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Rövidítések és kémiai jelölések jegyzéke
µPCD
Al2O3
AM0
AP és (NH4)2S2O8
APCVD
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BIPV
BSF
CO2
CVD
Cz-Si
EDP
FF
HAZ
HCl
HF
IPA
KOH
LID
LPCVD
MEMS
NaOH
NH4OH
PECVD
PFA
PL
POWER
PTFE
RCA
RIE
RTP
SEM
SiNx és Si3N4
SiO2
SiON
SRP
SOG
SPV
TLM
TMAH és (CH3)4NOH
XPS

microwave induced photoconductive decay – a fotoindukált vezetőképesség lecsengésének
mérése mikrohullámmal
alumínium-oxid
air mass 0 – 0 légréteg
ammónium-peroxo-diszulfát
atmospheric pressure chemical vapour deposition – atmoszférikus nyomású kémiai gőzfázisú
leválasztás
antireflection coating – antireflexiós bevonat
building integrated photovoltaics – épületbe integrált napelemek
back surface field – hátoldali tér
szén-dioxid
chemical vapour deposition – kémiai gőzfázisú leválasztás
Czochralski eljárással készült egykristályos szilícium
etilén-diamin pirokatekol
fill-factor – kitöltési tényező
heat affected zone – hőterhelt zóna
sósav
hidrogén-fluorid
izopropil-alkohol
kálium-hidroxid
light induced degradation – fény által indukált degradáció
low pressure chemical vapour deposition – alacsony nyomású kémiai gőzfázisú leválasztás
microelectromechanical systems – mikro-elektro-mechanikai rendszerek
nátrium-hidroxid
ammónium-hidroxid
plasma enhanced chemical vapour deposition – plazmával segített kémiai gőzfázisú
leválasztás
perfluoralkoxi-alkán
fotolumineszcencia
policrystalline wafer engineering result
politetrafluoretilén
radio corporation of america – tisztítási módszer
reactive ion etching – reaktív ion marás
rapid thermal processor – gyors hőkezelő berendezés
scanning electron microscope – pásztázó elektronmikroszkóp
szilícium-nitrid
szilícium-dioxid
szilícium-oxinitrid
spreading resistance probe – terjedési ellenállás mérés
spin-on glass – centrifugálással felvitt üvegréteg
surface photovoltage – felületi fotofeszültség
transmission line method – transzmissziós hossz módszer
tetrametil-ammónium-hidroxid
X-ray photoelectron spectroscopy – röntgen fotoelektron-spektroszkópia

