyrost grubość materiału 

kontrolowany jest przez liczbę pełnych cykli reakcyjnych. Dla przykładu w tabeli 

2.1.1 pokazano wpływ temperatury osadzania na przyrost grubości warstwy ZnO w 

jednym cyklu. Stabilizacja przyrostu grubości warstwy dla zakresu temperatur 

100OC – 200OC związana jest z tzw. oknem wzrostu ALD (podrozdział 2.4). 

Tabela 2.1.1 Wpływ temperatury osadzania na przyrost grubości warstwy ZnO. 

Temperatura 

[OC] 

Ilość pełnych cykli 

ALD 

Grubość warstwy 

[nm] 

Przyrost warstwy 

[Å/cykl] 

80 1430 187 1.308 

100 1220 210 1.721 

120 1150 208 1.809 

140 1110 203 1.829 

160 1170 200 1.709 

200 1000 165 1.65 

250 1666 220 1.321 
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Metoda ALD jest powszechnie wykorzystywana do wzrostu warstw w niskiej 

temperaturze22,23,24,25. W tym do wzrostu materiałów tlenkowych, takich jak: 

Al2O3
26, TiO2

27,28, ZnO29,30, ZrO2
31, SiO2

32, VO2
33, materiałów siarkowych34,35, 

selenkowych36,37 i azotkowych38,39. Dzięki metodzie ALD można wzrastać 

jednorodne warstwy na dużych powierzchniach. Cecha ta umożliwiła stosowanie 

cienkich warstwy ALD w fotowoltaice40. Wzrost warstw metodą ALD może być także 

prowadzony w modzie wysokiej próżni lub w otoczeniu gazu obojętnego. Struktury 

ALD mogą być otrzymywane w modzie MBE (ang. Molecular Beam Epitaxy) lub CVD 

(ang. Chemical Vapour Deposition). Poważnym ograniczeniem metody MBE jest 

koszt zakupu i utrzymania aparatury. Metoda CVD jest o wiele bardziej aplikacyjna. 

Mamy w niej również dużą swobodę wyboru prekursorów chemicznych. Jednak ALD 

ma podstawową przewagę nad CVD. Podczas wzrostu struktury produkty reakcji 

oraz nieprzereagowane cząsteczki są wypłukiwane z komory wzrostowej gazem 

obojętnym. Cecha ta w znaczący sposób ogranicza wbudowywanie się niechcianych 

zanieczyszczeń do warstwy. 

 

 

 

                                                           
22

 J. Lim and C. Lee, Thin Solid Films 515, (2007) 3335. 
23

 J. Lim, K. Shin, H. W. Kim, and C. Lee, J. Lumin. 109, (2004) 181. 
24

 S.K. Kim, C.S. Hwang, S.-H. K. Park, S. J. Yun, Thin Solid Films 478, (2005) 103. 
25

 E. Guziewicz, I. A. Kowalik, M. Godlewski, K. Kopalko, V. Osinniy, A. Wójcik, S. Yatsunenko, E. 
Łusakowska, W. Paszkowicz, M. Guziewicz, J. Appl. Phys. 103, (2008) 033515 

26
 M.L. Huang, Y.C. Chang and C.H. Chang, Appl. Phys. Lett. 87, (2005) 252104. 

27
 J. Aarik, A. Aidla and T. Uustare, Journal of Crystal Growth 148, (1995) 268. 

28
 V. Pore, A. Rahlu, M. Laskela, Chem. Vap. Deposition 10, (2004) 143. 

29
 T. Tynell, M. Karppinen, Semicond. Sci. Technol. 29, (2014) 043001 

30
 P.F. Carcia, R.S. McLean,  M.H. Reilly, Appl. Phys. Lett. 88 (2006) 123509. 

31
 M. Cassir, F. Goubin, C. Bernay, Applied Surface Science 193, (2002) 120. 

32
 J.W. Klaus, O. Sneh, S.M. George, Science 278, (1997) 1934. 

33
 P. Dagur,A.U. Mane, S.A. Shivashankar, Journal of Crystal Growth 275, (2005) 1223. 

34
 P. Sinsermsuksakul, J. Heo, W. Noh, Adv. Energy Mater. 1, (2011) 1116 

35
 Y.S. Kim, S.J. Yun, Applied Surface Science 229, (2004) 105. 

36
 J.A. van Delft, D. Garcia-Alonso, W.M.M. Kessels, Semicond. Sci. Technol. 27, (2012) 074002. 

37
 V. Pore, T. Hatanpaa, M. Ritala, J. Am. Chem. Soc. 131, (2009) 3478. 

38
 J.S. Becker, S. Suh, S. Wang, Chem. Mater. 15, (2003) 2969. 

39
 J.W. Elam, M. Schuisky, J.D. Ferguson, Thin Solid Films 436, (2003) 145. 

40
 A.F. Palmstrom, P.K. Santra, S.F. Bent, Nanoscale, 7, (2015) 12266.   
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2.2.      Mechanizm wzrostu warstw ALD 

Prekursorami wykorzystywanymi w technologii ALD/ALE są pierwiastki lub 

ich związki chemiczne. Adsorpcja i desorpcja atomów lub ich związków chemicznych 

z powierzchni substratu opisywana jest modelem Langmuir’a. Model ten zakłada, że 

adsorpcja molekuły (atomu) nie zależy od występowania na powierzchni innej 

przyłączonej molekuły. Oznacza to, że dla konkretnej molekuły możemy zdefiniować 

energię aktywacji formowania się wiązania, jak również energię desorpcji. W 

szczegółowej analizie powstawania monowarstwy należy uwzględnić potencjalny 

wpływ sąsiednich (zaadsorbowanych) molekuł na energię aktywacji i desorpcji. 

Model Langmuir’a energetycznego stanu powierzchni dla prekursorów w formie 

pierwiastków lub ich molekuł jest zilustrowany na rys. 2.2.1.  

 

s – stan stały atomu, g – stan gazowy atomu 

Rys. 2.2.1 Model Langumuir’a stanu energetycznego powierzchni. (a) Przyłączenie 

atomu A do powierzchni substratu. Ed(A(s)) – energia desorpcji (energia wiązania) 

atomu A(s) na powierzchni. (b) Przyłączenie molekuły reakcyjnej do powierzchni. 

E’a(B) – Stan przed reakcją: wyraża energię adsorpcji fizycznej atomu B na 

powierzchni; Ed(Bn) – energia dysocjacji molekuły Bn(g); Ed[B(s)] – energia 

desorpcji (energia wiązania) molekuły Bs. 

 

W odróżnieniu od metody CVD, prekursorami wykorzystywanymi w 

technologii ALD/ALE są agresywnie reagujące ze sobą związki chemiczne. Oznacza 
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to, że energia aktywacji prekursora jest niska. W metodzie CVD wymagany jest próg 

energetyczny który zapobiega reakcji prekursorów w fazie gazowej oraz zapewnia 

jednorodną grubość warstwy. W przypadku ALD reakcja wymiany pomiędzy 

prekursorami jest ograniczona do powierzchni adsorpcyjnej po przez sekwencyjne 

wprowadzanie prekursora. Wysoka reaktywność prekursorów prowadzi do 

efektywnego nasycania powierzchni. Dzięki temu metoda ALD charakteryzuje się 

wysokim współczynnikiem wykorzystania reagentów nawet podczas wzrostu w 

niskich temperaturach. Z przeprowadzonym przeze mnie procesów, 

zaobserwowałem wzrost jednorodnych warstw ZnO w rekordowo niskiej 

temperaturze 60oC. Warstwy Al2O3 można wzrastać w temperaturach pokojowych, 

począwszy od 30oC aż do górnego limitu temperaturowego, którym jest stabilność 

termiczna związku.   Stabilności ta również ma wpływa na jednorodne nasycenie się 

powierzchni adsorpcyjnej. Stanowi również główne źródło zanieczyszczeń dla 

wzrastanego materiału.  

 

2.3.      Reakcja wymiany pomiędzy prekursorami ze związków chemicznych 

Podstawowym wymogiem stawianym przed prekursorami (reagentami) ze 

związków chemicznych w technologii ALD jest odpowiednia wartość prężności par. 

Niska prężność par związku obniża tempo wzrostu w szczególności w przypadku 

dużych powierzchni. Ogólnie wartość ta powinna być wyższa od ciśnienia 

panującego w komorze reakcyjnej. Dlatego też najczęściej prekursorami ALD są 

reagenty chemiczne w fazie ciekłej. Prekursory w fazie stałej wymagają 

podgrzewania. Kolejnym wymogiem stawianym dla reagentów jest wysoka 

reaktywność z powierzchnią i partnerem reakcji. 

Pełne nasycenie się powierzchni reakcyjnej molekułami związku 

chemicznego obserwowane jest w przypadku wzrostu warstwy ALD w równowadze 

termicznej. Oznacza to, że używane reagenty są stabilne w temperaturze wzrostu. 

Stwierdzono również, że nasycenie powierzchni reakcyjnej jedną monowarstwą 

reagenta zależy przede wszystkim od procesów rekonstrukcji powierzchni po 

każdym reakcyjnym cyklu. W przypadku prekursorów ze związków chemicznych 
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gęstość nasycenia znacząco wpływa na proces rekonstrukcji warstwy. Zależy on 

przede wszystkim od fizycznych rozmiarów ligandów reakcyjnej molekuły, których 

rolą jest ograniczenie procesów rekonstrukcyjnych struktury. Wybór odpowiednich 

partnerów reakcji w głównym stopniu wpływa na efektywność procesu ALD. 

W przypadku reakcji wymiany pomiędzy prekursorami warstwa AB jest 

wzrastana ze związków chemicznych AXn(g) i BYn(g). Reakcję wymiany można 

zapisać w następującej postaci: 

 

 𝐵𝑌𝑘(𝑠) +  𝐴𝑋𝑛(𝑔)  → 𝐵𝐴𝑋𝑛−𝑘(𝑠) + 𝑘𝑋𝑌(𝑔) 1 

i 

 𝐴𝑋𝑛−𝑘(𝑠)  +  𝐵𝑌𝑛(𝑔)  →  𝐴𝐵𝑌𝑘(𝑠) + (𝑛 − 𝑘)𝑋𝑌(𝑔) 2 

 

gdzie przebieg reakcji jest określona indeksem k, który może przyjmować wartość 

od 0 do n. Przebieg reakcji uznaje się za skończony w momencie pojawienia się 

termicznej desorpcji ligandów z powierzchni reakcyjnej. Każda dekompozycja 

prekursora lub ligandu wpływa na przebieg reakcji wymiany oraz dynamikę procesu. 

Całkowite wykorzystanie ligandów oraz osiągnięcie efektywnej reakcji wymiany na 

powierzchni można uzyskać podczas szybkiej selektywności wprowadzanych 

reagentów. Wolne tempo wprowadzania prekursorów przyczynia się do 

rekonstrukcji powierzchni A(s) lub B(s) oraz termicznej desorpcji ligandów z 

powierzchni. 

Dla każdego cyklu wymiany w procesie ALD ilość uwolnionych ligandów z 

powierzchni reakcyjnej musi być zrównoważona. Termiczna desorpcja ligandów z 

powierzchni powoduje zatrzymanie reakcji wymiany z kolejnym ligandem reagenta. 

Jeżeli dynamika uwalniania (wymiany) ligandów jest w stanie nierównowagowym 

wymagane są dodatkowe oddziaływania na powierzchni adsorpcyjnej np. 

rekonstrukcja powierzchni czy relaksacja. 
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Dawka reagenta AXn(g) i BYn(g) musi prowadzić do pełnego nasycenia się 

powierzchni reakcyjnej. Nadmiar reagenta jest usuwany z komory wzrostu przez 

obojętny gaz nośny. Oznacza to, że tempo wzrostu nie zależy od nadmiarowej ilości 

wprowadzonego reagenta. Zjawisko samoograniczającego się tempa wzrostu jest 

główną zaletą metody ALD. Kolejną unikalną cecho tej technologii jest selektywność 

w dawkowaniu reagentów. Dzięki temu można stosować agresywne związki 

chemiczne. Pozwala to prowadzić wzrost struktury nawet w temperaturze 

pokojowej. Cecha ta czynnik technologię ALD niezwykle atrakcyjną dla fotowoltaiki 

organicznej czy transparentnej elektroniki, gdzie używanym substratem jest folia 

PET (politereftalan etylenu). Niska wartość energii aktywacji w skali atomowej 

zwiększa prawdopodobieństwo zajścia reakcji pomiędzy uderzającą w powierzchnię 

molekułą reagenta a samą powierzchnią substratu. W skali mikroskopowej niska 

energia aktywacji zapewnia wydajne wykorzystanie reagentów, co przekłada się na 

obniżenie ceny gotowego produktu czy materiału . 

Jeżeli powierzchnia reakcyjna ligandów jest stabilna w trakcie trwania 

procesu, wtedy mechanizm nasycania się powierzchni głównie wpływa na przebieg 

reakcji wymiany. Prowadzi to do powstania ”okna temperaturowego” jednorodnego 

nasycenia się powierzchni reakcyjnej. W momencie pojawienia się termicznej 

dekompozycji prekursora lub termicznego uwalniania ligandów z powierzchni 

reakcyjnej proces nasycania powierzchni staje się bardziej czuły na parametry 

procesu takie, jak: dawka, czas podawania prekursora, rodzaj obojętnego gazu 

nośnego czy czas płukania.  

W procesie wzrostu warstw ALD płukanie komory reakcyjnej występuje po 

każdym cyklu reakcyjnym (podawanie pierwszego reagenta – „płukanie” – 

podawanie drugiego reagenta – „płukanie”). Nadmiar prekursora oraz produkty 

uboczne reakcji są usuwane z komory wzrostowej obojętnym gazem nośnym. W 

naszym laboratorium ALD używamy azotu. 
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2.4.      Okno wzrostu ALD 

Temperatura wzrostu jest podstawowym parametrem kontrolującym 

mechanizm nasycania się powierzchni reakcyjnej. Odpowiednia temperatura 

pozwala utrzymywać reagenty w fazie gazowej zapobiegając ich kondensacji na 

zimnych elementach komory reakcyjnej. Dostarcza również niezbędnej energii 

aktywacji oraz przyczynia się do desorpcji produktów reakcji z powstałej 

monowarstwy. Wpływ temperatury na nasycanie się powierzchni reakcyjnej 

zilustrowano na rysunek 2.4.1  

 

Rys. 2.4.1 Temperaturowe okno wzrostu warstw ALD 

 

L1:  Przyrost grubości warstwy na cykl podczas obniżania 

temperatury. Wskazuje na kondensację reagentów lub 

produktów reakcji w warstwie. 

L2:  Spadek przyrostu grubości warstwy na cykl podczas obniżania 

temperatury. Energia aktywacji nie została osiągnięta – słaba 

reaktywność reagentów. 

W1:  Wzrost 1 monowarstwy na cykl. Występuje pełne nasycenie 

powierzchni adsorpcyjnej jedną monowarstwą na każdy cykl 

reakcji. Dodatkowo osłabione zostały procesy rekonstrukcji 

powierzchni. 
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W2:  Wzrost niepełnej monowarstwy w jednym cyklu reakcyjnym. 

Przyczyną są procesy rekonstrukcji powierzchni, są zbyt duże 

rozmiary molekuł lub ligandów, lub energetycznie opłaca się 

zaadsorbowanemu atomowi nie mieć w najbliższym sąsiedztwie 

innych atomów. 

H1:  Przyrost grubości warstwy na cykl podczas zwiększania 

temperatury. Oznacza rozkład prekursora na nielotne produkty 

co prowadzi do jego wbudowywania się w strukturę. 

H2:  Zmniejszanie się przyrostu grubości warstwy na cykl podczas 

zwiększania temperatury. Oznacza desorpcję powstałej 

monowarstwy, desorpcję lub dysocjację z powierzchni ligandów 

niezbędnych do podtrzymania reakcji wymiany. 

 

2.5.      Podstawowe zalety metody ALD 

Wśród najpopularniejszych metod osadzania (epitaksji) z fazy gazowej 

wyróżnia się procesy MBE oraz CVD. W procesach tych jednorodność wzrastanego 

materiału kontrolowana jest strumieniem reagentów docierających do substratu. 

Oznacza to, że tempo wzrostu silnie zależy od rozkładu atomów (molekuł) w wiązce. 

Metodę ALD można zakwalifikować jako szczególną odmianę MOCVD (Metal 

Organic Chemical Vapor Deposition) z powierzchniową kontrolą tempa wzrostu. 

Wynika z tego, że tempo wzrostu zależy tylko od mechanizmów nasycania się 

powierzchni, a nie od strumienia reagentów. Jednorodny wzrost warstwy ALD zależy 

od ilości wprowadzonego prekursora do komory reakcyjnej. Ilość ta powinna 

zapewnić jednorodne pokrycie powierzchni jedną monowarstwą reagenta. Nadmiar 

prekursora jest usuwany z komory reakcyjnej co prowadzi do samoograniczającego 

się tempa wzrostu. Przyrost warstwy zależy tylko od mechanizmów nasycania się 

powierzchni, a nie od ilości wprowadzonego prekursora. Unikalne cechy oraz 

związane z nimi możliwości zostały podsumowane w tabeli 2.5.1. 
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Tabela 2.5.1 Zalet oraz możliwości metody ALD. 

Zalety Możliwości 

Kontrola tempa wzrostu oraz 

jednorodności 

Pełne zautomatyzowanie procesu 

Pokrycie dużych powierzchni 

Kontrola składu materiału na poziomie 

atomowym 

Wzrostu multiwarstw różnych 

materiałów lub supersieci 

Jednorodne pokrycia 
Jednorodne pokrycia porowatych 

struktur 

Wyeliminowanie reakcji pomiędzy 

prekursorami w fazie gazowej 
Używanie agresywnych reagentów 

 

2.6.      Reaktor ALD 

Wzrost warstw metodą ALD może odbywać się w próżni, w atmosferze gazu 

obojętnego oraz w warunkach ciśnienia atmosferycznego. W modzie wzrostu ALD 

mogą również pracować maszyny MBE oraz CVD. W przypadku maszyn MBE 

sekwencyjność prekursorów zapewniają przesłony komórek efuzyjnych. Jednak 

naprzemienne otwieranie i zamykanie przesłon dla lotnych prekursorów w tym 

samym procesie prowadzi do zabrudzenia innych komórek efuzyjnych. Reaktory 

CVD mogą również wzrastać warstwy w modzie ALE jeżeli tylko posiadają 

niezależnie działające zawory dla każdego prekursora. 

W przypadku wzrostu warstw w maszynach MBE oraz CVD strumień 

reagentów musi być jednorodny na całej powierzchni substratu. Dzięki temu 

wzrastane warstwy będą charakteryzować się wysoką jednolitością oraz 

jednorodnością. W przypadku ALD tempo wzrostu jest kontrolowane przez 

mechanizm nasycania się powierzchni adsorpcyjnej. Jednorodność wzrastanego 

materiału zależy tylko od ilość wprowadzonego reagenta. Ilość ta powinna zapewnić 

pełne nasycenie się powierzchni. Ta unikalna cecha zapewnia pewną dowolność w 

projektowaniu reaktorów (rys. 2.6.1). Jak również pozwala wzrastać warstwy na 

powierzchniach o rozmiarze >1m2. W reaktorach ALD prekursory są transportowane 
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do komory reakcyjnej obojętnym gazem nośnym. Na skutek ciągłych oraz 

wielokrotnych zderzeń molekuły z powierzchnią A(s) prawdopodobieństwo zajścia 

reakcji wymiany jest bardzo duże. Dlatego też metoda ta efektywnie wykorzystuje 

reagenty w trakcie trwania procesu wzrostu. 

 

Rys. 2.6.1 Blokowy diagram reaktora ALE. 

 

W reaktorach ALD grzejniki podgrzewają substraty, ściany komory reakcyjnej 

oraz metalowe rurki (transfery), którymi doprowadzane są reagenty do komory. 

Oznacza to, że wzrost zachodzi również na metalowych elementach reaktora. W 

celu zminimalizowania niepożądanego wzrostu warstwy metalowe transfery 

prekursorów łączy się ze sobą jak najbliżej komory reakcyjnej. W reaktorach typu 

F-120 (Microchemistry Ltd) obszar wzrostu jest ograniczony dwiema płytkami o 

rozmiarze 50x50 mm2 oddalonych od siebie o 1mm. Minimalizuje to objętość 

dodatkowej powierzchni na której będzie zachodził niepożądany wzrost materiału. 

Ten dodatkowy wzrost negatywnie wpływa na jakość finalnego produktu. 

Prowadząc do pojawienia się w warstwie niechcianych domieszek oraz drobin 

materiałów.  
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Rys. 2.6.2 Przemysłowy reaktor ALD firmy Beneq dedykowany do zastosowań na 

rynku PV41. 

 

Reaktory ALD używane w laboratoriach są doskonałym narzędziem badania 

kinetyk wzrostu. Podstawowe badania wzrostu warstw są wykorzystywane podczas 

projektowania przemysłowych reaktorów ALD. Reaktory te muszą charakteryzować 

się wysoką wydajnością produkcyjną oraz jednorodnością wzrastanych warstw na 

dużych powierzchniach. Przykładem takiego reaktora jest produkt firmy Beneq 

model TSF NX300 (rys. 2.6.2). Reaktor ten jest dedykowany dla potrzeb rynku 

fotowoltaicznego. Pozwala on pokrywać dowolne podłoża jednorodną warstwą 

materiału. W jednym procesie pokrywa się 250 sztuk krzemowych ogniw o 

rozmiarze 156x156 mm. Wydajność reaktora szacowana jest na poziomie 2000 

płytek na godzinę. 

 

2.7.      Sekwencyjność oraz dawkowanie prekursorów 

W reaktorach ALD szybkość wzrostu warstwy zależy do tempa wprowadzania 

prekursorów do komory reakcyjnej. Jeden cykl prowadzący do wzrostu jednej 

monowarstwy składa się z czterech charakterystycznych kroków następujących po 

sobie (rys. 2.7.1):  
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 Rysunek ze strony internetowej firmy Beneq: http://www.beneq.com/tfs-nx300.html 
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1. Wprowadzenie pierwszego reagenta. 

2. „Płukanie” komory gazem obojętnym w celu usunięcia niezaadsorbowanych 

molekuł. 

3. Wprowadzenie drugiego reagenta. 

4. „Płukanie” komory gazem obojętnym w celu usunięcia molekuł które nie 

przereagowały oraz produktów reakcji wymiany pomiędzy reagentami A(s) 

oraz B(g). Po czym proces zaczyna się od pierwszego kroku. 

 

 

Rys. 2.7.1 Przebieg jednego cyklu reakcji w metodzie ALD. 

 

W reaktorach ALD liczba zderzeń molekuł reagenta z powierzchnią substratu 

jest proporcjonalna do stosunku pomiędzy prędkością termiczną a prędkością dryfu 

molekuły. Zwykle prędkość termiczna molekuły jest od 100 do 1000 razy większa niż 

prędkość dryfu, co prowadzi do zwielokrotnienia uderzeń molekuł reagenta w 

powierzchnię substratu. Liczba zderzeń molekuł zależy również od geometrii 

komory oraz średniej drogi swobodnej molekuły w atmosferze gazu obojętnego. Dla 

efektywnego zwielokrotnienia liczby zderzeń proces wzrostu powinien być 

przeprowadzany w warunkach obniżonego ciśnienia. Typowe ciśnienia uzyskiwane 

w reaktorach ALD są rzędu 1-10 milibarów. Dzięki zwielokrotnionym uderzeniom 

molekuł oraz wysokim stopniu ich reaktywności metoda ALD jest wykorzystywana 
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przy pokrywaniu dużych powierzchni jednorodną warstwą o określonych 

parametrach elektrycznych. Na rysunku 2.7.2 pokazano podłoże o rozmiarze 

1200x1200 mm pokryte warstwą ZnO. Jest to produkt reaktora Beneq TSF-1200, 

który może pokrywać 60 sztuk takich paneli w ciągu jednej godziny. Szacowany 

wydajność jest obliczona dla pokrycia warstwą ZnO lub ZnS o grubości 50 nm. 

Maksymalna powierzchnia depozycji materiału to 1200x1600 mm.  

 

 

 

Rys. 2.7.2 Przykładowe podłoże pokryte jednorodną warstwą ZnO42. 

 

 

2.8.      Aparatura badawcza 

Nadana oryginalna nazwa ALE (Atomic Layer Epitaxy) może budzić pewne 

wątpliwości, ponieważ termin „epitaksji” odnosi się do wzrostu na podłożach 

wymuszających uporządkowanie krystalograficzne wzrastanej struktury. Z tej 

przyczyny, coraz częściej używane są inne określenia: a) ALG – Atomic Layer Growth; 

b)ALCVD – Atomic Layer Chemical Vapor Deposition; c) ALD – Atomic Layer 

Deposition. Ostatnie określenie wydaje się być najbardziej poprawne. Z tej 

przyczyny, w pracy używam nazwy osadzania warstw atomowych ALD. 
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 Rysunek ze strony internetowej firmy Beneq: http://www.beneq.com/tfs-1200.html 
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Wzrost warstw ZnO oraz ZnO:Al prowadzony był na stanowisku 

technologicznym osadzania warstw atomowych. Prace były wykonywane na 

reaktorze ALD firmy Ultratech/Savannah-100 (Cambridge NanoTech) 

przedstawionym na rysunku 2.8.1. 

 

 

Rys. 2.8.1 Reaktor ALD Ultratech/Savannah-100 (Cambridge NanoTech).  

 

Kontakty elektryczne były napylane w napylarce PVD 75, Kurt Lesker 

(rys.2.8.2). Dla próbek przeznaczonych do pomiary efektu Halla napylano kontakty 

Ti/Au (o grubościach ~20/40 nm). Na ogniwa fotowoltaiczne AZO/ZnO/Si oraz 

AZO/ZnO/ZnONR/Si napylano kontakty złote (~40 nm) lub glinowe (~100 nm). 

Kontakty Ti/Au oraz Au były osadzane metodą termicznego rozpylania materiału z 

łódki. Kontakt glinowy osadzany był metodą rozpylania katodowego (ang. 

Sputtering). 
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Rys. 2.8.2 Napylarka PVD 75, Kurt Lesker 

 

Pomiar efektu Halla wykonywany był w konfiguracji czterosondowej van der 

Pauwa (rys. 2.8.3). Podstawowym elementem układu jest magnes stały, 

wytwarzający pole magnetyczne B = 0.426 T. Dostępny zakres prądowy mieści się w 

zakresie 10-8 – 10-3 A, pozwala to na wyznaczenie koncentracji nośników od 1014 do 

1022 cm-3. Układ jest przystosowany do wykonywania pomiarów w temperaturze 

ciekłego azotu oraz temperaturze pokojowej. Celem prowadzonych badań było 

wyznaczenie ruchliwości, koncentracji oraz rezystywności otrzymanych warstw. 

Wszystkie wyniki pomiarów pokazano dla warstw osadzanych na podłożu szklanym.  
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Rys. 2.8.3 Stanowisko pomiarowe efektu Hall’a. 

 

Morfologia powierzchni była badana mikroskopem sił atomowych AFM 

Bruker Dimension Icon using PeakForce Tapping and silicon nitride probes with 

sharp tips (tip radius: 2 nm). Mikroskop AFM pokazano na rysunku 2.8.4. 

 

 

Rys. 2.8.4 Mikroskop sił atomowych. 
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Mikrostruktura otrzymanych ogniw fotowoltaicznych (przekrój poprzeczny, 

widok z góry) badana była skaningowym mikroskopem elektronowym Hitachi SU-70 

przy napięciu przyśpieszającym 15 kV (rys. 2.8.5). 

 

 

Rys. 2.8.5 Skaningowy mikroskop elektronowy. 

 

 Transmisja przez warstwę oraz kwantowa wydajność ogniw słonecznych 

badana była na układzie Bentham U.K. (rys. 2.8.6). 

 

Rys. 2.8.6 Układ pomiarowy Bentham U.K. 
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Ogniwa fotowoltaiczne badane były na symulatorze słońca PET „Photo 

Emission Tech” (rys. 2.8.7). Symulator zapewnia warunki oświetlenia światłem o 

mocy 1000W/m2, oraz o współczynniku AM - 1.5. Przed rozpoczęciem pomiarów 

ogniw PV ZnO/Si układ jest precyzyjnie kalibrowany. Do kalibracji używa się 

krzemowego ogniwa PV wykalibrowanego przez producenta. Procedura kalibracyjna 

obniża błąd pomiaru do wartości ±0.1%.  

 

 

Rys. 2.8.7 Symulator słońca PET. 
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Rozdział 3 

 

Wstęp 

W ostatniej dekadzie zaobserwowano znaczący postęp w konstrukcji 

urządzeń elektronicznych opartych o półprzewodniki szerokopasmowe. W 

szczególności dla emiterów światła z zakresu bliskiego UV43 oraz ogniw 

fotowoltaicznych44. Aktualnie wśród półprzewodników szerokoprzerwowych 

największą uwagą (największą liczbą publikacji) cieszy się tlenek cynku. Ma on 

potencjalnie bardzo rozległe zastosowania45. ZnO jest materiałem 

szerokopasmowym z grupy II-VI. Pierwsza publikacja opisująca podstawowe 

parametry sieciowe ZnO została opublikowana w 1935 roku46. Od tego momentu 

pojawiały się kolejne publikacje opisujące jego parametry sieciowe47,48 oraz 

właściwości optyczne49,50. Szczegółowe informacje na temat parametrów 

sieciowych, metod wzrostu, domieszkowania, właściwości optycznych oraz 

defektowych zostały opisane w pracach przeglądowych51,52. 

Optyczne właściwości tlenku cynku pokrywają się z powszechnie 

stosowanym azotkiem galu (GaN), który używany jest do produkcji zielonych, 

niebiesko-ultrafioletowych oraz białych emiterów światła.  Tlenek cynku ma pewne 

zalety które czynią go potencjalnie lepszym materiałem optoelektronicznym od 

GaN. Podstawową zaletą jest dostępność oraz jakość krystalograficzna podłóż ZnO. 

Objętościowe kryształy ZnO są wytwarzane stosunkowo łatwymi i tanimi metodami 

wzrostowymi53,54,55, co prowadzi do obniżenia kosztów produkcji. Obróbka 
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 N.M. Johnson, A.V. Nurmikko, S.P DenBaars, Phys. Today 53 (2000) 31-36. 
44

 A.R. Powell, L.B. Rowland, Proc. IEEE 90 (2002) 942-955. 
45

 S.J. Pearton, D.P. Norton, K. Ip, Y.W. Heo, T. Steiner, J. Vac. Sci. Technol. B 22 (2004) 1500-1509. 
46

 C.W. Bunn, Proc. Phys. Soc. 47 (1935) 835-842. 
47

 T.B. Rymer, G.D. Archard, Research (London) 5 (1952) 292. 
48

 T.J. Gray, J. Am. Ceram. Soc. 37 (1954) 534-539.  
49

 D.C. Reynolds, T.C. Collins, Phys. Rev. 185 (1969) 1099-1103. 
50

 W.Y. Liang A.D. Yoffe, Phys. Rev. Lett. 20 (1968) 59-62. 
51

 Ü. Özgür, Ya.I. Alivov, C. Liu, A. Teke,  M.A. Reshchikov, S. Doğan, V. Avrutin, S.J. Cho, H. Morkoç, J. 
Appl. Phys. 98 (2005) 041301. 

52
 M.D. McCluskey, S.J. Jokela, J. Appl. Phys. 106 (2009) 071101. 

53
 D.C. Look, Mater. Sci. Eng. B 80 (2001) 381-387. 
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objętościowych kryształów oraz  warstw ZnO kwasami jest bardzo prosta. Dlatego 

też z łatwością wytwarzane są urządzenia w skali –mikro a nawet –nano. Podłoża 

ZnO wykorzystywane są również do wzrostu epitaksjalnych warstw GaN56. 

Obecnie tlenek cynku jest wschodzącą gwiazdą fotowoltaiki, który w 

najbliższym czasie powinien zdominować rynek PV. Z punktu widzenia zastosowań 

PV głównymi zaletami ZnO nad obecnie wykorzystywanymi materiałami 

są: -obfitość cynku skorupie ziemskiej, nietoksyczność, duża odporność na 

wysokoenergetyczne promieniowanie oraz prosta technologia wzrostu. Tlenek 

cynku domieszkowany atomami glinu czy galu jest poważnym konkurentem dla 

tlenku indowo cynowy (ITO). Aktualnie ITO jest powszechnie stosowany w 

komórkach fotowoltaicznych drugiej generacji oraz w ogniwach organicznych. Jest 

on wykorzystywany jako górna przezroczysta elektroda, której zadaniem jest 

poprawa odprowadzenia foto-generowanego ładunku z ogniwa. Stosowanie ITO 

jako warstwy TCO w ogniwach PV jest drogim rozwiązaniem. Cena indu stale 

wzrasta. Fakt ten otwiera drogę dla alternatywnych materiałów tlenkowych, które  

powinny całkowicie zastąpić ITO. Aktualnie bada się szereg alternatywnych tlenków. 

Wśród nich najpopularniejszymi są SnO2 (TO – pierwszy materiał TCO), In2O3 (IO), 

SnO2:F (FTO), ZnO:Al (AZO), ZnO:Ga (GZO), Cd2SnO4 (CTO), GaInO3, ZnSnO3, 

Cd2Sb2O6:Y, Zn2SnO4, MgInO4 i wiele innych57,58,59. Z wyżej wymienionych 

materiałów najintensywniej badanym jest tlenek cynku domieszkowany atomami 

grupy III60,61,62,63,64 . Wydaje się, że warstwy AZO spełniają najważniejsze wymagania 
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stawiane materiałom TCO:  1)wysoka transmisja dla światła z zakresu widzialnego, 

2) koncentracja nośników w przedziale 1018 – 1020 cm-3 oraz 3) niska rezystywność 

rzędu 10-3 – 10-4 Ωcm. 

W rozdziale trzecim skupię się na opisaniu zastosowań warstw ZnO oraz 

warstw ZnO domieszkowanych atomami glinu w ogniwach fotowoltaicznych. W tej 

części pracy z powodzeniem zostały wykorzystane warstwy ZnO wzrastane metodą 

ALD do konstrukcji prostych ogniw PV. Rozdział trzeci  przedstawia wyniki badań 

nad ogniwami fotowoltaicznymi drugiej generacji (ZnO/ZnTe, ZnO/CdTe). Pokazane 

są również obiecujące wyniki dla struktur PV ZnO/-materiał organiczny oraz 

ZnO:Al/-materiał organiczny.  

  

3.1.      Opracowanie efektywnej metody wytwarzania warstw ZnO:Al do 

zastosowań w organicznych ogniwach PV 

W pierwszym etapie mojej pracy nad warstwami TCO przeprowadziłem 

badania wpływu temperatury osadzania na parametry elektryczne wzrastanej 

warstwy. Tlenku cynku o grubości 200 nm wzrastany był metodą ALD na szklanych 

podłożach o rozmiarze 1x1 cm2. Zmieniałem temperaturę wzrostu w zakresie 

80 - 160oC. Parametry elektryczne (ruchliwość, koncentracja nośników oraz 

rezystywność) tak wykonanych warstw pokazano w tabeli 3.1.1. Podczas wzrostu 

użyto  DEZ (ang. Diethylzinc) jako prekursora cynku oraz wodę dejonizowaną jako 

prekursora tlenu. W tym przypadku reakcja podwójnej wymiany przebiega zgodnie 

ze schematem: 

𝑍𝑛(𝐶2𝐻5)2  +  𝐻2𝑂 → 𝑍𝑛𝑂 + 2𝐶2𝐻6. 

Zauważyłem znaczący wpływ temperatury osadzania na parametry elektryczne 

warstwy ZnO. Dla zakresu niskich temperatur (80 – 100oC) warstwa ZnO jest wysoko 

rezystywna, wykazała ona niskie koncentracje nośników oraz małą ruchliwość. 

Najprawdopodobniej niska jakość krystalograficzna oraz rozpraszanie na granicy 
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ziaren ma znaczący wpływ na zmierzone wartości. Dla wyższych temperatur wzrostu 

zwiększa się koncentracja nośników oraz ich ruchliwość. Warstwa wzrastana w 

temperaturze 160oC wykazuje rezystywność na poziomie 8.3x10-3 Ωcm, ruchliwość 

nośników 19 cm2/Vs oraz koncentrację nośników rzędu ~4x1019 cm-3. Ta 

maksymalna wartość n jest wciąż za niska aby uzyskać parametry warstwy ZnO 

zbliżone do tych dla ITO. 

 

Tabela 3.1.1 Parametry elektryczne warstwy ZnO osadzanej metodą ALD w różnych 

temperaturach. 

T, 

[oC] 

µ, 

[cm2/Vs] 

n, 

[cm-3] 

ρ, 

[Ωcm] 
Typ nośnika 

80 0.5 1.19 x 1017 102 Elektron 

100 1.8 1.28 x 1017 26 Elektron 

120 6.2 5.12 x 1018 1.2 x 10-1 Elektron 

140 15.3 1.26 x 1019 3.1 x 10-2 Elektron 

160 19 4.00 x 1019 8.3 x 10-3 Elektron 

T- temperatura wzrostu, µ - rychliwość nośników, n – koncentracja nośników, ρ – 

rezystywność. 

 

 

Rys. 3.1.1 Schemat wzrostu warstwy ZnO:Al metodą ALD. 
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Kontynuując pracę nad warstwami ZnO do zastosowań w organicznych 

komórkach PV skupiłem się na poprawie ich właściwości elektrycznych. Moim celem 

było zbliżenie parametrów elektrycznych warstwy ZnO do tych wyznaczonych Da 

ITO. Dlatego, też w kolejnym kroku zacząłem wprowadzać atomy glinu do warstwy 

tlenku cynku. Prace nad warstwami ZnO:Al są prowadzone w grupie prof. 

Godlewskiego od wielu lat65. Warstwy ZnO:Al wciąż wymagają dalszych badań, 

takich jak zbadanie wpływu temperatury wygrzewania na parametry elektryczne, 

transparentność czy też ich stabilność w czasie. Na rysunku 3.1.1 pokazano  schemat 

domieszkowania tlenku cynku atomami glinu w procesie ALD. Użyto TMA (ang. 

trimethylaluminum) jako prekursora glinu. Proponowane rozwiązanie polega na 

zastąpieniu pulsu prekursora DEZ na puls prekursora TMA. Na jeden pełen cykl „n” 

składają się 24 następujące po sobie pulsy DEZ + H2O oraz 1 puls TMA + H2O. 