1

1 Bevezetés és motiváció

1 Bevezetés és motiváció
A legalapvetőbb megújuló energiaforrás a napenergia, melynek hasznosítására gyakran
napelemeket alkalmaznak. A napelemek elterjedése azokban az országokban a legjelentősebb,
ahol a napsütéses órák száma magas, így a napenergiába való befektetés viszonylag hamar
megtérül. Azokon a helyeken, ahol a vezetékes energiaellátás nem oldható meg, vagy nagyon
drága lenne a kiépítése, szintén indokolt a napelem modulok alkalmazása. Minden felhasználó a
legnagyobb kinyerhető elektromos teljesítményre törekszik, ennek érdekében gyakran
alkalmaznak épületbe integrált napelemes megoldásokat is, főleg új építésű épületeknél és
épület felújításoknál. Az épületbe integrálható napelem (BIPV) ágazat törekvése a kifinomult
tervezésre és a mérnöki képességekre alapozva az esztétikus és egyéni követelményeknek
megfelelő megújuló energiaforrás hasznosítás. Az ilyen módon kialakítható épületburkolat és
tetőszerkezet változatos és számos új lehetőséget kínál a kreatív tervezőknek. Az épület
különböző szerkezeti elemeit napelem modulokkal lehet helyettesíteni, ilyenkor egyben
létrehozható a zajvédelem, az árnyékolás, az időjárás elleni védelem, a hőszigetelés és a
napenergia hasznosítás is. A létrejövő új, multifunkcionális elem költséghatékony, mivel
energiatermelő és szerkezeti elem egyben. A BIPV rendszerek jelentős mértékben hozzájárulnak
a fenntartható és környezetbarát épület létrehozásához, tehát jövőorientált beruházások.
Az épületbe integrált napelem piac a Transparency Market Research előrejelzése szerint
2014 és 2019 között jelentős, 18,7%-os növekedést fog elérni. Ezen termékek közül a kutatás
szerint a függönyfalak és ablakok szektor lesz a leggyorsabban növekvő termék szegmens
2019-ig. A jelenleg elérhető átlátszó, szigetelt és színes BIPV ablakok továbbfejlesztése és
optimalizálása is elősegíti ezen szektor növekedését. A BIPV vonzó piaci szegmens az egyre
jobban elterjedt lakossági és kereskedelmi alkalmazások miatt; közel 60 százalékát az
egykristályos szilícium technológia teszi ki, a legtöbb kutatás is ezen a téren zajlik [1]. A hajtóerő
ezen iparág mögött nem csak az energia átvételi ára, hanem az is, hogy az európai irányelvek
szerint 2020-ig minden új középületnek meg kell felelnie a „majdnem nulla energiaigényű”
(Nearly Zero Energy Building) standardnak.
Célkitűzésem az Elektronikus Eszközök Tanszékének Félvezető Laboratóriumában egy
korszerű, félig átlátszó, egykristályos szilícium alapú napelem cella technológiájának kidolgozása
volt. Az átlátszóságot biztosító átmenő lyukak megvalósításához szükséges az anizotróp
szilícium maráson alapuló technológia optimalizálása és vizsgálata a felhasznált vegyszer,
marási idő és magas hőmérsékletű folyamatok függvényében. Munkám során egy optikai és
elektromos igényt szolgáló, újszerű struktúrával rendelkező, n-típusú egykristályos szilícium
kísérleti napelemet valósítottam meg (1-1. ábra). A napelem cella kialakításához egy alternatív
nedves kémiai anizotróp marási technológiát használtam az iparban alkalmazott lézeres és
mechanikai megmunkálással szemben.

a.)

b.)