Odpowiednia ilość powtórzeń pełnego cyklu „n” prowadzi do wzrostu warstwy ZnO 

z jednorodnym rozkładem atomów glinu. W tabeli 3.1.2 porównano parametry 

elektryczne warstwy ZnO oraz ZnO:Al wzrastanych w temperaturze 160oC o grubość 

200 nm. 

Tabela 3.1.2 Porównanie parametrów elektrycznych warste ZnO i AZO wzrastanych 

metodą ALD.  

Warstwa 
µ, 

[cm2/Vs] 

n, 

[cm-3] 

ρ, 

[Ωcm] 
Typ nośnika 

ZnO 19 4.00 x 1019 8.3 x 10-3 Elektron 

ZnO:Al 13 3.90 x 1020 1.2 x 10-3 Elektron 

 

Zoptymalizowana pod kątem parametrów warstwa ZnO:Al została wygrzana 

w temperaturze 300oC, 350oC, 400oC w atmosferze gazu obojętnego (argon) przez 5 

min. Wpływ temperatury wygrzewania na ruchliwość, koncentrację nośników oraz 

rezystywność pokazano w tabeli 3.1.3.  
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 G. Luka, Doktorat, Warstwy ZnO i ZnO:Al otrzymane metodą osadzania warstw atomowych do 
zastosowań w organicznej elektronice  (2011) 
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Tabela 3.1.3 Wpływ temperatury wygrzewania na parametry elektryczne warstwy 

ZnO domieszkowanej atomami glinu. 

Tw, 

[oC] 

µ, 

[cm2/Vs] 

n, 

[cm-3] 

ρ, 

[Ωcm] 
Typ nośnika 

 13 3.9 x 1020 1.2 x 10-3 Elektron 

300 14.1 3.1 x 1020 1.4 x 10-3 Elektron 

350 13.5 2.7 x 1020 1.7 x 10-3 Elektron 

400 8.54 1.9 x 1020 1.8 x 10-3 Elektron 

Tw – temperatura wygrzewania. 

 

Dla warstwy ZnO:Al niewygrzanej (tzw. warstwa as-grown) została zmierzona 

najniższa wartość rezystywności. Próbka pokazała również najwyższą wartość 

koncentracji nośników. Dla warstw ZnO:Al poddanych procesowi wygrzewania 

zaobserwowano wzrost rezystywności podczas zwiększania temperatury 

wygrzewania. Fakt ten świadczy o wydyfundowywaniu domieszki donorowej z 

warstwy.  

Ponieważ warstwa TCO musi się charakteryzować wysokim współczynnikiem 

transmisji dla światła widzialnego, w dalszej części pracy nad warstwami TCO 

skupiłem się na wykonaniu badań optycznych. Jako próbkę referencyjną wybrałem 

czystą płytkę szklaną 25x75 mm. Płytka ta została pocięta na kwadratowe kawałki o 

powierzchni 1x1 cm2. Następnie płytki szklane myto w izopropanolu, acetonie oraz 

wodzie dejonizowanej w płuczce ultradźwiękowej przez 5 min. Pomiar transmisji dla 

czystej płytki szklanej oraz dla warstw ZnO/szkło, ZnO:Al/szkło oraz 

ZnO:Al/ZnO/Szkło pokazano na rysunku 3.1.2. Pomiar transmisji wykonałem w 

zakresie spektralnym od 300 nm do 1000 nm. Badane próbki wykazały bardzo 

wysoką transmisję dla światła z zakresu 400-1000 nm. Wartość transmisji dla 

badanych warstw jest na poziomie 80-90%. Wprowadzenie domieszki glinowej w 

niewielkim stopniu przesuwa krawędź absorpcyjną w kierunku wyższych energii. Tak 
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zoptymalizowane warstwy ZnO:Al zostały użyte jako przezroczyste górne elektrody 

w organicznych ogniwach fotowoltaicznych. 

 

  

Rys. 3.1.2 Transmisja światła przez warstwę: (a) ZnO/szkło oraz ZnO:Al/szkło, (b) 

przez ZnO:Al/ZnO/Szkło w zakresie spektralnym 300-1000 nm. 

 

3.2.      Organiczne ogniwa fotowoltaiczne zawierające warstwy  ZnO oraz  ZnO:Al 

wytwarzane metodą ALD 

Zoptymalizowane warstwy ZnO oraz ZnO:Al wzrastałem na szklanych 

podłożach o rozmiarze 20x15 mm2. Otrzymana planarna warstwa została następnie 

poddana procesowi trawienia w 5% roztworze kwasu solnego. Proces trawienia miał 

na celu otrzymanie na powierzchni szkła precyzyjnie rozmieszczonych ścieżek (rys. 

3.2.1). Kolorem żółtym zaznaczono otrzymane wzory przewodzących struktur ZnO i 

ZnO:Al na powierzchni szkła. Takie rozmieszczenie pozwala wytworzyć 6 niezależnie 

działających ogniw PV na jednej płytce szklanej. Kolorami pomarańczowym i 

niebieskim zaznaczono materiał organiczny. Warstwa aktywna złącza nanoszona 

była w grupie pani prof. Agnieszki Iwan w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu.  
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Rys. 3.2.1 Schemat rozmieszczenia przewodzących ścieżek ZnO oraz ZnO:Al  na 

powierzchni szkła66. 

 

Tabela 3.2.1 Parametry elektryczne warstw TCO opartych o tlenek cynku wzrastany 

metodą ALD. 

Warstwa 
µ, 

[cm2/Vs] 

n, 

[cm-3] 

ρ, 

[Ωcm] 
Typ nośnika 

ZnO 24.1 3.56 x 1019 7.2 x 10-3 Elektron 

ZnO:Al 14.4 2.94 x 1020 1.4 x 10-3 Elektron 

 

Zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 3.2.1 przygotowałem 

warstwy ZnO oraz ZnO:Al na szklanych podłożach. Parametry elektryczne warstw 

podsumowane są w tabeli 3.2.1. Następnie przygotowane podłoża zostały 

przekazane pani prof. A. Iwan, gdzie testowane były pod kątem zastosowań w PV 

organicznej.  
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 Opracowanie własne na podstawie strony internetowej: www.ossila.com 
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Przed nałożeniem warstw polimerowych podłoża zostały wygrane w 

temperaturze 150oC przez 5 minut. Proces wygrzewania miał za zadanie usunąć z 

powierzchni warstwy TCO zaadsorbowanych zanieczyszczeń, w szczególności parę 

wodną. Następnie metodą wirowania „spincoating” osadzono pierwszą warstwę 

aktywną złącza. Na tym etapie część struktur została poddana wygrzewaniu w 150oC  

przez 15 minut. Po czym na niewygrzanych i wygrzewanych próbkach osadzono 

warstwę PEDOT:PSS. Wytworzenie organicznych ogniwa PV przebiegała zgodnie 

schematem pokazanym poniżej. 

 

Schemat 1 

 Wygrzewanie 150oC, 5 min – przed 

nałożeniem warstwy aktywnej 

 Naniesiono P3HT:PCBM – 

5000 obr/min 

 Naniesiono PEDOT:PSS – 

2500 obr/min 

 Naparowano Al  

 Wygrzewanie 150 oC, 10 min 

Schemat 2 

 Wygrzewanie 150oC, 5 min – przed 

nałożeniem warstwy aktywnej 

 Naniesiono P3HT:PCBM –  

5000 obr/min 

 Wygrzewanie w 150 oC – 15min 

 Naniesiono PEDOT:PSS – 2500 

obr/min 

 Naparowano Al  

 Wygrzewanie 150 oC, 10 min 

 

Otrzymane ogniwa PV zostały poddane badaniom na symulatorze słońca. 

Zarówno dla warstw ZnO jak i ZnO:Al zaobserwowano lepszy efekt fotowoltaiczny, 

jeżeli ogniwo jest wykonywana zgodnie ze schematem 2. Przyczyną 

zaobserwowanej poprawy jest dodatkowy proces wygrzewania który oczyszcza 

powierzchnię P3HT:PCBM przed nałożeniem warstwy PEDOT:PSS. Wyniki 

zmierzonych sprawności PV zostały pokazane w tabeli 3.2.2 
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Tabela 3.2.2 Odpowiedź PV organicznych ogniw PV zawierających warstwę ZnO lub 

ZnO:Al. 

Próbka wykonana zgodnie ze schematem 1 na warstwie ZnO 

Piksel 
Jsc 

[mA/cm2] 

Uoc 

[V] 

FF 

[-] 

Eff. 

[%] 

1 0.76 0.361 0.22 0.06 

2 1.02 0.376 0.22 0.09 

3 0.58 0.323 0.23 0.04 

4 0.73 0.344 0.22 0.06 

5 1.16 0.403 0.22 0.11 

6 0.49 0.320 0.23 0.04 

Próbka wykonana zgodnie ze schematem 1 na warstwie ZnO:Al 

Piksel 
Jsc 

[mA/cm2] 

Uoc 

[V] 

FF 

[-] 

Eff. 

[%] 

1 - - - - 

2 2.73 0.459 0.20 0.259 

3 2.16 0.440 0.20 0.196 

4 2.20 0.346 0.23 0.180 

5 2.84 0.456 0.19 0.254 

6 2.22 0.460 0.21 0.221 
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Próbka wykonana zgodnie ze schematem 2 na warstwie ZnO 

Piksel 
Jsc 

[mA/cm2] 

Uoc 

[V] 

FF 

[-] 

Eff. 

[%] 

1 3.42 0.145 0.26 0.13 

2 3.62 0.459 0.20 0.34 

3 2.38 0.456 0.19 0.21 

4 2.98 0.413 0.21 0.27 

5 3.44 0.481 0.20 0.34 

6 3.53 0.488 0.20 0.36 

Próbka wykonana zgodnie ze schematem 2 na warstwie ZnO:Al 

Piksel 
Jsc 

[mA/cm2] 

Uoc 

[V] 

FF 

[-] 

Eff. 

[%] 

1 - - - - 

2 2.73 0.459 0.20 0.259 

3 2.16 0.440 0.20 0.196 

4 2.20 0.346 0.23 0.180 

5 2.84 0.456 0.19 0.254 

6 2.22 0.460 0.21 0.221 
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Rys. 3.2.2 Charakterystyki prądowo-napięciowe badanych organicznych ogniw PV, 

a) zawierających warstwę ZnO; b) zawierających warstwę ZnO:Al. 

 

Na rysunku 3.2.2 pokazano charakterystyki prądowo-napięciowe 

organicznych ogniw PV zawierających warstwę ZnO lub ZnO:Al. Najlepsza zmierzona 

wydajność została zaobserwowana dla ogniwa PV przygotowanego zgodnie ze 

schematem 2 na warstwie ZnO (piksel 6). Stwierdzono, że kluczowym parametrem 

wpływającym na wydajność organicznych ogniw jest ruchliwość nośników. Dla 

warstw ZnO ruchliwość wynosi ~24 cm2/Vs natomiast dla warstw AZO μ~14 cm2/Vs. 

Dlatego też będą testowane ogniwa zawierające zarówno strukturę ZnO/ZnO:Al na 

szklanym podłożu (Szkło/AZO/ZnO/-materiał organiczny). 

Dodatkowo zaobserwowano liniowe przebiegi krzywych pomiarowych 

niezależnie od schematu przygotowania ogniwa. Fakt ten świadczy o wysokich 

wartościach rezystywności szeregowej w złączu. Wysoki współczynnik RS w znaczący 

sposób ogranicza wydajne działanie takich organicznych ogniw fotowoltaicznych. 

Ważnym parametrem limitującym wydajne działanie organicznych ogniw 

fotowoltaicznych jest bardzo krótka droga dyfuzji nośników. Wartości te są na 

poziomie pojedynczych nanometrów. Z tej przyczyny tworzone są ogniwa o 

gradientowym lub mieszanym charakterze złącza67. Stale szuka się nowych 

rozwiązań w konstrukcji ogniw PV mających na celu poprawę ich wydajności. Chcąc 

mówić o wydajnych organicznych ogniwach PV musimy zapewnić odpowiednią 

grubość materiału absorbującego. Grubość ta powinna wynosić co najmniej 100 nm. 
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 A.M. Bagher, Sustainable Energy 2 (2014)  85-90. 
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Z tej racji wydaje się być atrakcyjnym podejściem modyfikacja takich ogniw 

elementami 3D (nanosłupkami). Zmiana ta powinna zapewnić wlanie się warstwy 

aktywnej absorbera pomiędzy nanosłupki, czyniąc ją odpowiednio grubą. Z drugiej 

strony odstępy pomiędzy pojedynczymi słupkami są małe (rys. 3.2.3). Zapewnia to 

odpowiednio krótką drogę jaką musi przebyć fotogenerowany nośnik prądu. 

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne modyfikowane nanosłupkami ZnO będą 

przedmiotem dalszych badań przy współpracy z grupą pani prof. Agnieszki Iwan jak i  

z grupa EIT+. 

 

 

Rys. 3.2.3 Układ nanosłupków tlenku cynku otrzymanych metodą 

hydrotermalną68,69. 

 

Pierwsze wyniki wskazują ogromny wpływ zaproponowanej przez nas 

modyfikacji elektrody na działanie organicznego ogniwa PV. Zaobserwowano 10 

krotny wzrost wydajności takich ogniw.  

 

                                                           
68

 B.S. Witkowski, Doktorat, Hydrotermalna technologia otrzymywania nanosłupków ZnO (2013). 
69

 B.S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, P. Dluzewski, A. Szczepanska, J. Kaszewski,M. 
Godlewski, Int. J. Nanotechnol. 11 (2014) 758-772. 
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3.3.      Warstwa ZnO:Al jako tunelowe złącze dla p-typu ZnTe 

Próba wytworzenia nisko-rezystywnego omowego kontaktu do komórek 

fotowoltaicznych opartych o technologię CdTe stanowi wyzwanie dla wielu grup 

badawczych. Aktualnie wprowadza się domieszki do warstwy aktywnej tworząc od 

dołu cienki region o podwyższonej koncentracji nośników. Następnie napylana jest 

cienka warstwa miedzi. Niestety takie rozwiązania silnie degradują ogniwa na bazie 

CdTe/Cu limitując ich powszechne zastosowanie70. Potencjalnie obiecującym nisko-

rezystywnym omowym kontaktem wydaje się być ZnTe71. Dodatkowo łatwość 

domieszkowania na typ p azotem zwiększa atrakcyjność użycia tellurku cynku jako 

tylnego kontaktu dla tellurku kadmu.  

Kolejne badania wykazały możliwość poprawy takiego kontaktu poprzez 

osadzenie na nim cienkiej warstwy ZnO72. Warstwa ta musi wykazywać metaliczne 

zachowanie. Koncentracja nośników powinna być rzędu 1020 cm-3. Wtedy warstwa 

ZnO działa jak tunelowe złącze dla p-ZnTe. Rozwiązanie to stosowane jest również w 

tandemowych ogniwach PV73. W dalszych pracach sprawdziliśmy stosowalność 

warstw AZO wykonywanych metodą ALD do takich zastosowań.  

Na rys. 3.3.1 pokazano wpływ koncentracji nośników w warstwie ZnO na 

właściwości tunelowe struktury n-ZnO/p-ZnTe. Warstwy ZnO osadzane były na 

komercyjnie dostępnych płytkach p-ZnTe. Przeprowadziłem pomiary prądowo-

napięciowe dla trzech różnych koncentracji nośników n ~1018, ~1019, ~1020 cm-3 w 

warstwie ZnO. Najlepsze parametry złącza tunelowego wykazała warstwa ZnO o 

wartości n ~1020 cm-3. 

                                                           
70

 K.D. Dobson, I. Visoly-Fisher, G. Hodes, D. Cahen, Solar Energy Materials & Solar Cells 62 (2000) 
295-325. 

71
 D. Rioux, D.W. Niles, H. Höchst, J. Appl. Phys. 73 (1993) 8381-8385. 

72
 B. Spath, J. Fritsche, F. Sauberlich, A. Klein, W. Jaegermann, Thin Solid Films 480–481 (2005) 204–
207.

 

73
 A.D. Compaan, J. Drayton, V.Y. Parikh, G. Rich, A. Gupta, C. Taylor, Y. Yu, T. Osborn, R.G. Bohn, 
Proc. of the 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 2P-A8-31 (2003) 454-457. 
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Rys. 3.3.1 Charakterystyki prądowo-napięciowe struktury n-ZnO/p-ZnTe.   

 

Właściwości tunelowe warstw ZnO oraz wpływ na działanie ogniw 

fotowoltaicznych CdTe/ZnTe były eksperymentalnie badane przy współpracy z 

grupą prof. G. Karczewskiego w Instytucie Fizyki PAN. Ogniwa hodowane były 

metodą MBE na komercyjne dostępnych podłożach GaAs. Następnie część z 

przygotowanych ogniw została pokryta cienką warstwą ZnO:Al. Domieszka glinowa 

została wprowadzona w celu otrzymania maksymalnie wysokiej koncentracji 

nośników ~kilkax1020 cm-3. Grubość warstwy AZO wynosiła ~100 nm. 

Zaobserwowano znaczącą różnicę pomiędzy wartościami EQE oraz JSC dla ogniwa 

fotowoltaicznych CdTe/ZnTe zawierających warstwę ZnO:Al. Foto generowany prąd 

wzrósł z ~14  do ~22 mA/cm2. Rozwiązanie to pozwoliło podwyższyć sprawność 

ogniwa z 4.6% do 6.7%74.  

 

 

 

 
                                                           
74

 S. Chusnutdinow, R. Pietruszka, W. Zaleszczyk, V.P. Makhniy, M. Wiater, V. Kolkovsky, T. 
Wojtowicz, G. Karczewski, Acta Physica Polonica A 126 (2014) 1072-1075. 
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Podsumowanie rozdziału 3 

 

Badania prowadzone w ramach rozdziału 3 miały na celu sprawdzenie 

stosowalności warstw ZnO oraz ZnO domieszkowanych atomami glinu w 

fotowoltaice. Na początku mojej pracy skupiłem się nad otrzymaniem wysoko 

przewodzących struktur tlenkowych. Moim celem było zbliżenie parametrów 

elektrycznych oraz właściwości optycznych warstwy ZnO do powszechnie 

używanego tlenku indowo cynowego (ITO). Moje badania wykazały również 

negatywny wpływ wygrzewania na warstwy ZnO:Al. Prawdopodobnie 

wydyfunowywanie domieszki donorowej prowadzi do pogorszenia parametrów 

elektrycznych warstwy ZnO:Al. Optymalne parametry otrzymano dla tzw. warstw  

as-grown. 

Zoptymalizowane warstwy ZnO zostały poddane obróbce chemicznej w 

kwasie solnym. W ten sposób wytworzono precyzyjne przewodzące ścieżki 

elektryczne. Następnie na warstwach TCO  skonstruowano organiczne ogniwa 

fotowoltaiczne. Badano dwa różne podejścia. W pierwszej próbie badano 

niedomieszkowane warstwy tlenku cynku. W drugim podejściu domieszkowane 

warstwy ZnO atomami glinu. Najlepsze sprawności zaobserwowano dla ogniw 

zawierających niedomieszkowane warstwy ZnO. Podjęto pierwsze badania 

organicznych ogniw fotowoltaicznych zawierające modyfikowane elektrody 

nanosłupkami ZnO. Prace te będą kontynuowane.  

Warstwy TCO były również testowane w ogniwach fotowoltaicznych drugiej 

generacji. Na początku mojej pracy sprawdziłem proponowane rozwiązanie 

stosowalności warstw ZnO jako tunelowych złącz dla p-ZnTe. Warstwy ZnO 

wzrastane były na komercyjnie dostępnych płytkach ZnTe. Zaobserwowałem dobry 

omowy kontakt pomiędzy n-ZnO a p-ZnTe dla koncentracji nośników ~1020 cm-3 w 

warstwie tlenku cynku. Stosowalność warstw AZO została eksperymentalnie 

potwierdzona w ogniwach PV opartych o heterozłącze p-ZnTe/n-CdTe. 

Zaobserwowano wzrost wydajności ogniwa AZO/ZnTe/CdTe/GaAs z 4.6% do 6.7%. 
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Rozdział 4 

Wstęp 

Na dzień dzisiejszy w literaturze ogólnodostępnej zostało opublikowanych 

kilka prac doświadczalnych opisujących parametry elektryczne, właściwości 

optyczne i strukturalne heterozłącz n-ZnO/p-Si75,76,77,78,79,80,81,82. W żadnej z 

wyszczególnionych prac nie pokazano (nie zaobserwowano) odpowiedzi 

fotowoltaicznej. Artykuły opisują potencjalne zastosowanie struktur ZnO/Si w 

fotowoltaice. Obecnie tylko jeden artykuł pokazuje zaobserwowany efekt 

fotowoltaiczny83. Autorzy raportują wyniki PV wykonane w warunkach pobudzenia 

światłem białym o mocy 870 Wm-2. Prąd zwarcia dla otrzymanego ogniwa 

fotowoltaicznego wynosi 15.64 mA/cm2 oraz napięcie obwodu otwartego jest 

równe 321 mV. Autorzy pracy nie wspominają o współczynniku wypełnienia i 

sprawności PV. Z przedstawionych wyników można oszacować sprawność na 

poziomie ~2%. 

W rozdziale czwartym zostaną pokazane wyniki dla prostych w wykonaniu 

struktur PV AZO/ZnO/Si. Warstwy tlenku cynku wzrastane były na komercyjnych 

płytkach p-Si metodą osadzania warstw atomowych. Praca nad nowym podejściem 

w konstrukcji ogniw PV obejmowała: 

 wytworzenie omowych kontaktów do p-typu płytek Si oraz warstw AZO, 

  optymalizację parametrów elektrycznych warstwy ZnO, 

  optymalizację parametrów elektrycznych płytki Si, 

 zbadanie wpływu architektury ogniwa na odpowiedź PV. 

                                                           
75

 F. Z. Bedia , A. Bedia, D kherbouche, B. Benyoucef, International Journal of Materials Engineering, 
3(4), (2013) 59-65. 

76
 A. E. Rakhshani, J. Appl. Phys., 108, (2010) 094502. 

77
 N. Zebbar, Y.Kheireddine, K.Mokeddem, A.Hafdallah, M.Kechouane, M.S.Aida, Materials Science in 

Semiconductor Processing ,14, (2011) 229–234. 
78

 S. Chirakkara, S.B. Krupanidhi, Thin Solid Films, 520, (2012) 5894–5899. 
79

 F. Chaabouni, M. Abaab, B. Rezig, Superlattices and Microstructures, 39, (2006) 171–178. 
80

 F. Z. Bedia, A. Bedia, B. Benyoucef, S. Hamzaoui, Physics Procedia, 55, ( 2014) 61 – 67. 
81

 R. Romero, M.C. López, D. Leinen, F. Mart´ın, J.R. Ramos-Barrado, Materials Science and 
Engineering B, 110, (2004) 87–93. 

82
 Y. Choi, K. Lee, C.H Park, K.H Lee, J.W. Nam, M.M Sung, K.M. Lee, H.C. Sohn, S. Im, J. Phys. D: Appl. 

Phys., 43, (2010) 345101. 
83

 J. Kim,  J. Hyung Yun, Y. Chang Park, W.A. Anderson, Materials Letters, 75, (2012) 99–101. 
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4.1.      Kontakty omowe do p-typu płytek Si 

Pracę nad ogniwami fotowoltaicznymi rozpoczęto od znalezienia omowego 

kontaktu do p-typu krzemu. W przeprowadzonych badaniu użyto p-typu krzemu 

(110) o grubości 200 µm oraz rezystywności 10 Ωcm. Metodą rozpylania 

katodowego została napylona warstwa złota o grubości 40 nm. Odstęp pomiędzy 

dwiema elektrodami był równy 1 mm (rys. 4.1.1). Na rys. 4.1.1b pokazano 

charakterystyk I-V kontaktu omowego niewygrzewanego oraz wygrzanego w 

temperaturach 300oC i 400oC w atmosferze gazu obojętnego (argon). Wraz ze 

wzrostem temperatury wygrzewania jakość kontaktu ulega pogorszeniu. Przyczyną 

takiego zachowania jest tworzenie się nanowysp Au na powierzchni krzemu. 

Zwiększanie temperatury wygrzewania prowadzi do pogarszania się jakości 

kontaktu. Napylanie złota na krzem jest drogim rozwiązaniem technologicznym. 

Dlatego, też zostało wytworzone zaledwie kilka ogniw PV ZnO/Si z planarnym 

kontaktem wykonanym ze złota. 

 

a) b) 

 

 

Rys. 4.1.1 Badania omowości kontaktów do płytki krzemowej p-typu 

 

 Kontynuując prace nad kontaktami omowymi do p-Si zastąpiono złoto na 

glin84. Kontakt glinowy wykonano zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 

4.1.1a. W przypadku glinu, grubość kontaktu wynosiła 100 nm. Dla niewygrzanych 

próbek nie zaobserwowano właściwości omowych kontaktu glinowego. Z tej 
                                                           
84

 P. Aurang, O. Demircioglu, F. Es, R. Turan, H.E. Unalan, J. Am. Ceram. Soc., 96 [4], (2013) 1253–
1257. 



str. 68 
 

przyczyny cztery struktury Al/Si zostały poddane procesowi wygrzewania. Próbki 

były wygrzewane w temperaturze 300oC, 400oC, 500oC, 600oC przez 5min w 

atmosferze argonowej (rys. 4.1.2a). Dla temperatury wygrzewania 500oC 

zaobserwowałem optymalne parametry omowości kontaktu glinowego. 

Wygrzewanie w wyższej temperaturze nie poprawia właściwości omowych 

kontaktu. Glin jest również używany w przemysłowej produkcji krzemowych ogniw 

PV. Za dużą wadę krzemowych ogniw PV uważany jest górny kontakt elektryczny, 

który wykonany jest ze srebra84. Wytwarzane przeze mnie ogniwa PV zawierają 

warstwę ZnO:Al, której zadaniem jest poprawa w zbieraniu fotogenerowanego 

ładunku w obszarze złącza. Dodatkowo na warstwę AZO napylany jest metalowy 

kontakt wykonany również z glinu. Glin jest również bardzo dobrym omowym 

kontaktem dla warstwy AZO (rys. 4.1.2b).  

 

a) b) 

  

Rys. 4.1.2 Badania omowości kontaktów glinowych do płytki p-Si oraz warstwy AZO. 

 

Proponowane rozwiązanie konstrukcji ogniw PV ZnO/Si usuwa główny 

problem związany z metalizacją krzemowymi ogniwami PV srebrem. Metalizacja 

górnej elektrody srebrem jest najdroższym etapem w produkcji krzemowych ogniw 

PV. Szacuje się, że kontakt srebrny to około 15% ceny ogniwa. Podejście usuwające z 

komórki PV srebro jest obiecującym rozwiązaniem, które może znaleźć 

zastosowanie aplikacyjne. 
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4.2.      Ogniwa fotowoltaiczne II generacji zawierające cienkie warstwy ZnO 

a.      Wpływ rezystywności warstwy ZnO na sprawność fotowoltaiczną  

Na początku pracy z ogniwami fotowoltaicznymi II generacji skupiliśmy się 

na zbadaniu wpływu parametrów elektrycznych warstwy ZnO na odpowiedź 

fotowoltaiczną. Warstwa wzrastana była w przedziale temperatur od 80oC do 160oC 

w reaktorze ALD Ultratech/Savannah Cambridge Nanotech. Możliwość zmiany 

temperatury komory wzrostowej wpływa na koncentrację nośników oraz 

rezystywności wzrastanej warstwy. Otrzymane cztery ogniwa fotowoltaiczne 

AZO/ZnO/Si/Au zostały oznaczone symbolami A1, A2, A3 oraz A4. Próbki zawierają 

warstwę ZnO o rezystywności od ~102 Ωcm do ~10-2 Ωcm. Grubość warstwy 

wynosiła ~200 nm dla każdej próbki. W celu sprawdzenia najbardziej korzystnego 

układu warstw ZnO na płytce krzemowej przygotowaliśmy próbkę oznaczoną 

symbolem A5. Zawierała on tylko warstwę AZO na powierzchni płytki krzemowej. 

Schemat badanych ogniw został przedstawiony ma rys. 4.2.1. 

 

Próbki A1-A4 Próbka A5 

  

Rys. 4.2.1 Schemat badanych ogniw fotowoltaicznych AZO/ZnO/Si oraz AZO/Si. 

 

Próbki A1-A4 zawierają warstwę n-typu ZnO na powierzchni płytki Si. Dzięki 

możliwości kontroli parametrów elektrycznych warstw ZnO temperaturą wzrostu 

warstwy zmienialiśmy jej rezystywności w zakresie od ρ ~102 Ωcm do ~10-2 Ωcm. 

Następnie w celu poprawy wydajnego zbierania foto-generowanych nośników 

została osadzona półmetaliczna przewodząca warstwa tlenku cynku domieszkowana 
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atomami glinu o grubości 200 nm. Próbka oznaczona symbolem A5 zawiera tylko 

warstwę AZO na powierzchni krzemu o grubości 300 nm. Parametry elektryczne 

osadzonych warstw tlenkowych zostały pokazane w tabeli 4.2.1. Dodatkowo 

dodano parametry elektryczne płytki krzemowej. 

 

Tabela 4.2.1 Parametry elektryczne badanych ogniw fotowoltaicznych. 

Nr. Warstwa 
Temperatura 

Tgr, [
oC] 

Rezystywność 

ρ, [Ωcm] 

Koncentracja 

n - p, [cm-3] 

Ruchliwość 

µ, [cm2/Vs] 

A1 

ZnO 

(200 nm) 

80 1.31x102 4.6x1017 0.1 

A2 100 2.68x101 1.3x1017 1.8 

A3 120 1.98x10-1 5.1x1018 6.2 

A4 160 9.00x10-3 2.9x1019 22.6 

A1-A4 
AZO 

(200 nm) 
160 1.00x10-3 3.0x1020 12.8 

A5 
AZO 

(300 nm) 
160 1.00x10-3 3.7x1020 13.5 

p-Si (200 μm)  1.03x101 1.8x1015 336 

Tgr – Temperatura wzrostu warstwy ALD.  

 

Jednym z najważniejszych parametrów technologicznych jest temperatura 

komory reaktora. W 80oC warstwy wykazują stosunkowo niskie koncentracje 

nośników (~1017 cm-3) oraz są wysokorezystywne (~102 Ωcm). Ruchliwości nośników 

nie przekraczają wartości 1 cm2/Vs. Zwiększenie temperatury wzrostu z 80oC do 

160oC poprawia parametry elektryczne warstwy ZnO. Koncentracja nośników 

zwiększa się do ~1019 cm-3, a ruchliwość nośników przekracza 20 cm2/Vs. Zmiana 

ww. parametrów zmienia rezystywność warstwy ZnO w zakresie 102 – 10-2 Ωcm. 

Możliwość osadzania warstw ZnO o różnej koncentracji nośników, rezystywności 

oraz ruchliwości nośników pozwala nam badać wpływ parametrów elektrycznych 

warstwy ZnO na odpowiedź fotowoltaiczną. 
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Charakterystyki prądowo napięciowe badanych ogniw fotowoltaicznych 

zostały pokazane na rysunku 4.2.2. Krzywe J-V pokazane na rys. 4.2.2(a) badane były 

w warunkach ”ciemnych” (bez ekspozycji na działanie promieniowania 

elektromagnetycznego). Analizowane one były zmodyfikowanym równaniem 

diody85,86: 

 𝐽 = 𝐽𝑠 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞(𝑉−𝐽𝑅𝑠)

𝑛𝑘𝑇
) − 1], (4.2.1) 

gdzie: 𝐽𝑠 - prąd nasycenia, V – przyłożone napięcie, q – ładunek elementarny, 𝑅𝑠 –

 opór szeregowy, n – współczynnik idealności, k – stała Boltzmana, T – temperatura 

w K. Prąd nasycenia jest wyrażony równaniem: 

 𝐽𝑠 = 𝑆𝐴∗𝑇2𝑒𝑥𝑝 (−
𝑞𝜑𝑏

𝑘𝑇
), (4.2.2) 

gdzie: S – powierzchnia aktywna złącza, 𝐴∗ – stała Richardsona (dla ZnO 

𝐴∗=32 A/cm2K87), 𝜑𝑏 – wysokość bariery. Parametry dopasowania równania diody 

(Js, Rs, n, 𝜑𝑏) oraz współczynnik prostowania pokazano  w tabeli 4.2.2. 

 

Tabela 4.2.2 Parametry dopasowania i współczynnik prostowania badanych ogniw 

fotowoltaicznych. 

Nr. Struktura 
JON/JOFF 

1.5 V 

JS 

[mA/cm2] 

RS 

[Ωcm2] 
n 

ϕb 

[eV] 

A1 

AZO/ZnO/Si/Au 

8.6 0.6 18.1 4.6 0.58 

A2 10.7 1.7 5.8 5.2 0.55 

A3 7 3.5 10.7 7.4 0.53 

A4 3.7 0.6 8.5 2.6 0.58 

A5 AZO/ZnO/Si/Au 17.8 1.3 10.0 3.9 0.56 

 

                                                           
85

 S. Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, Inc., NewYork,2002. 
86

 G.D. Sharma, D. Saxena, M.S. Roy, Synth.Met., 123, (2001) 189. 
87

 H. von Wenckstern, E.M. Kaidashev, M. Lorenz, H. Hochmuth, G. Biehne, J. Lenzner, V. 
Gottschalch, R.Pickenhain, M.Grundmann, Appl.Phys.Lett., 84, (2004) 79. 
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Dla wszystkich ogniw PV zaobserwowano niską wartość współczynnika 

prostowania wyliczonego dla 1.5 V. Mieści się on w przedziale od 1 do 17.8. Dla 

struktury oznaczonej symbolem A4 przyjmuje on wartość najniższą i wynosi 3.7. 

Jednocześnie próbka oznaczona symbolem A4 pokazała najniższą wartość 

współczynnika idealności n. Z danych pokazanych w tabeli 4.2.2 zauważono, że 

wartość oporu szeregowego zmienia się w bardzo wąskim przedziale od 5 Ωcm do 

20 Ωcm. Stwierdzono, że parametry elektryczne warstwy ZnO w bardzo słabym 

stopniu wpływają na wartość bariery na złączu, która zmienia się w zakresie od 

0.53 eV do 0.58 eV. Niska wartość współczynnika prostowania dla próbki oznaczonej 

A4 związana jest z różnicami w koncentracjach nośników pomiędzy krzemem a 

warstwą ZnO (tabela 4.2.1). Koncentracja nośników w warstwie ZnO wzrastanej w 

temperaturze 160oC (próbka A4) jest cztery rzędy wielkości większa niż w płytce Si. 

Stosunkowo duża wartość ruchliwości nośników oraz duża różnica w koncentracjach 

nośników prowadzi do wydajnej generacji lub/i do tunelowania nośników przez 

barierę w kierunku zaporowym. 

 

a) b) 

  

Rys. 4.2.2 Charakterystyki prądowo-napięciowe badanych ogniw fotowoltaicznych 

a) ciemne (otwarte symbole – pomiar; linia ciągła - dopasowanie), b) jasne. 

Wstawka pokazuje w powiększeniu charakterystyki prądowo-napięciowe próbek A1, 

A2 i A3. 
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Na rysunku 4.2.2b zostały pokazane wykresy charakterystyk prądowo 

napięciowych ogniw fotowoltaicznych mierzonych w warunkach pobudzenia 

światłem białym (AM1.5, 1000 Wm-2). Zauważono, że struktury A1 – A3 zawierające 

warstwy ZnO osadzane w niskich temperaturach pokazały bardzo słabą odpowiedź 

PV. Wstawka na rys. 4.2.2b pokazuje w powiększeniu charakterystyki J-V struktur 

A1 –A3. Zwiększenie temperatury osadzania warstwy ZnO prowadzi do zwiększenia 

wartości prądu zwarcia od 0.4 mA/cm2 do 1 mA/cm2. Wartość napięcia obwodu 

rozwartego jest bardzo mała i mieści się w przedziale od 0.03 V do 0.05 V. Obliczona 

sprawność ogniwa fotowoltaicznych A1 – A3 wynosi ~10-3%. Próbki A4 

(AZO/ZnO/Si/Au) i A5 (AZO/Si/Au) zostały otrzymane w temperaturze osadzania 

160oC co znacząco wpłynęło na odpowiedź PV. Porównując wyniki charakterystyk 

J-V z ruchliwością nośników w warstwie ZnO, zauważono korelację pomiędzy 

prądem zwarcia a ruchliwością nośników.  

 

Tabela 4.2.3 Parametry fotowoltaiczne badanych ogniw. 

Nr. 
S 

[cm2] 

VOC 

[V] 

JSC 

[mA/cm2] 

FF 

[%] 

Eff.  

[%] 

A1 1.2 0.05 0.4 32 6.4x10-3 

A2 1.6 0.04 0.7 28 7.9x10-3 

A3 1.2 0.03 1.0 32 9.7x10-3 

A4 1.2 0.21 19.5 30 1.2 

A5 1.4 0.14 8.4 26 0.3 

S – powierzchnia złącza; VOC – napięcie obwodu rozwartego; FF – współczynnik wypełnienia; 

Eff. - sprawność ogniwa. 

 

W dalszej części pracy nad ogniwami fotowoltaicznymi zawierającymi 

warstwy ZnO odrzucono schemat budowy ogniwa pokazanego na rys. 4.2.1 (próbka 

A5). Dla tej próbki prąd zwarcia był równy 8.4 mA/cm2 a napięcie obwodu 

rozwartego 0.14 V (tabela 4.2.3). Struktura oznaczona symbolem A4 wykazała 
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najwyższą ruchliwość nośników oraz koncentracje nośników ~1019 cm-3. Dla ogniwa 

zawierającego  warstwę ZnO wzrastaną w temperaturze 160oC na płytce krzemowej 

parametry fotowoltaiczne odpowiednio wynoszą JSC=19.5 mA/cm2, VOC=0.21 V oraz 

FF=30%. Wyliczona sprawność ogniwa A4 wynosi Eff.=1.2%. 