1-1. ábra: Félig átlátszó napelem struktúra: a.) keresztmetszeti képe, b.) megvalósított napelem
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Disszertációmban bemutatom a tetrametil-ammónium-hidroxid (TMAH) marószerrel
megvalósított felületstrukturálási eljárást, melyet a marószer összetétele és a marási
paraméterek (idő, hőmérséklet) változtatásával a minimális reflexió érdekében optimalizáltam.
Az ily módón kialakított strukturált felület és a porlasztott szilícium-oxinitrid antireflexiós réteg
(ARC) együttes hatása révén az átlagos felületi reflexió a kereskedelmi forgalomban kapható
cellák esetén mért reflexiós értékek alá csökkent. Külön tárgyalom az átmenő lyukak (silicon
through-hole) létrehozásához szükséges tömbi anizotróp marási folyamat kidolgozását és
tökéletesítését a marószer töménysége, a marási sebesség és az adalékanyag mennyiségének
függvényében. Az elkészült tesztstruktúrát összehasonlítom egy lézervágási technológiával
készült azonos szerkezetű cellával, bemutatom a két technológiából adódó különbségeket. A
munkám során a végcél ennek megfelelően olyan rétegmegmunkálási eljárások,
rétegszerkezetek és ezeken alapuló félig átlátszó fotovoltaikus cella kidolgozása és vizsgálata
volt, melynek lépései kompatibilisek az ipari gyártástechnológiával és a kutatásokban használat
technológiai folyamatokkal.
A félig átlátszó napelem struktúra létrehozásához külön-külön ki kellett dolgoznom a
marási eljárásokat és az ehhez szükséges maszkoló lépéseket, a kontaktusréteghez a megfelelő
adalékolást (diffúzió), az antireflexiós réteg kialakítását, valamint a szitanyomtatással készített
fémezés technológiáját. Munkám során nem foglalkoztam a teljes technológiai sor minden
lépésének optimalizálásával, mivel ez lényegesen meghaladná a Ph.D. dolgozat terjedelmét.
A bemutatásra kerülő idő és eszközigényes kutatómunka technológiai hátterét kezdetben a
BME EET V2 épületben található régi Félvezető Laboratóriuma adta. A laboratórium költözése
után a kutatásaimat a Q épületben kialakított, minősített tisztatérrel rendelkező, új félvezető
laboratóriumban folytattam, melynek gépállománya és technológiai lehetőségei jelentősen
bővültek. Erasmus hallgatóként, majd 2008-tól doktoranduszként vettem részt a PVMET, az
ENIAC SE2A és a K 100794 azonosítójú OTKA projektekben. A kutatómunkám alapja a
Napelemek laboratórium tárgy keretében készített egyszerű hallgatói cella volt. Az újszerű
épületbe integrálható félig átlátszó napelem struktúrának közvetlen előzménye a tanszéken nem
volt. A kutatási témához szorosan kapcsolódóan tíz nemzetközi publikáció született, melyből
négy szakfolyóiratban jelent meg. A végső félig átlátszó napelem technológiát és struktúrát
összefoglaló konferenciacikk elnyerte a 14th Biennial Baltic Electronics Conference (Tallinn) Best
Paper díját. A témámhoz nem szorosan kapcsolódó, viszont napelemes vonatkozásban további öt
nemzetközi és egy hazai publikáció készült.
A doktori disszertációmat hét fejezetre bontottam. Az első két fejezetben bemutatom a
tudomány mai állását és a kutatási eredményeket a kristályos félig átlátszó napelemek terén és
összefoglalom a munkám elméleti hátterét. A harmadik fejezettől kezdve a munkámat és
kísérleti eredményeimet összegzem. Külön tárgyalom a félig átlátszó egykristályos napelemek
felületi reflexiójának csökkentéséhez szükséges technológiai eljárások kidolgozását és azok
optimalizálását a legkisebb felületi reflexió elérése érdekében. A negyedik fejezetben az
átlátszóságot biztosító tömbi anizotróp marási eljárás sebességének és homogenitásának
optimalizálását, illetve a maszkolórétegek alkalmazhatóságát vizsgálom. Az ötödik fejezetben a
lézeres vágással és az anizotróp marással készült azonos szerkezetű félig átlátszó teszt cellák
összehasonlítását és a mérések eredményeit ismertetem. A hatodik fejezetben az általam
kidolgozott résztechnológiákra alapozva bemutatok három különböző technológiával készült
félig átlátszó napelem cellát és minősítésük eredményeit. A hetedik fejezetben összegzem a
munkámat és a további kutatási lehetőségeket, illetve ismertetem a munkához kapcsolódó új
tudományos eredményeket. A disszertációm végén a függelékek és az irodalomjegyzék található.
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2 Szakirodalmi összefoglaló
A napjainkban használatos fosszilis energiaforrások (kőolaj, földgáz, szén) kiaknázható
készletei végesek. Így az energiaellátásunkban egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív
energiaforrások, illetve ezeken a területeken végzett kutatások, fejlesztések. A technológia gyors
fejlődésének köszönhetően lehetőség van számos alternatív energiaforrás hasznosítására:
vízenergia, biomassza és bioüzemanyag, geotermikus energia, szélenergia, napenergia [2] [3].
Az egyik legfontosabb megújuló energiaforrásunk a napenergia, melynek kinyerése történhet
hőenergia, valamint villamosenergia formájában. A közvetlen villamosenergia termelés
napelemek alkalmazásával lehetséges, ahol az eszköz a beeső fény hatására elektromotoros erőt
állít elő. Ez a fajta energiaforrás nagyon vonzónak bizonyul, hiszen működése közben nem okoz
szennyezést, élettartama a típusától és gyártástechnológiájától függően akár 20-40 év is lehet.
A napelem modulok viszonylag kevés karbantartást igényelnek, fenntartásuk szinte csak a
felületük tisztaságának biztosítására korlátozódik. A napelemeknél az az elsődleges cél, hogy a
fényenergia elektromos energiává történő átalakításának minél nagyobb legyen a hatásfoka,
mindezt a lehető legjobb ár-érték arány mellett. A minél nagyobb hatásfok elérése érdekében
napjainkban számos kutatás folyik a különböző alapanyagok és gyártástechnológiák területén.
A napelemek egyik legáltalánosabb csoportosítási módja az alapanyag szerinti felosztás.
Ez alapján az eszközök négy nagy csoportra bonthatók (2-1. ábra). A hétköznapi felhasználás
tekintetében az egyik legelterjedtebb csoport a kristályos szilícium alapú napelemeké.
Az alapanyag előállításának módjától függően több altípus is létezik: egykristályos,
multikristályos, szalag, heteroátmenetes. A hatásfok javításában két fontos tényező játszik
szerepet: az alapanyag minősége (pl.: szennyező anyagok koncentrációja, kisebbségi
töltéshordozók élettartama) és a cella gyártástechnológiája. A kristályos szilícium alapú
napelemek csoportjában az egykristályos alapanyagból készült eszközök esetén érhető el a
legnagyobb hatásfok, ugyanakkor ezek az alapanyagok a legdrágábbak. A második nagy
csoportba a különböző típusú vékonyréteg napelemek sorolhatók, melyekből a
legelterjedtebbek az amorf szilícium alapú eszközök. A harmadik csoportba az eddigieknél jóval
drágább, speciális alkalmazásokhoz használt napelemek tartoznak, mint például a galliumarzenid és más vegyület félvezetőből készült, egy vagy több átmenetes cellák. Az utolsó
csoportba még csak a kutatás-fejlesztés fázisában lévő szerves, szervetlen és festék napelemek
tartoznak.

2.1 Kristályos szilícium alapú napelemek működése és paraméterei
A napelem egy fotovillamos eszköz, mely a fényt közvetlenül elektromos energiává alakítja
át. A napelemekben alkalmazott fizikai hatás a foton-szilárdtest kölcsönhatás, azaz megvilágítás
hatására töltéshordozók generálódnak a félvezető anyag belsejében. Egy elnyelt foton
gerjesztheti a kristály vegyérték-elektronjait. Amennyiben ez a gerjesztés elég erős, akkor az
elnyelődött foton egy elektront a vegyérték sávból a vezetési sávba juttat. Ennek az a feltétele,
hogy a beeső foton energiája nagyobb legyen, mint a tiltott sáv szélessége. A folyamat
eredménye egy mozgásképes elektron a vezetési sávban és egy lyuk (elektronhiány) a vegyérték
sávban. A létrejövő töltéshordozókat valamilyen módon szét kell választani, hogy elkerüljük a
rekombinációt. A szétválasztás egy a felület közelében kialakított p-n átmenet beépített terével
valósul meg, így az (elsősorban a kiürített rétegben generált) elektronok az n-réteg felé, míg a
lyukak a p-réteg felé áramlanak (2-2. ábra). A cella mindkét oldalához kivezetéseket
csatlakoztatva a szétválasztott elektronok és lyukak összegyűjthetők, így az eszköz elektromos
generátorként működik [4].
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2-1. ábra: Napelemek típusai alapanyaguk szerinti csoportosításban [5]
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2-2. ábra: Napelem cella működése

A napelem alkalmazásához, de legfőképp a fejlesztéséhez ismerni kell a cella főbb
paramétereit és a karakterisztikáit. Ezek ismeretében következtetni lehet az esetleges
technológiai problémákra. A napelem cella legfontosabb elektromos paraméterei:







üresjárási feszültség (Uü), rövidzárási áram (Irz)
maximális teljesítmény (Pmax)
a maximális teljesítményhez tartozó munkaponti feszültség (Um), munkaponti áram (Im)
optimális terhelő ellenállás (Ropt)
fill-faktor vagy kitöltési tényező (FF)
hatásfok (η)




soros ellenállás (Rs)
párhuzamos vagy sönt ellenállás (Rsh)

A napelem egydiódás modelljét a veszteségi ellenállásokkal együtt a 2-3. ábra és (2–1) egyenlet
írja le:
(
ahol:

(

)

)

(2-1)

IL–generált fotoáram, I0–szaturációs áram, UT–termikus feszültség, n–idealitási tényező,
Rs–soros ellenállás, Rsh–párhuzamos ellenállás