 

b.      Wpływ rezystywności płytki Si na sprawność fotowoltaiczną 

Kolejnym etapie pracy z ogniwami fotowoltaicznymi drugiej generacji było 

zbadanie wpływ rezystywności płytki krzemowej na odpowiedź fotowoltaiczną. 

Badano cztery ogniwa PV AZO/ZnO/Si/Au oznaczone symbolami B1, B2, B3 i B4. 

Osadzono warstwy AZO i ZnO o takich samych parametrach elektrycznych jak dla 

próbki A4. Wybór ten został dokonany po wykonaniu wszystkich badań dla ogniw 

A1 – A4. Schemat badanych ogniw fotowoltaicznych w tym podrozdziale został 

pokazany na rys. 4.2.3. 

 

 

Rys. 4.2.3 Schemat badanych ogniw fotowoltaicznych AZO/ZnO/Si/Au. 

 

Na rys. 4.2.4 zostały pokazane charakterystyki prądowo napięciowe ogniw 

fotowoltaicznych mierzone w warunkach a) ciemnych (otwarte symbole – pomiar; 

linia ciągła – dopasowanie), b) jasnych. Rezystywność podłoża krzemowego oraz 

parametry dopasowania równań 4.2.1 i 4.2.2 zostały przedstawione w tabeli 4.2.4. 

Należy zwrócić uwagę, że próbka oznaczona symbolem B2 odpowiada próbce A4 

badanej w poprzednim podrozdziale.  
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Pomiar charakterystyk prądowo napięciowych w warunkach ciemnych został 

przedstawiony na rysunku 4.2.4a. Zauważono, że dla płytek krzemowych o 

rezystywności 2x101 i 2x102 Ωcm współczynnik prostowania diody zwiększył się. 

Zmiany dotyczą głównie prądu w kierunku zaporowym. W kierunku przewodzenia 

zmiany w wartości zmierzonego prądu są niewielkie. Najwyższą wartość 

współczynnika prostowania otrzymano dla próbki oznaczonej symbolem B3. Dla tej 

próbki współczynnik prostowania wynosi ~103.  

 

a) b) 

  

Rys. 4.2.4 Charakterystyki J-V badanych ogniw fotowoltaicznych a) ciemne (otwarte 

symbole – pomiar; linia ciągła - dopasowanie), b) jasne (wstawka przedstawia 

pomiar J – V dla ogniwa B1). 

 

Tabela. 4.2.4 Wyniki dopasowania, rezystywność płytki krzemowej oraz 

współczynnik prostowania badanych ogniw. 

Nr. 
Rezystywność 

[Ωcm] 

ION/IOFF  

[1.5 V] 

JS 

[mA/cm2] 

RS  

[Ωcm] 
n 

ϕb 

[eV] 

B1 1 x 10-3 1.5 x 100 2.7 x 10-3 4.9 61 0.47 

B2 1 x 101 3.7 x 100 4.6 x 10-4 8.5 2.6 0.58 

B3 2 x 101 1.9 x 103 1.9 x 10-4 8.1 1.8 0.60 

B4 2 x 102 2.2 x 102 3.8 x 10-4 18.8 1.4 0.58 
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Wzrost rezystywności płytki Si prowadzi do pogorszenia wartości 

współczynnika prostowania. Zmianę tą można wyjaśnić analizując stosunek 

koncentracji nośników w ZnO i Si. Dla bardziej oporowych płytek Si koncentracje 

dziur zmniejsza się, co powoduje poszerzenie obszaru zubożonego po stronie 

krzemu i zwężenie po stronie ZnO. Szczegółowa analiza wpływu koncentracji na 

pasma energetyczne oraz obszar zubożony złącza zostały przeanalizowane w 

podrozdziale c. Zmieniając rezystywności płytek krzemowych nie zauważono 

znaczących zmiany w wartościach wysokości bariery w złączu. Dla ogniw B2 –B4 

wartość ta jest prawie stała i wynosi ~0.6 eV. Dla próbki B1 zaobserwowano 

najniższą wartość bariery wynoszącą 0.47 eV. Wnioskujemy stąd, że rezystywność 

płytki krzemowej ma minimalny wpływ na wartość bariery w złączu n-ZnO/p-Si oraz 

duży wpływ na wartość współczynnika idealności diody. Dla wysoko przewodzącej 

płytki Si współczynnik idealności n jest równy 61. Wartość ta świadczy o bardzo 

niskiej jakości złącza ZnO/Si wykonanego zgodnie ze schematem B1 (rys. 4.2.4 (a)).  

 

Tabela 4.2.5 Parametry fotowoltaiczne badanych ogniw. 

Nr. 
S 

[cm2] 

VOC 

[V] 

JSC 

[mA/cm2] 

FF 

[%] 

Eff.  

[%] 

B1 1.2 0 0 0 0 

B2 1.2 0.21 19.5 30 1.2 

B3 1.1 0.14 15.5 26 0.6 

B4 1.2 0.07 6.3 27 0.1 

 

Na rys. 4.2.4b zostały pokazane charakterystyki prądowo napięciowe 

mierzone w warunkach pobudzenia światłem białym. Parametry fotowoltaiczne 

ogniw B1 – B4 zostały podane w tabeli 4.2.5. Dla ogniwa fotowoltaicznego 

oznaczonego symbolem B1 nie zaobserwowano reakcji na światło. Stwierdzono, że 

dla wysoko przewodzących płytek krzemowych efekt fotowoltaiczny nie występuje 

lub jest bardzo słaby. Wstawka na rysunku 4.2.4b pokazuje pomiar J-V ogniwa B1. 
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Dla wszystkich płytek krzemowych o rezystywności w przedziale ~101 – 102 Ωcm 

odpowiedź fotowoltaiczna została zaobserwowana. Zmierzona sprawność PV dla 

ogniwa B4 wyniosła 0.1%. Dla tego ogniwa wartość rezystancji szeregowej jest 

największa i wynosi 18.8 Ωcm. Ogniwo PV B3 pokazało znaczącą poprawę 

parametrów fotowoltaicznych. Zmierzona sprawność ogniwa wyniosła 0.6%. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że optymalna rezystywność płytki krzemowej 

powinna mieścić się w zakresie od kilku do około 20 Ωcm. Dla ogniwa 

fotowoltaicznego B2 (w poprzedniej serii oznaczone symbolem A4) zmierzona 

wartość prądu zwarcia wynosiła 19.5 mA/cm2, a napięcie obwodu rozwartego było 

równe 0.21 V. Wykonanie ogniw PV zgodnie ze schematem B2(A4) jest najbardziej 

optymalnym podejściem w wykonywaniu ogniw PV ZnO/Si. 

 

c.      Układ pasm energetycznych w złączach n-ZnO/p-Si. 

Położenia pasm energetycznych zostały wyliczone dla trzech ogniw 

fotowoltaicznych analizowanych w podrozdziale a i b. Wybrano następujące ogniwa 

fotowoltaiczne:  

 o największej sprawności fotowoltaicznej (próbka A4, B2), 

 o największym współczynniku prostowania (próbka B3), 

 o największej koncentracji nośników w warstwie ZnO:Al (próbka A5). 

Pierwsze dwa ogniwa zawierają cienką warstwę ZnO na powierzchni krzemu, 

a następnie wysoko przewodzącą warstwę ZnO domieszkowaną glinem. Warstwa 

ZnO:Al w tym przypadku jest tylko przezroczystą górną elektrodą. Natomiast w 

przypadku trzeciego analizowanego ogniwa warstwa ZnO:Al jest jednocześnie 

przezroczystą elektrodą, jak również n-typu partnerem dla p-typu krzemu. 

W celu wyznaczenia położenia pasm energetycznych złącza ZnO/Si 

przeprowadzono pomiary charakterystyk pojemnościowo napięciowych. Pomiar 

wykonywany był w kierunku zaporowym w zakresie napięć od -3 V do -1 V. 

Następnie w celu wyznaczenia wartości wbudowanego potencjału Vbi wykres C-V 

został przedstawiony w postaci 
1

𝐶2, a wartość Vbi została odczytana z przecięcia linii 
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prostej z osią V. Rys. 4.2.5 przedstawia wyniki dla charakterystyk 
1

𝐶2
 w funkcji 

przyłożonego napięcia. Na rysunku symbole otwarte przedstawiają wyniki pomiaru, 

a linia ciągła dopasowanie. 

 

 

Rys. 4.2.5 Charakterystyk 
1

𝐶2 w funkcji przyłożonego napięcia. 

 

Ponieważ koncentracji akceptorów w płytce krzemowej jest znacznie niższa 

niż koncentracja donorów w warstwie ZnO możemy użyć  równania (NSi<<NZnO)85: 

 
1

𝐶2
=

2(𝑉𝑏𝑖−𝑉)

𝑞𝜀𝑆𝑖𝑁𝑆𝑖
, (4.2.3) 

gdzie: Vbi – wbudowany potencjał na złączu, V – przyłożone napięcie w kierunku 

zaporowym, q – wartość ładunku elementarnego, 𝜀𝑆𝑖  – przenikalność elektryczna 

krzemu, NSi – koncentracja nośników w krzemie. 

W naszych rozważaniach zakładamy, że wartość Vbi jest sumą wbudowanego 

potencjału po stronie krzemu jak i po stronie ZnO. Całkowita wartość Vbi może 

zostać przedstawiona jako suma Vb1 i Vb2 zgodnie z poniższym równaniem85: 

  𝑉𝑏𝑖 = 𝑉𝑏1 + 𝑉𝑏2 =
𝜀2𝑁2(𝑉𝑏𝑖−𝑉)

𝜀1𝑁1+𝜀2𝑁2
+

𝜀1𝑁1(𝑉𝑏𝑖−𝑉)

𝜀1𝑁1+𝜀2𝑁2
, (4.2.4) 

gdzie: 𝑁1 – koncentracje nośników w warstwie ZnO, 𝑁2 – koncentracja nośników w 

płytce krzemowej, 𝜀1 – przenikalność dielektryczna dla ZnO, 𝜀2 – przenikalność 

dielektryczna dla krzemu. 
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Podobna analiza została przeprowadzona w celu wyliczenia wartości obszaru 

zubożonego dla złącza ZnO/Si. Założono że całkowita wartość obszaru zubożonego 

jest sumą wartości po obu stronach złącza i może zostać wyrażona następującym 

równaniem85: 

 𝑥 = 𝑥1 + 𝑥2 = √
2𝜀1𝜀2𝑁2(𝑉𝑏𝑖−𝑉)

𝑞𝑁1(𝜀1𝑁1+𝜀2𝑁2)
+ √

2𝜀1𝜀2𝑁1(𝑉𝑏𝑖−𝑉)

𝑞𝑁2(𝜀1𝑁1+𝜀2𝑁2)
 , (4.2.5) 

W naszych obliczeniach przyjęliśmy wartość przerwy energetycznej dla ZnO równą 

Eg1=3.3 eV[88] oraz dla krzemu Eg2=1.12 eV[89]. Odległość poziomu Fermiego od 

pasma walencyjnego krzemu została obliczona z równania85: 

 𝐸𝑓 = 𝑘𝑇𝑙𝑛 (
𝑁𝐴

𝑛𝑖
), (4.2.5) 

gdzie: 𝑁𝐴 – koncentracja akceptorów w płytce krzemowej, 𝑛𝑖  – koncentracja 

samoistna w krzemie.  

Na rys. 4.2.6 pokazano układ pasma energetyczne ogniw fotowoltaicznych a) 

o największej sprawności PV; b) o największym współczynniku prostowani oraz c) 

złącza ZnO:Al/Si. Dla ogniwa A4 (B2) wartość wbudowanego potencjału jest 

największa i wynosi 0.46 eV po stronie krzemu oraz 3.6 x 10-5 eV po stronie tlenku 

cynku. Wyliczona wartość obszaru zubożonego odpowiednio po stronie krzemu 

wynosi 0.57 µm oraz po stronie ZnO 3.5 x 10-4 µm (tabela 4.2.6). Stosunkowo 

szeroki obszar zubożony oraz wysoka wartość wbudowanego potencjału zapewniają 

efektywną separację foto-generowanych par elektron-dziura. 

 

                                                           
88

 Ü. Özgür, Y.I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M.A. Reshchikov, S. Doğan, V. Avrutin, S. J. Cho, H. Morkoç, 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 98, (2005) 041301. 
89

 X. Pu, J. Liu, J. Liang, Y. Xia, W. Feng, Y. Wang, X. Yu, RSC Adv., 4, (2014) 23149–23154. 



str. 80 
 

 

 

 

Rys. 4.2.6 Położenia pasm energetycznych ogniw fotowoltaicznych ZnO/Si a) o 

największej sprawności; b) o największym współczynniku prostowania; c) o 

największej koncentracji nośników (AZO/Si). 
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Tabela 4.2.6 Wyliczone wartości wbudowanego potencjału oraz obszaru 

zubożonego dla ogniw fotowoltaicznych ZnO/Si. 

 

 

Nr. 

ZnO ; ZnO:Al Si 

Vb1  

[eV] 

X1  

[µm] 

Vb2  

[eV] 

X2  

[µm] 

A4,B2 3.6 x 10-5 3.5 x 10-4 4.6 x 10-1 5.7 x 10-1 

B3 8.3 x 10-6 1.5 x 10-4 3.0 x 10-1 7.2 x 10-1 

A5 1.2 x 10-6 1.8 x 10-5 1.9 x 10-1 3.7 x 10-1 

 

Próbka oznaczona symbolem B3 (rys. 4.2.6 (b)) ma szerszy obszar zubożony 

niż ogniwo A4 (B2) ale mniejszy wbudowany potencjał. Dlatego też ogniwo B3 

pokazało słabszy efekt fotowoltaiczny. Stwierdzono, że wartość wbudowanego 

potencjał jest za mała aby efektywnie separować foto-generowane nośniki prądu. 

Taka sama sytuacja występuje dla ogniwa A5 (rys. 4.2.6 (c)).  

 

d.      Wpływ grubości warstwy ZnO na sprawność fotowoltaiczną 

Ostatnim etapem pracy nad ogniwami fotowoltaicznymi drugiej generacji 

było zbadanie wpływu grubości warstwy ZnO na sprawność fotowoltaiczną. 

Wybrałem płytki krzemowe o rezystywności 10 Ωcm. Warstwa tlenku cynku była 

wzrastana w temperaturze 160oC.  Parametry te zostały dobrane na podstawie 

analizy wyników zamieszczonych w podrozdziałach a, i b. Grubości wzrastanej 

warstwy ZnO wynosiła  odpowiednio 400 nm, 600 nm, 800 nm i 1600 nm. Następnie 

osadzono warstwę ZnO:Al o grubości 300.  Temperatura wzrostu warstwy ZnO:Al 

wynosiła również 160oC. Zbadano cztery ogniwa zawierające warstwę ZnO o 

różnych grubościach. Próbki zostały oznaczone symbolem C1, C2, C3, C4. Schemat 

badanych ogniw została pokazane na rys. 4.2.7. 
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C1) C2) C3) C4) 

    

Rys. 4.2.7 Schemat badanych ogniw PV zawierające warstwę ZnO różnej 

grubości(rysunek nieskalowany). 

 

Parametry elektryczne warstwy tlenku cynku oraz tlenku cynku 

domieszkowanego glinem zostały wyznaczone z pomiaru efektu Halla w konfiguracji 

czterosądowej. Ruchliwości nośników, koncentracja oraz rezystywności warstw 

zostały przedstawione w tabeli 4.2.7. Rezystywność górnej elektroda ZnO:Al o 

grubości 300 nm jest równa 1 x 10-3 Ωcm. Koncentracja nośników jest rzędu 

~1020 cm-3. Dla warstw ZnO wzrastanych w tej samej temperaturze zaobserwowano 

bardzo zbliżone koncentracje nośników na poziomie  n~1019 cm-3 oraz rezystywności 

rzędu ρ~8 x 10-3 Ωcm. Analogiczny wynik otrzymano dla próbki A4 z podrozdziału a. 

Zauważono wpływ grubości warstwy na ruchliwość nośników. Największa 

ruchliwość została zmierzona dla próbki C3 i wynosi 25 cm2/Vs . 

 

Tabela 4.2.7 Parametry elektryczne warstw ZnO, ZnO:Al wzrastanych w 

temperaturze 160oC. 

Nr. Warstwa 
Grubość 

d, [nm] 

Ruchliwość 

µ, [cm2/Vs] 

Koncentracja 

n, [cm-3] 

Rezystywność 

ρ, [Ωcm] 

C1 ZnO 400 19 4.0 x 1019 8.3 x 10-3 

C2 ZnO 600 23 4.0 x 1019 6.7 x 10-3 

C3 ZnO 800 25 3.1 x 1019 8.2 x 10-3 

C4 ZnO 1600 22 3.4 x 1019 8.4 x 10-3 

 ZnO:Al 300 12 4.0 x 1020 1.2 x 10-3 



str. 83 
 

Rysunek 4.2.8 (a) przedstawia charakterystyki prądowo napięciowe 

badanych ogniw PV w warunkach ciemnych. Dla wszystkich struktur 

zaobserwowano diodowe przebiegi krzywych I-V. Figury otwarte reprezentują 

pomiar, a linia ciągła dopasowanie równania diody. Zaobserwowano najmniejszą 

wartość prądu w kierunku zaporowym dla ogniw C1 oraz C3. Najwyższa wartość 

współczynnika prostowania (oszacowanego na 1.5 V) wynosi 2.1 x 104 dla ogniw C2, 

C3. Dla wszystkich ogniw obliczony współczynnik idealności mieści się w przedziale 

1.03 – 1.6. Wartość ta świadczy o wysokiej jakości otrzymanych heterostruktur. Dla 

grubszych warstwy ZnO zaobserwowano wzrost wartości wbudowanego potencjału. 

Dla ogniw C1 – C4 wartość ϕb zmienia się w przedziale od 0.65 eV do 0.74 eV. W 

tabeli 4.2.7 pokazano parametry dopasowania zmodyfikowanego równania diody 

(4.2.1, 4.2.2) oraz wyliczonego współczynnika prostowania. 

 

Tabela 4.2.8 Wyliczone wartości współczynnika prostowania oraz dopasowania 

równania diody dla badanych ogniw fotowoltaicznych. 

Nr. ION/IOFF 
JS  

[mA/cm2] 
n 

ϕb  

[eV] 

C1 8.1 x 103 1.0 x 10-3 1.03 0.74 

C2 2.1 x 104 3.1 x 10-2 1.60 0.65 

C3 2.1 x 104 2.0 x 10-2 1.1 0.66 

C4 2.7 x 103 5.0 x 10-3 1.2 0.70 

 

Na rys. 4.2.8 pokazano charakterystyki prądowo napięciowe ogniw 

fotowoltaicznych pobudzanych światłem białym. Zmierzona wartość prądu zwarcia 

dla wszystkich ogniw zmienia się w zakresie od 33 mA/cm2 do 44 mA/cm2. 

Największa wartość JSC została zmierzona dla ogniwa C3 i wynosi 44 mA/cm2. Dla 

pozostałych ogniw prąd zwarcia jest na podobnym poziomie. Na wysoką wartość JSC 

dla ogniwa C3 największy wpływ ma ruchliwość nośników oraz wartość 
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współczynnika idealności diody.  Parametry fotowoltaiczne badanych ogniw zostały 

pokazane w tabeli 4.2.9.  