2-3. ábra: Napelem cella egydiódás helyettesítő képe

A napelem cella hatásfokát és egyben a karakterisztikáit nagyban befolyásolja a veszteségi
ellenállások értéke. Ideális esetben a soros ellenállás értéke Rs=0Ωcm2. Növekvő soros ellenállás
esetén csökken a napelem kitöltési tényezőjének értéke. Rendkívül nagy ellenállás esetén az I-U
karakterisztika ellaposodik és a rövidzárási áram értékét is lecsökkentheti (2-4. ábra-a).
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A soros ellenállást a kontaktusréteg anyaga és geometriája, a fém-félvezető átmenet és az
adalékolt rétegek ellenállása határozza meg. Az ipari napelemek esetén a soros ellenállás tipikus
értéke Rs≈1-5Ωcm2 között változik.
A párhuzamos ellenállás a struktúrán belüli átvezetések, tömbi rekombinációk, csapda
nívók hatását tükrözi. Ez többnyire gyártási hibákra vagy a rossz minőségű alapanyagra
vezethető vissza. Ideális esetben a párhuzamos ellenállás értéke Rsh→∞. A párhuzamos ellenállás
azáltal okoz teljesítményveszteséget, hogy alternatív áramutat biztosít a fény által generált
töltéshordozók számára (2-3. ábra). Minél kisebb a párhuzamos ellenállás értéke, annál jobban
ellaposodik az I-U karakterisztika (2-4. ábra-b). Ipari napelemek esetén a párhuzamos ellenállás
tipikus értéke Rsh≈5x103-104 cm2 nagyságrendjébe esik.

a.)

b.)

2-4. ábra: Veszteségi ellenállások hatása: a.) soros ellenállás, b.) párhuzamos ellenállás [6]

2.2 Egykristályos szilícium alapú napelem gyártástechnológiája
Az egykristályos napelem alapanyagok általában Czochralski egykristály növesztési
eljárással készülnek. A folyamat során polikristályos szilícium olvadékába mártanak egy előre
beállított orientációjú indító kristályt, majd lassan forgatva kihúzzák az olvadékból. Napelem
alapanyag gyártás esetén az indító kristály orientációja <100> irányú, ami lehetővé teszi a
reflexiócsökkentő piramisos felületi struktúra kialakítását. Az egykristály növesztés után az
elkészült rudat kisebb darabokra vágják, majd a hengerből fűrészeléssel négyzet alapú tömböt
alakítanak ki. A tömböket ellenőrzik és további fűrészelési folyamat során kialakítják a ~200µm
vastag szeleteket. A Czochralski egykristály növesztési eljárással nagytisztaságú, alacsony
hibahely sűrűségű alapanyagot lehet előállítani (Cz-Si), ami jelentősen befolyásolja a kisebbségi
töltéshordozók élettartamát és így a cella hatásfokát is. A szilícium szeletek legfontosabb
paraméterei: kristálynövesztés módja, szelet orientációja, adalékolás típusa, szelet fajlagos
ellenállása, kisebbségi töltéshordozók élettartama, szén és oxigén szennyezés koncentrációja,
valamint a szelet geometriai paraméterei. Az ipari termelésben általában p-típusú alapanyagot
használnak, ahol a szelet fajlagos ellenállása 1-3Ωcm, benne a kisebbségi töltéshordozók
élettartama ≥10μs. A szeletek vastagsága 200±15μm, míg a méretük kezdetben 100x100mm2
volt, de napjainkban 125x125mm2 és 156x156mm2 méretben kaphatók.
A tömegtermelésben előállított kristályos napelem cellák szitanyomtatásos (screenprinting) technológiával készülnek (2-5. ábra). Első lépésben a p-típusú, bórral adalékot nyers
(as-cut) szeletekről kémiai marással eltávolítják a fűrészelés okozta felületi sérüléseket.
A következő lépésben kialakítják a piramisos felületi struktúrát kálium-hidroxid (KOH) vagy
nátrium-hidroxid (NaOH) tartalmú lúgos oldattal. A strukturálás célja a felületi reflexió
csökkentése. További lépés a napelem működéséhez szükséges p-n átmenet kialakítása.
Az n-típusú emitter réteget 900°C körüli hőmérsékleten foszfor diffúzióval hozzák létre.
Ezt követi az antireflexiós réteg kialakítása általában kémiai gőzfázisú leválasztással (CVD), ami
egyben biztosítja a felületpassziválást és tovább csökkenti a felületi reflexió értékét is. Az utolsó
lépésekben kialakítják a hátoldali teret (BSF) és az ezüst szemcséket tartalmazó
kontaktusrétegeket. [7] [8]
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2-5. ábra: Screen-printed napelem cella technológiai lépései [9]

A kereskedelemi forgalomban kapható egykristályos egy átmenetes napelem cellák
legfontosabb elektromos paramétereit a 2-1. táblázat ismerteti. A cellák hatásfoka 16-19%
között változik, de laboratóriumi körülmények között akár a 25% is elérhető. Speciális félig
átlátszó alkalmazás esetén a cellák hatásfoka alacsonyabb, 13-15% között van a kisebb aktív
tartományból adódóan.
Egykristályos Si napelemek
Gyártó – cella típusa

A [mm2]

Uü [mV]

Irz [A]

η [%]

Jinko Solar – Mono 125MM [10]

125x125

629

5,63

18,00

Deutsche Cell – W234 [11]

125x125

610

5,14

15,7

AlexSolar – ALC125M [12]

125x125

625

5,503

17

Q CELLS – Q6LMXP3-G3 [13]

156x156

632

9,06

18,20

Sunways – AH50-H [14]

156x156

633

8,98

18,50

JA Solar – 3BB CYPRESS2 [15]

156x156

636

9,18

18,40

Motech – XS156B3-200R [16]

156x156

626

8,75

18,10

Hebe Solar – HSC156S-R200 [17]

156x156

615

8.413

16,5

Photowatt – CT7S20-3BB [18]

156x156

622

8,624

17,2

Irz [A]

η [%]

Félig átlátszó egykristályos Si napelemek
Gyártó – cella típusa

A [mm2]

Uü [mV]

POWER [19]

100x100

560

2,8

9,00

Sunways – AH814100L [20]

125x125

612

5,03

12,90

Sunways – AH814600L [20]