 

Tabela 4.2.9 Parametry fotowoltaiczne badanych ogniw PV. 

Nr. 
VOC 

[V] 

JSC 

[mA/cm2] 

FF 

[%] 

Eff. 

[%] 

C1 0.33 33 43 4.4 

C2 0.27 34 50 5.0 

C3 0.27 44 48 6.0 

C4 0.27 32 49 4.6 

 

  

 

Rys. 4.2.8 Charakterystyki prądowo-napięciowe ogniw PV; a) ciemne (otwarte figury 

– pomiar, linia ciągła – dopasowanie), b) jasne, c) zewnętrzna kwantowa wydajność. 
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Rysunek 4.2.8 (c) przedstawia zewnętrzną sprawność kwantową mierzoną w 

zakresie długości fali od 350 nm do 1200 nm. Wszystkie ogniwa pracują w szerokim 

spektrum od 370 nm do 1180 nm. Najwyższa odpowiedź kwantowa przypada na 

przedział długości fal 700 nm – 1000 nm. Dla wszystkich ogniw zaobserwowano piki 

interferencyjne, które pochodzą od odbicia światła od powierzchni ZnO:Al oraz 

podłoża krzemowego.  Dzięki stworzeniu złącza pomiędzy materiałem szeroko 

przerwowym (ZnO: Eg=3.37 eV) a materiałem absorpcyjnym (Si: Eg=1.1 eV) ogniwo 

pracuje w szerokim zakresie spektralnym. W przedziale krótkich długości fal widać 

silną krawędź absorpcyjną od ZnO. Oszacowana wartość przerwy energetycznej 

(3.37 eV) wskazuje, że warstwa ZnO działa jako materiał blokujący dla długości fal 

krótszych niż 370 nm. Jak wykazała wcześniejsza analiza główny wkład do efektu 

fotowoltaicznego daje płytka krzemowa (szeroka wartość obszaru zubożonego po 

stronie krzemu) ale, co istotne obserwujemy także niewielki wkład od warstwy ZnO 

(wąski obszar zubożony po stronie ZnO).  

Szeroki zakres odpowiedzi spektralnej oraz wysokiej jakości heterozłącze 

pomiędzy n-typu ZnO a p-typu krzemem prowadzi do osiągnięcia względnie 

wydajnych ogniw fotowoltaicznych. Zoptymalizowana sprawność ogniwa 

fotowoltaicznego ZnO/Si na tym etapie badań wynosi 6%. 
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Podsumowanie rozdziału 4 

W rozdziale czwartym skupiłem się na optymalizacji parametrów 

elektrycznych warstwy ZnO i płytki Si pod kątem uzyskania najwyższej sprawności 

PV. W podrozdziale a. zauważono korelację pomiędzy temperaturą osadzania 

warstwy ZnO lub ZnO:Al a sprawnością fotowoltaiczną ogniwa. Dla warstw ZnO 

wzrastanych w niskich temperaturach zaobserwowano bardzo słaby efekt 

fotowoltaiczny. Zmierzona odpowiedź PV była na poziomie 10-3%. Zauważono 

poprawę sprawności dla warstw ZnO oraz ZnO:Al wzrastanych w temperaturze 

160oC. Ogniwo fotowoltaiczne ZnO:Al/Si oznaczone symbolem A5 wykazało 

sprawność 0.3%. Najlepszą sprawność zaobserwowano dla ogniwa fotowoltaicznego 

ZnO:Al/ZnO/Si, sprawność PV wynosi 1.2%. Tym sposobem ustalono 

najkorzystniejszy układ warstw ZnO na powierzchni krzemu (struktura A4) oraz 

znaleziono optymalne parametry technologiczne osadzania warstwy ZnO. 

W serii b. skupiłem się na zbadaniu wpływu rezystywności płytki krzemowej 

na sprawność ogniwa fotowoltaicznego. Wszystkie ogniwa PV wykazały charakter 

diodowy i były analizowane zmodyfikowanym równaniem diody. Z pomiarów 

przeprowadzonych w warunkach jasnych dla ogniwa B1 nie zaobserwowano efektu 

fotowoltaicznego. Wynik ten można powiązać z wysoką koncentracją nośników 

zarówno w warstwie ZnO jak i w płytce krzemowej. Dla płytek krzemowych o 

rezystywności w przedziale od ~101 Ωcm do ~102 Ωcm efekt fotowoltaiczny został 

zaobserwowany. Wraz ze zwiększaniem rezystywności płytki krzemowej 

zaobserwowano spadek sprawności fotowoltaicznej. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że optymalna rezystywność płytki krzemowej powinna wynosić ~10 Ωcm. 

W podrozdziale c zostały wyznaczone położenia pasm energetycznych ogniw 

fotowoltaicznych ZnO/Si. Wybrano trzy najbardziej różniące się próbki które były 

omawiane w podrozdziałach a i b. Wybrano ogniwo: 

 o największej sprawności fotowoltaicznej (próbka A4, B2), 

 o największym współczynniku prostowania (próbka B3), 

 o największej koncentracji nośników w warstwie (próbka A5). 
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Zauważono, że zmiana koncentracji w warstwie ZnO, ZnO:Al wpływa na wartość 

obszaru zubożonego. Wraz ze wzrostem koncentracji nośników w warstwie wartość 

obszaru zubożonego po stronie ZnO ulega zwężeniu. Największy wpływ na 

sprawność ogniwa ma zarówno wartość obszaru zubożonego (gdzie zachodzi 

generacja par elektron-dziura) jak również wartość wbudowanego potencjału na 

złączu. Dla ogniwa A5 o najwyższej koncentracji nośników w warstwie zauważono 

bardzo małą wartość współczynnika prostowania. Wąski obszar zubożony prowadzi 

do wydajnej rekombinacji foto-generowanych nośników w złączy ZnO/Si. 

W ostatniej części eksperymentalnej skupiłem się na zbadaniu wpływu grubości 

warstwy ZnO na sprawność PV. Zaobserwowałem znaczący wpływ grubości warstwy 

ZnO na przebieg charakterystyk prądowo-napięciowych. Wyliczony współczynnik 

idealności diody zmienia się w zakresie od 1.03 do 1.6. Pomiary jasnych 

charakterystyk prądowo napięciowych jasno wskazują, że grubość warstwy ZnO ma 

kluczowy wpływ na odpowiedź fotowoltaiczną ogniwa. Zwiększenie grubości 

warstwy ZnO od 400 nm do 800 nm zwiększyło sprawność od 4.4% do 6%. Dalsze 

zwiększenie grubości warstwy ZnO spowodowało ponowny spadek sprawności do 

4.6%. Pogorszenie sprawności PV wraz ze wzrostem grubości warstwy powiązane 

jest ze zmniejszeniem się transmisji światła przez warstwę AZO/ZnO. Z drugiej 

strony dla grubszych warstw ZnO fotogenerowany nośnik ma dłuższa drogę do 

przebycia zanim dotrze do wysokoenergetycznego kontaktu elektrycznego. 

Na dzień dzisiejszy otrzymana sprawność ogniwa PV AZO/ZnO/Si jest 

najwyższą wartością raportowaną w literaturze naukowej. Nie znalazłem artykułu 

opisującego lepsze wyniki niż te zaprezentowane przez autora rozprawy. Sprawność 

PV ogniw AZO/ZnO/Si została zwiększona z 6% do 10.5% po wprowadzeniu do 

warstwy ZnO domieszki magnezowej. Wpływ domieszki magnezowej na działanie 

ogniwa PV zawierającego warstwy ZnO:Mg pokazano w rozdziale 6. 
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Rozdział 5 

 

Wstęp 

W rozdziale 5 zostaną pokazane wyniki dla ogniw PV ZnO/Si 

modyfikowanych nanosłupkami ZnO. Nanosłupki tlenku cynku są powszechnie 

używane w ogniwach jako element zmniejszający odbicie światła od powierzchni 

absorbera90,91,92,93,94,95. Wszystkie prace pokazują dodatni wpływ nanosłupków ZnO 

na działanie ogniwa PV. Jednak we wszystkich pracach złącze kreowane jest 

pomiędzy krzemem p i n typu. Wzrost sprawności obserwowany jest zarówno dla 

amorficznego jak i µ-krystalicznego krzemu. Nie znalazłem artykułu raportującego 

podobne rozwiązanie w konstrukcji ogniwa ZnO/Si zawierających nanosłupki ZnO. 

W tym rozdziale skupiłem się na otrzymaniu ogniw PV zawierających 

nanosłupki ZnO na powierzchni krzemu p-typu. Nanosłupki tlenku cynku były 

wzrastane metodą hydrotermalną68,69. Ogniwa ZnO/Si modyfikowane ZnONR są z 

powodzeniem konstruowane przez autora rozprawy i osiągają sprawności 12.5%.  

Prace nad nową architekturą ogniwa obejmowały: 

 zbadanie wpływu gęstości upakowania, szerokości i wysokości 

nanosłupków na odpowiedź PV, 

 zbadaniu wpływu temperatury osadzania i grubości warstwy ZnO na 

sprawność PV. 
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 R.E. Nowak, M. Vehse, O. Sergeev, T. Voss, M. Seyfried, K. von Maydell, C. Agert, Adv. Optical 
Mater. 2, (2014) 94–99. 

92
 R.E. Nowak, M. Vehse, O. Sergeev, K. Maydell, C. Agert, Solar Energy Materials & Solar Cells 125, 
(2014) 305–309. 

93
 S. Geißendorfer, M. Vehse, T. Voss, J.P. Richters, B. Hanke, K. von Maydell, C. Agert, Solar Energy 
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94
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Crystalline Solids 358, (2012) 2209–2213. 
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str. 89 
 

5. 1. Ogniwa fotowoltaiczne zawierające nanosłupki ZnO96,97 

a. Ogniwa fotowoltaiczne Al/AZO/ZnONR/Si/Al  

Na początku pracy nad nową generacją ogniw fotowoltaicznych skupiłem się 

na sprawdzeniu stosowalności nanosłupków tlenku cynku (ZnONR) w technologii PV. 

Celem pracy było otrzymanie heterozłącz ZnONR/Si. W tym celu zostały otrzymane 

trzy typy ogniw fotowoltaicznych zawierające ZnONR na powierzchni płytki 

krzemowej. Nanosłupki były wzrastane metodą hydrotermalną w reaktorze Ertec01-

03 Magnum w temperaturze 50oC. W zlewce przygotowano wodny roztwór octanu 

cynku. Dodanie NaOH do mieszaniny umożliwiło kontrolę pH roztworu. Zmieniając 

wartość pH mieszaniny w zakresie pH od 7 do 8 otrzymano słupki różniące się 

szerokością oraz wysokością. Nanosłupki ZnO były wzrastane na płytkach 

krzemowych p-typu o rezystywności ~10 Ωcm i grubości 200 µm.  

Płytka krzemowa została pocięta na kawałki o rozmiarze 0.4x0.4 cm2 

(S = 0.16 cm2), a następnie poddana procesowi czyszczenia w izoplopanolu, acetonie 

i wodzie dejonizowanej przez 5 min w płuczce ultradźwiękowej. Umyte płytki 

krzemowe zostały umieszczone w reaktorze ALD w celu wytworzenia na 

powierzchni krzemu nanowysp ZnO. Nano zarodki ZnO otrzymano  powtarzając 13 

razy cykl ALD. Płytki krzemowe z osadzonymi nanowyspami na ich powierzchni 

zostały umieszczone w mieszanie octanu cynku i wody dejonizowanej. Proces 

wzrostu nanosłupków ZnO został przeprowadzony w reaktorze hydrotermalnym 

Ertec01-03 Magnum w temperaturze 50oC.  

Po procesie hydrotermalnym próbki ponownie zostały umieszczone w 

reaktorze ALD Ultratech/Savannah Cambridge NanoTech. Cienka warstwa tlenku 

cynku (o grubości 300 nm) domieszkowana atomami glinu została osadzona na 

nanosłupkach ZnO. Warstwa ZnO:Al została użyta jako przezroczysta górna 

elektroda. Ostatnim etapem przygotowywania próbek było osadzenie metodą 

rozpylania katodowego cienkiej warstwy glinowej na powierzchni ZnO:Al (kontakt 

                                                           
Rozdział ten został opracowany na podstwaie artykułów opublikowanych przez autora: 
96

 R. Pietruszka, B.S. Witkowski, G. Luka, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, K. Kopalko, E. Zielony, P. 
Bieganski, E. Placzek-Popko, M. Godlewski, Beilstein J. Nanotechnol. 5, (2014) 173–179. 

97
 R. Pietruszka, B.S. Witkowski, S. Gieraltowska, P. Caban, L. Wachnicki, E. Zielony, K. Gwozdz, P. 
Bieganski, E. Placzek-Popko, M. Godlewski, Solar Energy Materials & Solar Cells 143, (2015) 99–104. 
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punktowy). Schemat kolejnych kroków w przygotowywaniu ogniwa został pokazany 

na rys. 5.1.1. 

 

a) b) 

 
 

Rys. 5.1.1 Schemat badanych ogniw fotowoltaicznych a) nanozarodki oraz 

nanosłupki ZnO na powierzchni płytki krzemowej; b) nanosłupki pokryte warstwą 

ZnO:Al z glinowym kontaktem . 

 

Przekrój poprzeczny oraz widok z góry badanych ogniw fotowoltaicznych 

pokazano na rysunku 5.1.2. Struktury fotowoltaiczne Al/ZnO:Al/ZnONR/Si/Al zostały 

oznaczone symbolami A1, A2 i A3. Próbki oznaczone symbolem A1 i A2 zawierają 

nanosłupki o podobnej gęstość upakowania na powierzchni krzemu. Dla próbki A1 

oszacowana średnia wysokość nanosłupków wyniosła 800 nm, a szerokość 300 nm. 

Dla próbki A2 oszacowana średnia wysokość zwiększyła się z 800 nm do 1050 nm, 

natomiast szerokość zwiększyła się z 300 nm do 400 nm. Dalsze zwiększanie pH 

prowadzi do wzrost  gęstości upakowania nanosłupków na powierzchni krzemu. 

Oszacowana średnia wysokość nanosłupków ZnO dla próbki A3 jest równa 800 nm, 

natomiast szerokość zmniejszyła się do około 200 nm. Parametry ilościowe 

nanosłupków ZnO są podsumowane w tabeli 5.1.1. 
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A1 

pH = 7 

A2 

pH = 7.5 

A3 

pH = 8 

   

   

   

Rys. 5.2.2 Przekrój poprzeczny oraz widok z góry badanych ogniw fotowoltaicznych. 

 

 

Tabela 5.2.1 Średnia wysokość oraz szerokość nanosłupków ZnO wzrastanych w 

mieszaninie octanu cyku i wody dejonizowanej o różnej wartości pH.  

Nr pH 
Średnia wysokość ZnONR 

[nm] 

Średnia szerokość  ZnONR 

[nm] 

A1 7 800 300 

A2 7.5 1050 400 

A3 8 800 200 
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Rysunek 5.1.3 (a) przedstawia charakterystyki prądowo-napięciowe 

wytworzonych ogniw PV w warunkach ciemnych. Zauważono znaczący wpływ 

gęstości rozmieszczenia oraz rozmiarów nanosłupków na parametry diodowe. 

Nanosłupki tlenku cynku wzrastane w pH 7 i 7.5 wykazały podobną gęstość 

upakowania na powierzchni krzemu, co wpłynęło na podobne przebiegi 

charakterystyk J-V. Współczynnik prostowania obliczony dla 1 V wyniósł 102 dla 

próbki A1 i A2. Nanosłupki tlenku cynku wzrastane w pH=8 pokazały znacznie 

większą gęstość upakowania na powierzchni jak również ich szerokość zmniejszyła 

się. Współczynnik prostowania dla próbki A3 obliczony na 1V jest równy 4.7x103. 

Dla próbki A1 i A2 uzyskano luźno upakowane nanosłupki na powierzchni krzemu.  Z 

tej przyczyny warstwa ZnO:Al osadza się na wszystkich bokach nanosłupka ZnO. Dla 

tych próbek występują liczne przerwy w warstwie AZO (rys. 5.1.4). Prowadzi to do 

licznych strat rekombinacyjnych fotogenerowanych nośników. Sprawności takich 

ogniw są niskie. Dla gęsto upakowanych nanosłupków ZnO (próbka A3) warstwa 

ZnO:Al osadza się tylko na powierzchni słupków. Tylko dla próbki oznaczonej 

symbolem A3 zaobserwowano jednorodną ciągłość warstwy AZO na powierzchni 

ZnONR. Dla ogniwa oznaczonego symbolem A3 zmierzona sprawność wynosi 3.6%.  

 

a) b) 

  

Rys. 5.1.3 Charakterystyki prądowo napięciowe ogniw fotowoltaicznych 

zawierających nanosłupki ZnO. 
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Tabela 5.1.2 Parametry fotowoltaiczne badanych ogniw Al/ZnO:Al/ZnONR/Si/Al. 

Nr. 
RSH 

[Ω] 

RS 

[Ω] 

JSC 

[mA/cm2] 

VOC 

[V] 

FF 

[%] 

Eff. 

[%] 

A1 69.8 20.8 12 0.23 28 0.9 

A2 86.7 11.8 13 0.23 30 1 

A3 2038 5.1 17 0.35 38 3.6 

 

 

A1 A2 A3 

   

Rys. 5.1.4 Widok z góry na badane ogniwa różniące się morfologią próbki. 

 

Na rysunku 5.1.3 (b) pokazano charakterystyki prądowo napięciowe ogniw 

fotowoltaicznych mierzonych w warunkach pobudzenia światłem o mocy 

1000 Wm-2, (AM – 1.5). Wyniki dopasowania modelu dwu-diodowego oraz 

parametry fotowoltaiczne zostały podsumowane w tabeli 5.1.2. Wyniki 

zamieszczone w tabeli wskazują na zależność pomiędzy wartością rezystywności 

upływu (RSH) a odpowiedzią fotowoltaiczną ogniwa. Dla próbek A1 i A2 wartość RSH 

wynosi ~70 Ω oraz 87 Ω. Bardzo niska wartość rezystywności upływu świadczy o 

istnieniu rekombinacyjnych ścieżek w obszarze zubożonym. Z drugiej strony wysoka 

wartość rezystywności szeregowej zmniejsza współczynnik wypełnienia oraz 

napięcie obwodu rozwartego. Dla ogniw A1 i A2 warstwa ZnO:Al wykazuje 

nieciągłość (rys. 5.1.4) co prowadzi do obniżenia wartości prądu zwarcia.  Wysoka 

rezystywność szeregowa, niska rezystywność upływu oraz nieciągłość warstwy 
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ZnO:Al w znaczący sposób pogarsza parametry ogniwa PV. Wyliczona sprawność 

ogniw A1 i A2 wynosi odpowiednio 0.9% i 1%. Dla ogniwa A3 z gęsto upakowanymi 

nanosłupkami na powierzchni rezystywność upływu jest równa 2 x 103 Ω, a 

rezystywność szeregowa  wynosi 5.1 Ω.  Wysoka wartość rezystywności upływu 

zmniejsza rekombinację na złączu ZnONR/Si, a niska wartość rezystywności 

szeregowej poprawia współczynnik wypełnienia. Wyliczona sprawność 

fotowoltaiczna dla ogniwa oznaczonego symbolem A3 wynosi 3.6%. 

Na tym etapie pracy nad ogniwami PV głównym celem autora było 

sprawdzenie czy zostanie zaobserwowany jakikolwiek efekt fotowoltaiczny. Wynik 

3.6% dla nieoptymalizowanych ogniw PV okazał się być bardzo atrakcyjną wartością. 

Postanowiłem przeprowadzić szczegółową optymalizację wytwarzania ogniw PV 

zawierających ZnONR na powierzchni krzemu. Otrzymane wyniki są opisane w dalszej 

części pracy. 

 

b. Ogniwa PV kolejnej generacji AZO/ZnO/ZnONR/Si/Al 

Jednym z najważniejszych wymogów stawianym przed ogniwami 

fotowoltaicznymi jest zwiększenie absorpcji światła (ang. Light trapping) wewnątrz 

struktury. Wiele grup badawczych realizuje to poprzez zaawansowane metody 

litograficzne. Powierzchnia krzemu jest wytrawiana w celu otrzymania regularnych 

wzorów które przypominają kształtem piramidy, półkule zarówno wklęsłe jak i 

wypukłe98,99,100. W mojej pracy skupiłem się na teksturyzacji górnej powierzchni 

ogniwa fotowoltaicznego nanosłupkami ZnO.  

Z wyników przedstawionych w poprzednim podrozdziale jasno wynika, że 

najlepszą odpowiedź PV zaobserwowano dla gęsto upakowanych słupków na 

powierzchni krzemu. Zauważono, że dla pH=8 warstwa ZnO:Al wzrasta jedynie na 

powierzchni nanosłupków, a złącze p – n tworzy się pomiędzy nanosłupkami a 

                                                           
98

 S.M. Iftiquar, J. Jung, C. Shin, H. Park, J. Park, J. Jung, J. Yi, Solar Energy Materials & Solar Cells 132, 
(2015) 348–355. 

99
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Materials & Solar Cells 135, (2015) 72–77. 

100
 Y. Liu, W. Zi, S.(Frank) Liu, B. Yan, Solar Energy Materials & Solar Cells 140, (2015)180–186. 
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krzemem. Z tej przyczyny przygotowano płytkę krzemową o rozmiarze 1.5 x 2 cm2 z 

nanowyspami ZnO otrzymanymi w procesie ALD. W tym przypadku liczba cykli ALD 

została zwiększona do wartości 15-tu. Zwiększenie liczby cykli ALD prowadzi do 

jeszcze większego zagęszczenia ZnONR na powierzchni płytki krzemowej. Płytka 

krzemowa została umieszczona w wodnym roztworze octanu cynku o pH równym 8. 

Proces wzrostu ZnONR przeprowadzono w reaktorze hydrotermalnym w 

temperaturze 50oC. W celu uzyskania 100% pewności, że wszystkie otrzymane 

ogniwa zawierają takie same słupki, proces został przeprowadzony na jednej płytce 

krzemowej. Następnie płytka ta została połamana na kawałki o rozmiarze 

0.4 x 0.4 cm2. Na rysunku 5.1.5 pokazano przekrój poprzeczny (a) oraz widok z góry 

(b) otrzymanych nanosłupków tlenku cynku. 

 

  

Rys. 5.1.5 Przekrój poprzeczny (a) oraz widok z góry (b) nanosłupków ZnO na płytce 

krzemowej. 

 

Próbki zawierające ZnONR zostały umieszczone w reaktorze ALD. Osadzono 

najpierw warstwę ZnO o grubości 50 nm, 100 nm, 300 nm, 500 nm i 800 nm, a 

następnie warstwę ZnO:Al o grubości 300 nm. Wszystkie warstwy były wzrastane w 

temperaturze 160oC. Na rysunku 5.1.6 pokazano schemat badanych ogniw 

fotowoltaicznych. 
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Rys. 5.1.6 Schemat badanych ogniw PV. 

 

Zwiększenie absorpcji światła jest jednym z najważniejszych parametrów 

poprawiających sprawność ogniw fotowoltaicznych. Dzięki zastosowaniu 

nanosłupków ZnO oraz pokryciu ich warstwami ZnO o różnych grubościach 

zmieniano topografię powierzchni ogniwa od prawie płaskiej do struktur 

przypominających łańcuchy górskie (rys. 5.1.6 jest uproszczony). Ogniwa zabierające 

różnej grubości warstwy ZnO oznaczono symbolami B1 – B5.  

Na rysunku 5.1.7 pokazano obrazy powierzchni ze skaningowego 

mikroskopu elektronowego oraz topografię powierzchni mierzoną mikroskopem sił 

atomowych. Zauważono wpływ grubości warstwy na kształt powierzchni ogniwa. 

Próbka oznaczona symbolem B1 (50 nm ZnO) pokazała gładką powierzchnię. 

Oszacowana wartość RMS dla tej próbki wynosi 20 nm. Dalsze zwiększanie grubości 

warstwy ZnO prowadzi do powstawania najpierw pojedynczych górek, a następnie 

łączenie się ich. Dla warstwy ZnO o grubość 500 nm lub większej zaobserwowano 

powstanie topografii przypominającej łańcuch górski. Wartość RMS zwiększa się 

wraz ze wyrostem grubości warstwy ZnO. Zmiana morfologii powierzchni może być 

wyjaśniona tempem wzrostu warstwy ALD. Stwierdzono, że podawane prekursory 

ściśle pokrywają górną powierzchnię słupka, a luźno jego boki. Kolejny partner 

reakcji najwydajniej przereaguje z prekursorem znajdującym się na powierzchni 

słupka. Dlatego też obserwujemy większe tempo wzrostu w kierunku pionowym 
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niższe w kierunku poziomym. Ta różnica w prędkościach wzrostu warstwy ZnO 

uwidacznia się wraz ze wzrostem grubości osadzonego materiału. Współczynnik 

RMS zmienia się w zakresie od 20 nm do 170 nm.  

 

B1 

 
 

B2 

 
 

B3 

 
 

B4 

 
 

B5 

 
 

Rys. 5.1.7 Pomiary SEM oraz AMF morfologii badanych ogniw fotowoltaicznych. 
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Pomiar odbicia światła oraz kwantowej wydajności badanych ogniw 

fotowoltaicznych pokazano na rysunku 5.1.8. Badania przeprowadzono w szerokim 

zakresie spektralnym od 350 nm do 1200 nm. Z pomiarów EQE (rys. 5.1.8 a) wynika, 

że warstwa ZnO blokuje promieniowanie UV którego energia przekracza wartość 

3.4 eV. W momencie kiedy energia padającego fotonu jest mniejsza niż przerwa 

energetyczna ZnO obserwujemy wzrost wartości EQE. Dzięki skonstruowaniu 

ogniwa PV pomiędzy szeroko-przerwowym i wąsko-przerwowym półprzewodnikiem 

obszar spektralnej odpowiedzi zaczyna się na 370 nm a kończy się na 1180 nm. 

Maksymalna wartość EQE mieści się w zakresie spektralnym  800 – 900 nm. Dla 

ogniw B1, B2, B3 widoczne są piki interferencyjne pochodzące od światła odbitego 

od powierzchni warstwy ZnO:Al i płytki krzemowej. Próbka oznaczona symbolem B4 

pokazała najwyższą sprawność kwantową oraz brak pików interferencyjnych. 

Ponownie piki interferencyjne pojawiają się dla ogniwa B5.  

W celu znalezienia optymalnej morfologii powierzchni przeprowadzono 

pomiary odbicia w funkcji długości fali (rys. 5.1.8 b). Dodatkowo pokazano pomiar 

odbicia od czystej płytki krzemowej (zielona krzywa) oraz płytki krzemowej 

zawierającej nanosłupki ZnO (pomarańczowa krzywa). Czysta płytka krzemowa 

odbija powyżej 45% w całym mierzonym zakresie długości fal. Dla płytki krzemowej 

z ZnONR współczynnik odbicia spada do wartości 35 – 40%. Dla ogniw pokrytych 

warstwą ZnO zauważono korelację pomiędzy współczynnikiem odbicia, a grubością 

warstwy. Dla ogniwa B4 wartość odbicia jest najniższa i nie przekracza 20% w 

zakresie długości fali 350 – 1000 nm. Podobnie jak dla pomiarów EQE pozostałe 

próbki posiadają widoczne piki interferencyjne. Dla ogniw B1 – B3 chropowatość 

górnej powierzchni jest bardzo mała (RMS – 20-70 nm), co w bardzo małym stopniu 

przekłada się na pułapkowanie padającego światła na ogniwo. Optymalną wartość 

chropowatości powierzchni zaobserwowano dla próbki B4. Wartość RMS dla tego 

ogniwa wynosi 100 nm. Dalsze zwiększanie chropowatości powierzchni prowadzi do 

zwiększenia odbicia oraz pojawienia się pików interferencyjnych.  
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a) b) 

  

Rys. 5.1.8 Zewnętrzna kwantowa wydajność (a) i odbicie (b) badanych ogniw 

fotowoltaicznych. 

 

Na rysunku 5.1.9 pokazano charakterystyki prądowo-napięciowe ogniw 

fotowoltaicznych o rozwiniętej morfologii powierzchni. Pomiar wykonano w 

warunkach pobudzenia światłem o intensywności 1000 Wm-2, (AM – 1.5). 

Sprawność badanych ogniw oraz najważniejsze parametry fotowoltaiczne zostały 

przedstawione w tabeli 5.1.3. Największą sprawność PV zmierzono dla ogniwa 

zawierającego 500 nm warstwy ZnO. Wyliczona wartość prądu zwarcia wyniosła 

35.04 mA/cm2, napięcia obwodu rozwartego 0.435 V, współczynnika wypełnienia 

71%, co dało sprawność równą 10.9%. Zaobserwowano stałe zwiększanie się ww. 

parametrów wraz ze zwiększaniem grubości warstwy ZnO od 50 nm do 500 nm. 

Dalsze zwiększanie grubości warstwy ZnO prowadzi do gwałtownego spadku w 

sprawności ogniwa.  Wynika z tego, że zwiększanie grubość warstwy ZnO wpływa na 

rezystywność szeregową oraz na rezystywność upływu w ogniwie PV. Optymalna 

wartość mieści się w przedziale 300 – 500 nm. Jednak cienka warstwa ZnO nie 

prowadzi do powstania rozwiniętej powierzchni ogniwa. Ten fakt jest wyraźnie 

widoczny w zmierzonej wartości JSC pomiędzy ogniwami B3 i B4.  
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Rys. 5.1.9 Charakterystyki prądowo napięciowe ogniw fotowoltaicznych B1 – B5  

 

Tabela 5.1.3 Parametry fotowoltaiczne badanych ogniw fotowoltaicznych o 

rozwiniętej morfologii powierzchni. 

Nr. 
ZnO:Al 

[nm] 

ZnO 

[nm] 

JSC 

[mA/cm2] 

VOC 

[V] 

FF 

[%] 

Eff. 

[%] 

B1 

300 

50 28.4 0.306 48 4.2 

B2 100 29.3 0.332 58 5.6 

B3 300 29.3 0.442 65 8.4 

B4 500 35.1 0.435 71 10.9 

B5 800 32.1 0.326 65 6.9 

 

Prowadząc dalszą optymalizację ogniw PV o rozwiniętej powierzchni 

wzrośnięto warstwę ZnO o grubości 500 nm na nanosłupkach ZnO w temperaturze 

300oC. Ogniwo to zostało oznaczone symbolem C1. Jako podłoże zostały użyte 

nanosłupki ZnO/Si pokazane na rysunku 5.1.5. Dla warstwy ZnO osadzanej w 

podwyższonej temperaturze na nanosłupkach zaobserwowano kolumnowy wzrost. 
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Każda z kolumn wykazuje wysoką jakość krystalograficzną, co przekłada się na 

poprawę dziania ogniwa PV. Następnie osadzono warstwę ZnO:Al w temperaturze 

160oC. Stwierdzono, że podwyższenie temperatury wzrostu nie wpływa znacząco na 

morfologię powierzchni ogniwa. Ogniwo oznaczone symbolem B4 oraz C1 wykazały 

zbliżoną chropowatość powierzchni. Rysunek 5.1.10 pokazuje przekrój poprzeczny 

ogniwa zmierzony skaningowym mikroskopem elektronowym (a) oraz morfologię 

powierzchni zmierzoną mikroskopem sił atomowych (b). 

 

a) b) 

 

 

Rys. 5.1.10 Przekrój poprzeczny oraz morfologia powierzchni badanego ogniwa 

fotowoltaicznego. 

 

Na rysunku 5.1.11 (a) pokazano zewnętrzną sprawność kwantową badanego 

ogniwa fotowoltaicznego. Próbka wykazała szeroką odpowiedź spektralną w 

zakresie długości fal od 370 nm do 1200 nm. Zewnętrzna sprawność kwantowa 

ogniwa przekracza wartość 80% w zakresie długości fal 400 – 900 nm. Wysoka 

wartość EQE potwierdza efektywne zbieranie światła w badanym ogniwie 

fotowoltaicznym. Najwyższa odpowiedź kwantowa została zaobserwowana dla 

przedziału długości fal od 400 nm do 800 nm. W przedziale tym mieści się 

maksimum rozkładu światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi.  

Dla ogniwa oznaczonego symbolem C1 piki interferencyjne są niewidoczne. 

Rozbudowana powierzchnia górnej elektrody ma również wpływ na sprawność 

ogniwa fotowoltaicznego w funkcji kąta pod jakim pada promieniowanie słoneczne. 
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W przypadku płaskich komórek PV maksymalną sprawność ogniwa otrzymujemy 

jeżeli pada na nie promieniowanie pod kątem 0o. Zmiana kąta oświetlenia prowadzi 

do strat w efektywności działania takiego ogniwa. Jednym z rozwiązań tego 

problemu jest budowanie instalacji PV która ”podąża” za ruchem słońca. Jest to 

oczywiście drogie i skomplikowane rozwiązanie. O wiele prostszym rozwiązaniem 

jest zmodyfikowanie górnej powierzchni ogniwa. Ogniwa oparte o technologię 

nanosłupków ZnO zapewniają szerszą kątową sprawność działania takiego układu. 

Aktualnie jesteśmy na etapie konstrukcji układu który będzie wykonywał dokładne 

pomiary wydajności ogniwa w funkcji kąta padania promieniowania słonecznego.  

 

a) b) 

  

Rys. 5.1.11 (a) zewnętrzna sprawność kwantowa, (b) charakterystyka prądowo 

napięciowa badanego ogniwa fotowoltaicznego.  

 

Tabela 5.1.4 Parametry fotowoltaiczne próbki oznaczonej symbolem C1. 

Nr. 
JSC 

[mA/cm2] 

VOC 

[V] 

FF 

[%] 

Eff. 

[%] 

C1 39.7 0.53 60 12.56 
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Rysunek 5.1.11 (b) pokazuje charakterystyki prądowo-napięciowe ogniwa 

fotowoltaicznego zawierającego warstwę ZnO wzrastaną w podwyższonej 

temperaturze. Wartość prądu zwarcia jest równa 40 mA/cm2, a napięcie obwodu 

rozwartego 0.53 V. Wyliczona sprawność ogniwa wynosi 12.5% (tabela 5.1.4). Na 

zaobserwowany wzrost sprawności z 10.9% do 12.5% mają wpływ dwa parametry 

technologiczne:  

 

 pierwszym parametrem jest temperatura komory reakcyjnej podczas 

wzrostu warstwy wzrosty ZnO. Zanim zostanie osiągnięta temperatura 300oC 

nanosłupki ZnO są wygrzewane. Dodatkowo grzałem je jeszcze przez 1h 

zanim zacząłem wzrost warstw ALD. Proces ten powadzi do odparowania z 

powierzchni nanosłupka zanieczyszczeń chemicznych związanych ze 

wzrostem hydrotermalnym. 

 

  Drugim parametrem jest zaobserwowany mod wzrostu warstwy ZnO. 

Warstwa nadal rośnie polikrystaliczna, ale wykazuje kolumnowy mod 

wzrostu. Początek każdej kolumny zaczyna się na powierzchni nanosłupka, a 

kończy przy powierzchni warstwy ZnO:Al. Dzięki kolumnowemu wzrostowi 

warstwy ZnO najprawdopodobniej wydłuża się droga swobodna dla 

elektronu w warstwie ZnO. Dlatego, też prąd zwarcia wzrasta do wartości 

40 mA/cm2. 
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Podsumowanie rozdziału 5 

W rozdziale 5 skupiłem się na sprawdzeniu stosowalności nanosłupków ZnO 

w technologii fotowoltaicznej. Na płytkach krzemowych osadzono metodą ALD 

nanowyspy ZnO, które zarodkują wzrost nanosłupków ZnO w procesie 

hydrotermalnym. Dzięki zmianie wartości pH otrzymano ZnONR różniące się 

wysokością, szerokością i gęstością upakowania. Po wzroście hydrotermalnym 

słupki zostały pokryte warstwą ZnO:Al. Ogniwa fotowoltaiczne były 

charakteryzowane pomiarami skaningowej mikroskopii elektronowej. Pomiary SEM 

wykazały, że dla próbek A1 i A2 warstwa ZnO:Al tworzy układ typu rdzeń-powłoka. 

Dla ogniwa A3 otrzymano jednorodne pokrycie warstwą ZnO:Al. Ogniwo oznaczone 

symbolem A3 wykazało sprawność równą 3.6%.  

W dalszym etapie prac nad ogniwami PV skupiłem się nad optymalizacją 

układu warstw na powierzchni nanosłupka. Sprawdziłem również wpływ 

temperatury wzrostu na działanie ogniwa PV. Na tym etapie pracy osadzałem 

warstwy ZnO o różnej grubości. Temperatura wzrostu była taka sama dla każdego 

procesu i wynosiła 160oC. Zauważyłem wpływ grubości osadzanych warstw ZnO na 

topografię górnej powierzchni ogniwa. Dla optymalnej struktury zawierającej 

warstwę AZO/ZnO o grubość 300/500 nm sprawność fotowoltaiczna wynosi 10.9%. 

Następnie wykonałem ogniwo fotowoltaiczne zmieniając tylko jeden parametr 

technologiczny. Zwiększyłem temperaturę wzrostu warstwy do wartości 300oC. 

Pozostałe parametrów technologicznych takie, jak użyte podłoże, parametry 

wzrostu ZnONR oraz grubości warstw AZO/ZnO zostały wykonane w analogiczny 

sposób jak dla ogniwa B4. Ogniwo otrzymane w wyższej temperaturze (C1) pokazało 

sprawność PV równą 12.56%. Jest to najwyższa sprawność jaką otrzymałem dla 

ogniw PV o strukturze Al/AZO/ZnO/ZnONR/Si/Al. Jak również w literaturze nikt nie 

raportował podobnych wyników.  Sprawność ta została podwyższony do 14% po 

wprowadzeniu domieszki Mg do warstwy ZnO. W rozdziale 6 zaprezentuje 

najnowsze wyniki dla ogniw ZnO/Si zawierających warstwę ZnO domieszkowaną 

atomami magnezu. 