125x125

616

5,15

14,40

2-1. táblázat: Ipari egykristályos napelemek fontosabb paraméterei

2.2.1 N-típusú napelem struktúra
Napjainkban egyre több kutatócsoport és cég (pl. Sanyo, SunPower) foglalkozik n-típusú
alapanyagból készített napelemekkel, de a világon a tömegtermelésben p-típusú szeleteket
használnak. Ennek az egyik fő oka történelmi eredetű, mert a napelem gyártás kezdetén a fő
alkalmazási terület az űreszközökben volt. Emiatt vizsgálták a két struktúra viselkedését és úgy
találták, hogy hosszantartó AM0 megvilágítás hatására az n-típusú alapanyagból készített
celláknak nagyobb a kiindulási teljesítménye, de a megvilágítás hatására jobban degradálódnak,
mint az ugyanolyan struktúrájú p-típusúak. A p-típusú alapanyagok elterjedésének másik oka
fizikai eredetű, ugyanis az ilyen alapanyagból kialakított celláknál a kisebbségi elektronok
mozgékonysága hozzávetőlegesen háromszor nagyobb, mint a lyukaké. Megegyező kisebbségi
töltéshordozó élettartam esetén a nagyobb mozgékonyság nagyobb diffúziós hosszt
eredményez, ami a vastag bázisban lényeges paraméter.
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A sugárzás és a mozgékonyság, mint indok, önmagában nem elegendő a nagy hatásfokú cellák
esetében, ugyanis a tömeggyártásban előállított szilícium alapú napelemeket általában földi
körülmények között alkalmazzák. Ebben az esetben a nagyenergiájú sugárzás nem okoz
problémát. Ezen kívül a mai cellák vékonyabb szeleten készülnek és a fejlett alapanyag előállítási
technológia jobb elektromos jellemzőket ad. Ez azt eredményezi, hogy a kisebbségi
töltéshordozók diffúziós hossza jóval nagyobb lehet, mint a szelet vastagsága. Ebből adódóan az
eszköz hatásfoka inkább a cella technológiai és optikai tulajdonságaitól függ (felületstrukturálás,
ARC-réteg, felületpassziválás) és kevésbé a kisebbségi töltéshordozók mozgékonyságától.
Ezen kívül nagyon lényeges az alapanyag minőségéből és az alkalmazott gyártástechnológiákból
adódó rekombináció mértéke, ami jelentősen befolyásolja a kisebbségi töltéshordozók
élettartamát. A termikus folyamatok köztudottan diszlokációkat okoznak a kristályrácsban,
valamint a diffúzió során az adalékatomok is további kristályhibákat indukálnak. Az alapanyag
gyártás módjából adódóan a Cz-Si szeletekben intersticiális oxigén is marad. Megvilágítás
hatására a bórral adalékolt p-típusú szeletek esetén metastabil bór-oxigén komplexek alakulnak
ki, melyek rekombinációs centrumokat hoznak létre, ezzel csökkentve a cella hatásfokát.
A szakirodalom ezt a jelenséget fénnyel gerjesztett degradációnak (LID) nevezi [21] [22] [23].
Élettartammérések igazolták, hogy az n-típusú alapanyag érzéketlenebb a fémes (vas)
szennyeződésekre, ezáltal nagyobb a kisebbségi töltéshordozók élettartama [24]. További
előnyük a kisebb mértékű diszlokációk, a bór-oxigén komplexek képződésének hiánya és a jó
getterezési tulajdonság [25].
Az n-típusú alapanyagból készített cella főbb technológiai lépései megegyeznek a
p-típuséval, csak fordított a polaritása (2-6. ábra). A felülettisztítás és strukturálás után az
előoldalon bórral adalékolt emitter réteget, majd a hátoldalon foszforral adalékolt BSF-réteget
alakítanak ki. A felületpassziválás körülményesebb a p+-n-n+ struktúrák estén. A napelem cellák
passziválása dielektrikum réteggel lehetséges. A hagyományos struktúrák esetén szilíciumnitridet (SiNx), az újabb nagy hatásfokú cellák esetén szilícium-dioxidot (SiO2) és alumíniumoxidot (Al2O3) alkalmaznak. A kontaktusréteget a korábban említettekhez hasonlóan
szitanyomtatással alakítják ki. [26]

2-6. ábra: N-típusú napelem struktúra sematikus képe [27]

2.3 Épületbe integrálható napelemek
Az épületbe integrálható napelemek egy speciális felhasználási területet jelentenek, ami
lehetővé teszi a telepítési felület bővítését. Ez egy vonzó és dinamikusan fejlődő ágazat, mert az
épületbe integrálható megoldásokkal nemcsak elektromos energia termelésére nyílik lehetőség,
hanem adott szerkezeti elemek kiváltására is. Ily módón az épület építési és üzemeltetési
költsége is csökken. Jelenleg a BIPV modulokat leggyakrabban épületek homlokzatára,
tetőszerkezetébe és árnyékoló elemként integrálják (2-7. ábra). Az átlátszó napelemek
üvegszerkezetekbe való integrálása új lehetőségeket teremt. Az épületek homlokzata teljes vagy
9
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részleges módon energiatermelő felületként működhet, míg korábban az épületre telepített
megoldásnál csak a korlátozott felületű tetőszerkezet volt elérhető [28]. Az átlátszó modulok
további előnye a belső tér természetes melegítése, illetve a bejutó napfény miatt megnövekedett
beltéri fény.

2-7. ábra: Épületbe integrálás lehetőségei [29]

Átlátszó kivitelben különböző típusú napelemeket alkalmaznak. Ezek általában kristályos
vagy amorf szilícium alapúak, de léteznek festék alapú és szerves napelemek is [30] [31] [32].
Az épületbe integrált kristályos napelemek a mai napig a legelterjedtebbek, mivel magas a
hatásfokuk és a kiforrott gyártástechnológiájuk miatt megbízhatók. Az átlátszó napelemek
alkalmazására jó példa a Stadtwerke Konstanz GmbH székháza (Energiewürfel), melynek déli
homlokzatát a Sunways AG [33] cég által gyártott egykristályos félig átlátszó cellákból készült
modulokkal borították be (2-8. ábra).