  



str. 105 
 

Rozdział 6 

 

Wstęp 

Autorzy prac teoretycznych16,17 pokazują możliwość poprawy działania 

ogniw PV ZnO/Si. Podwyższenie sprawności PV osiąga się po wprowadzeniu 

domieszki magnezowej do warstwy ZnO. Autorzy dyskutują redukcję nieciągłości 

pasma przewodnictwa w heterozłączu n-ZnO/p-Si. Wprowadzenie domieszki 

magnezowej zwiększa wartość przerwy energetycznej ZnO101,102. Poziom Fermiego 

w domieszkowanej warstwie ZnO podnosi się waz z podnoszeniem się pasma 

przewodnictwa względem poziomu próżni, co zwiększa wartość wbudowanego 

potencjału na złączu. Zwiększenie wbudowanego potencjału przekłada się na wzrost 

wartości VOC ogniwa fotowoltaicznego.  

W tym rozdziale zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki dla ogniw PV 

zawierających warstwę ZnO domieszkowaną atomami magnezu. Wszystkie ogniwa 

PV zostały otrzymane w laboratorium ALD w Instytucie Fizyki PAN. Są to najlepsze i 

najnowsze wyniki otrzymane przez autora rozprawy doktorskiej. Na dzień dzisiejszy 

próbki są nadal badane i analizowane. Z tej przyczyny w rozdziale 6 zaprezentuję 

aktualny etap prac nad ogniwami PV. Szczegółowo przeprowadziliśmy prądowo-

napięciową charakteryzację ogniw cienkowarstwowych Zn1-xMgxO/Si. Ogniwa PV 

AZO/Zn1-xMgxO/ZnONR/Si są na początkowym etapie badań i analiz. Jednakże już w 

pierwszych pomiarach  zaobserwowano znaczący wpływ domieszki magnezowej na 

działanie planarnych jak i modyfikowanych nanosłupkami ogniw PV ZnO/Si. 

Szczegółowe badania ogniw zawierających warstwy Zn1-xMgxO będą tematem 

dalszych prac autora. Wyniki badań zostaną spisane i opublikowane już po obronie 

rozprawy doktorskiej. 

 

                                                           
101

 L.N. Bai, J.S. Lian, Q. Jiang, Chin. Phys. Lett. 28, (2011) 117101. 
102

 R.L.Z. Hoye, K.P. Musselman, J.L. MacManus-Driscoll, APL Mater. 1, (2013) 060701. 
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6.1.      Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne Zn1-xMgxO/Si103. 

W celu sprawdzenia teoretycznych analiz ww. autorów zrobiłem 4 ogniwa 

PV zawierające warstwę Zn1-xMgxO na powierzchni płytki krzemowej. Płytka 

krzemowa została pocięta na kawałki o rozmiarze 0.4x0.4 cm2, a następnie myta w 

izo-propanolu, acetonie i wodzie dejonizowanej przez 5 minut w płuczce 

ultradźwiękowej. Warstwa Zn1-xMgxO wzrastana była w reaktorze 

Ultratech/Savannah100 (Cambridge NanoTech) w temperaturze 160oC. 

Koncentracja domieszki magnezowej zmieniana była w zakresie od 0% do 3.8% . 

Proces domieszkowania atomami magnezu przeprowadzony był przy użyciu 

prekursora chemicznego  ”bis(methylcyclopentadienyl)magnesium”. Badane ogniwa 

zawierają warstwę Zn1-xMgxO o grubości ~350 nm. Dodatkowo od góry osadziłem 

warstwę AZO o grubości 250 nm. Schemat ogniwa PV zawierającego warstwę 

Zn1-xMgxO pokazano na rysunku 6.1.1. 

 

 

 

Rys. 6.1.1 Schemat ogniwa Al/AZO/Zn1-xMgxO/Si/Al. 

 

 

 

                                                           
103

 R. Pietruszka, R. Schifano, T.A. Krajewski, B.S. Witkowski, L. Wachnicki, E. Zielony, K. Gwozdz, P. 
Bieganski, E. Placzek-Popko, M. Godlewski, „Improved efficiency of n-ZnO/p-Si based photovoltaic 
cells by band offset engineering”, Solar Energy Materials & Solar Cells, in-press. 
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Kontakty omowe napylane były metodą rozpylania katodowego o grubości 

40 nm dla kontaktu górnego (punktowego) i 150 nm dla kontaktu dolnego 

(planarnego). Rozmiar kontaktu do warstwy AZO wynosił 0.017 cm2. Zarówno górny 

jak i dolny kontakt został wykonany z glinu. 

Pomiar składu procentowego pierwiastków w warstwie Zn1-xMgxO został 

przeprowadzony na skaningowym mikroskopie elektronowym. Wyniki zostały 

otrzymane dla warstw otrzymanych na płytkach krzemowych (tabela 6.1.1). 

 

Tabela 6.1.1 Skała procentowy warstw Zn1-xMgxO wzrastanych w 

temperaturze 160oC na płytkach krzemowych. 

 A B C D 

Zn  [%] 53.3 ± 0.5 53.2 ± 0.4 52.2 ± 0.4 49.2 ± 0.4 

Mg [%] 0 0.7 ± 0.2 1.6 ± 0.2 3.8 ± 0.4 

   O [%] 46.7 ± 0.5 46.1 ± 0.6 46.2 ± 0.6 47.0 ± 0.6 

Grubość (nm) 355 ± 10 354 ± 6 380 ± 10 315 ± 10 

 

Wpływ domieszki magnezowej na parametry elektryczne warstwy Zn1-xMgxO 

pokazano na rysunku 6.1.2. Rezystywność warstwy ρZn1-xMgxO wzrasta wraz ze 

wzrostem ilości domieszki magnezowej w zakresie od 10-2 Ωcm (próbka A) do 6x10-2 

Ωcm (próbka D). Dodatkowo zaobserwowano zmniejszanie się koncentracji 

(nZn1-xMgxO) oraz ruchliwości nośników (μZn1-xMgxO) o współczynnik ~3, jeżeli 

porównamy ze sobą próbki A i D.  Zaobserwowany trend obniżania się wartości n i μ 

wraz ze wzrostem zawartości domieszki Mg w warstwie ZnO jest znanym efektem  i 

raportowanym w artykułach104,105. 

                                                           
104

 D.J. Cohen, K.C. Ruthe, S.A. Barnett, Transparent conducting Zn1-xMgxO :(Al,In) thin films, J. Appl. 
Phys. 96 (2004) 459-467. 
105

 K. Matsubara, H. Tampo, H. Shibata, A. Yamada, P. Fons, K. Iwata, S. Niki, Band-gap modified Al-
doped Zn1-xMgxO transparent conducting films deposited by pulsed laser deposition, Appl. Phys. 
Lett. 85 (2004) 1374-1376. 
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Rys. 6.1.2 Wpływ domieszki magnezowej na koncentrację nośników, ruchliwość 

oraz rezystywność warstwy ZnO.  

 

Na rysunku 6.1.3a pokazano redukcję w wartość ΔEc wraz ze zwiększaniem 

ilości domieszki magnezowej w warstwie ZnO. Pomiary pojemnościowo-napięciowe 

przeprowadzono dla wartości próbkujących  z zakresu od 1kHz do 250 kHz. Z 

wyliczonych wartości ΔEC jasno widać zmniejszanie się nieciągłości wraz ze 

wzrostem koncentracji magnezu w warstwie ZnO. Wpływ redukcji nieciągłości 

pasma przewodnictwa na odpowiedź PV pokazano na 6.1.3b. 

 

  

Rys. 6.1.3 a) wpływ domieszki magnezowej w warstwie ZnO na wartość ΔEC, b) 

charakterystyki prądowo napięciowe badanych ogniw. 
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Tabela 6.1.2 Parametry fotowoltaiczne badanych ogniw Zn1-xMgxO/Si. 

 
Mg 

[%] 

RS 

[Ω] 

JSC 

[mA/cm2] 

VOC 

[mV] 

FF 

[%] 

Eff. 

[%] 

A 0 20.3 30.3 257 48 3.7 

B 0.7 ± 0.2 21.9 33.1 307 55 5.6 

C 1.6 ± 0.2 9.5 34.0 304 58 6.0 

D 3.8 ± 0.4 97.6 26.4 268 29 2.1 

 

Na rysunku 6.1.3b pokazano charakterystyki prądowo napięciowe badanych 

ogniw fotowoltaicznych. Najwyższa sprawność PV została zmierzona dla ogniwa 

oznaczonego symbolem C (tabela 6.1.2). Dla tego ogniwa  gęstość prądu zwarcia 

jest równa  34 mA/cm2, napięcie obwodu otwartego wynosi 304 mV, współczynnik 

wypełnienia wynosi 58%.  Całkowita sprawność dla tego ogniwa wynosi 6.5%. Dla 

ogniwa tego wartość rezystywności szeregowej jest najniższa i wynosi 9.5 Ωcm.  

Znaczące zmiany w rezystywności warstwy, ruchliwości i koncentracji nośników 

zaobserwowano dla próbki D. Wartość rezystywności szeregowej jest równa ~98 

Ωcm i  w znaczący sposób wpływa na sprawność ogniwa. Sprawność spada do 

wartości 2.1%.  

Z pierwszego etapu pracy nad ogniwami PV ZnO/Si domieszkowanymi 

atomami Mg otrzymano optymalną zawartość domieszki magnezowej w warstwie 

ZnO. Próbka oznaczona symbolem C zawiera ~2% domieszki Mg.  

Kontynuując pracę na tego typu ogniwami wzrosłem warstwę Zn1-xMgxO na 

płytce krzemowej w temperaturze 300oC. Dodatkowo przed rozpoczęciem wzrostu 

płytka była wygrzewana w temperaturze wzrostu przez 2h. Wzrost warstwy 

Zn1-xMgxO odbywał się przy takim samym stosunku cyki Zn do Mg jak dla próbki C. 

Odpowiedź fotowoltaiczna takiego ogniwa jest pokazana na rysunku 6.1.4.  
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Rys. 6.1.4 Charakterystyka J-V ogniwa PV Zn1-xMgxO/Si. 

 

Na dzień dzisiejszy najwyższą sprawność fotowoltaiczna otrzymałem dla 

ogniw zawierających ~2% domieszki magnezowej w warstwie ZnO. Warstwa 

Zn1-xMgxO wzrastana była w temperaturze 300oC. Najważniejsze parametry 

fotowoltaiczne dla tego ogniwa przyjmują następujące wartości: JSC = 32.4%, VOC = 

473 mV, FF = 69%. Sprawność takiego ogniwa wynosi 10.5%. Jest to najwyższa 

sprawność PV dla takiego podejścia konstrukcji ogniw ZnO/Si.  

Osiągnięta sprawność 10.5% jest najnowszym wynikiem otrzymanym przez 

autora rozprawy. Szczegółowe badania dla tego ogniwa zostaną przeprowadzone w 

najbliższym czasie. 

 

 

 

 

 



str. 111 
 

6.2.     Ogniwa PV Zn1-xMgxO/Si modyfikowane nanosłupkami ZnO. 

Podobnie jak w rozdziale 5 przedmiotem badań są ogniwa PV zawierające 

nanosłupki tlenku cynku na powierzchni płytki krzemowej. Płytka Si została pocięta 

na kawałki o rozmiarze 0.4x0.4 cm2, a następnie czyszczona w izo-propanolu, 

acetonie i wodzie dejonizowanej. Po myciu w procesie hydrotermalnym wzrośnięto 

nanosłupki tlenku cynku w temperaturze 50oC. pH roztworu było równe 8. Średnia 

wysokość słupków wynosi ~500 nm, a szerokość ~100 nm (rys. 6.2.1). 

 

a) b) 

  

Rys. 6.2.1 Przekrój poprzeczy i widok z góry nanosłupków ZnO wzrastanych na 

płytce krzemowej. 

 

Na nanosłupkach ZnO osadzono warstwę Zn1-xMgxO w temperaturze 300oC. 

Grubość osadzanej warstwy wyliczona z cykli ALD wynosiła 300 nm. Zawartość 

domieszki magnezowej w warstwie jest równa ~2%. Wybór takiej zawartości Mg 

podyktowany był wcześniej przeprowadzoną optymalizacją (rozdział 6.1). Od góry 

osadzono warstwę AZO o grubości 300 nm w tej samej temperaturze co warstwę z 

domieszką Mg. Dla takiego ogniwa stwierdzono kolumnowy wzrosty warstwy  

Zn1-xMgxO (rys. 6.2.2a). Każda z kolumn jest wysokiej jakości monokryształem, co 

zapewnia wydajny transfer fotogenetrowanych nośników do górnego kontaktu 

elektrycznego. Pomiary wykonane mikroskopem sił atomowych wykazały 

rozbudowaną morfologię górnej warstwy AZO.  
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a) b) 

 

 

Rys. 6.2.2 a) przekrój poprzeczny, b) morfologia górnej powierzchni ogniwa 

zawierającego nanosłupki ZnO 

 

Na rysunku 6.2.3 pokazano charakterystykę ogniwa fotowoltaicznego 

Al/AZO/Zn1-xMgxO/Si/Al badanego w warunkach standardowych. Prąd zwarcia dla 

takiej próbki wynosi 38 mA/cm2, a napięcie obwodu otwartego jest równe 520 mV. 

Dla tej próbki osiągnięto rekordowo wysoki współczynnik wypełnienia równy 71%. 

Jak już wcześniej wspominałem wartość współczynnika wypełnienia powyżej 65% 

dla jednozłączowych ogniw fotowoltaicznych jest bardzo dobrym wynikiem. 

Wartość ta świadczy o wysokiej jakości badanego ogniwa oraz o małych stratach 

energetycznych związanych z rekombinacją nośników w obszarze aktywnym złącza. 

Jak również straty związane z  rezystywnością szeregową są niewielkie. Dla ogniwa 

PV zawierającego warstwę Zn1-xMgxO na nanosłupkach tlenku cynku zmierzona 

wartość sprawności PV wynosi 14%. 

Uzyskana sprawność 14% jest najlepszym wynikiem uzyskanym przez autora 

rozprawy dla ogniw fotowoltaicznych opartych o tlenek cynku.  Uważam, że ta 

wartość może zostać jeszcze zwiększona. Przewiduję przeprowadzić kilka 

optymalizacji które powinny mieć dodatni wpływ na całkowitą sprawność. Jednym z 

kroków optymalizacyjnych będzie badanie efektów plazmonowych w takim złączu. 

Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące i zostały opublikowane przy współpracy z 

prof. W. Jacakiem z Politechniki Wrocławskiej106. Kolejnym pomysłem poprawy 

                                                           
106

 W. Jacak, E. Popko, A. Henrykowski, E. Zielony, G. Luka, R. Pietruszka, B. Witkowski, L. Wachnicki, 
M. Godlewski, L.B. Chang, M-J. Jeng, “On the size dependence and proximity limit for the plasmon 
effect of photo-voltaic efficiency enhancement”, Solar Energy Materials & Solar Cells, in-press. 
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sprawności ogniw PV ZnO/Si jest próba wytworzenia nanoteksturyzowanej 

powierzchni krzemowej. Zabieg ten powinien jeszcze silniej wpłynąć na absorpcję 

światła słonecznego w złączu. 

 

 

Rys. 6.2.3 Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa fotowoltaicznego 

Al/AZO/Zn1-xMgxO/ZnONR/Si/Al. 

 

Otrzymana wartość sprawności jest porównywalna z komercyjnie 

sprzedawanymi ogniwami fotowoltaicznymi opartymi o homozłącze Si. Aktualnie 

prowadzone są intensywne rozmowy z partnerem przemysłowym ukierunkowane 

na wdrożenie wyżej opisanego rozwiązania na rynku PV. Zaletą ogniw PV opartych o 

technologię ZnO jest ich cena oraz prostota wykonania. Ogniwa ZnO/Si nie 

wymagają użycia srebra (pasty srebrnej) do wykonania górnej elektrody. Kolejną 

zaletą takiego ogniwa jest rozbudowana morfologia górnej warstwy. Wpływa to na 

zwiększenie absorpcji światła przez ogniwo oraz redukuje wpływ kąta padania 

światła słonecznego na sprawność. 
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Podsumowanie rozdziału 6 

W rozdziale 6 zostały zaprezentowane najnowsze wyniki dla ogniw 

fotowoltaicznych ZnO/Si modyfikowanych atomami magnezu. Przeprowadziłem 

wstępne badania wpływu domieszki magnezowej na sprawność PV 

cienkowarstwowych i modyfikowanych nanosłupkami ZnO. Na początku pracy 

wykonałem 4 ogniwa zawierające warstwy Zn1-xMgxO o poziomie koncentracji Mg 

od 0% do 3.8%. Warstwy wzrastane były w temperaturze 160oC. Na tym etapie prac 

określono optymalną zawartość domieszki magnezowej w warstwie ZnO.  

Dla ogniw zawierających jedynie warstwę AZO/Zn1-xMgxO na powierzchni 

płytki krzemowej otrzymałem sprawność wynoszącą 10.5%. Jest to wzrost o 4.5% w 

porównaniu do ogniw zawierających niedomieszkowaną warstwę ZnO. Jest to 

najwyższa literaturowa sprawność ogniw fotowoltaicznych ZnO/Si. 

Kolejnym etapem pracy było przeniesienie technologii osadzania warstw 

Zn1-xMgxO na ogniwa modyfikowane nanosłupkami ZnO. Optymalna wartość 

domieszki magnezowej została określona na wcześniejszym etapie badań. Dla ogniw 

Al/AZO/Zn1-xMgxO/Si/Al sprawność fotowoltaiczna wynosi 14%. 

Aktualnie próbki są nadal badane w celu pełnego zrozumienia wpływu 

domieszki Mg na działanie ogniw PV wytwarzanych przez autora. Wyniki badań 

zostaną spisane i opublikowane w najbliższym czasie. 

Obecnie prowadzimy dyskusje z partnerem przemysłowym które mają na 

celu wdrożenie technologii ALD oraz hydrotermalnej w przemyśle fotowoltaicznym.  
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ZAKOŃCZENIE 

Za najważniejsze osiągnięcia mojej rozprawy uważam: 

 optymalizacja metody wytwarzania niskotemperaturowych warstw 

TCO opartych o tlenek cynku domieszkowany atomami glinu. 

Warstwy te zostały z powodzeniem zastosowane w konstrukcji 

polimerowych ogniw fotowoltaicznych, 

 opracowanie warstw tunelowych i jednocześnie antyrefleksyjnych dla 

ogniw PV drugiej generacji ZnTe/CdTe, 

 konstrukcję ogniw PV w nowej architekturze nieraportowanej przez 

inne grupy badawcze 

 optymalizację planarnych, cienkowarstwowych ogniw ZnO/Si pod 

kątem sprawności PV, 

 skonstruowanie ogniw PV o rozbudowanej morfologii powierzchni 

dzięki wykorzystaniu hydrotermalnej technologii wzrostu 

nanosłupków 

 wyeliminowanie srebra (pasty srebrnej) z ogniwa. 

 

 

Uzyskane w tej pracy najlepsze wydajności ogniw PV: 

 Planarne: Al/AZO/Zn1-xMgxO/Si/Al – 10.5% 

Modyfikowane: Al/AZO/Zn1-xMgxO/ZnONR/Si/Al – 14% 
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