2-8. ábra: Stadtwerke Konstanz GmbH székháza [34]

Az átlátszóságot különböző technikai megoldásokkal lehet megvalósítani (2-9. ábra):


Mátrixos átlátszóság: ebben az esetben kristályos napelemeket használnak úgy, hogy az
átlátszóságot a cellák közötti távolság változtatásával állítják be. Ily módon egy
átlátszatlan - átlátszó sort lehet kialakítani, a cellagyártás nem jár további költségekkel.



Technológia-indukált átlátszóság: technológiai eljárások során a félvezető felület egyes
részeit lokálisan eltávolítják és az így kialakított lyukakon átjutó fény biztosítja az
átlátszóságot. A lyukak kialakításához többletlépések szükségesek a cellagyártás során,
ami megnöveli az előállítási költséget. Az aktív tartomány csökkenésével a cellák
hatásfoka is csökken.



Belső áttetszőség: olyan anyagok használatát jelenti, melyek fizikai/kémiai tulajdonságai
révén a látható fény egy része átjut a struktúrán. Tipikusan a vékonyréteg, illetve a
szerves napelemek tartoznak ebbe a csoportba.
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A továbbiakban a technológia-indukált kristályos Si alapú átlátszó BIPV cella kialakítási
módjaival foglalkozom.

a.)

b.)

c.)

2-9. ábra: Átlátszó napelemes felületek: a.) mátrixos elrendezés [35],
b.) félig átlátszó napelem [20], c.) mikrostrukturált Perovskite napelem [28]

2.4 Félig átlátszó napelem struktúra kialakításának ipari módjai
A piacon elsőként a konstanzi egyetemmel együttműködve kifejlesztett POWER
(POlicrystalline Wafer Engineering Result) félig átlátszó napelem cella jelent meg [36]. Ennek
egyoldalú, kétoldalú [37] és csak a hátoldalon kialakított kontaktusú változatát is
megvalósították. Az átlátszóságot mechanikai csiszolás útján érik el. A csiszolási technológiát
elő- és hátoldalról, egymásra merőleges szögben végzik, a szelet fél vastagságát meghaladó
mélységig vágnak be. A csiszolás során V alakú mélyedések keletkeznek (2-10. ábra-b).
A létrejött struktúra több ezer ~200x200µm2 méretű lyukat tartalmaz, 10% átlátszóság esetén a
lyukak száma eléri a húszezret [19]. A szeleten kialakított mintázat és a lyukak mérete a csiszoló
szerszám változtatásával egyedileg megadható (2-11. ábra). Az előoldali mechanikai csiszolással
egyben a felület reflexióját is ~10%-ra csökkentik. A technológia előnye, hogy alkalmazható
egykristályos és multikristályos alapanyag esetén is. A legmagasabb publikált hatásfok 10%
körül volt [38] [39]. A csiszoláson alapuló technológiát, a mechanikai stabilitási problémák miatt
(törésből adódó nagy selejtszám), a lézeres megmunkálás váltotta fel.

a.)

b.)

2-10. ábra: POWER napelem struktúra: a.) emitter oldal SEM képe [39], b.) sematikus ábra [38]
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2-11. ábra: Különböző mintázatú mechanikai csiszoló henger [40]

Az ipari termelés különböző ágazataiban előforduló lézeres anyagmegmunkálási feladatok:
izoláció, karcolás, fúrás és a vágás. Az egyes megmunkálási feladatokat különböző
hullámhosszúságú (UV-355nm, zöld-532nm, IR-1064nm) szilárdtest [41] [42], esetleg
gázlézerekkel (λ=10,6µm) valósítják meg. Abszorpció esetén az anyag felmelegedhet,
megolvadhat, elpárologhat, plazmaképződés vagy abláció is bekövetkezhet (2-12. ábra-a).
Ha a megmunkálás során az anyagot elpárologtatják vagy megolvasztják egy fókuszált
lézernyalábbal, akkor a megmunkálási felületről távozó gőzt elszívják vagy az olvadékot kifúvó
rendszer segítségével távolítják el. A lézeres megmunkálás után kialakuló felület minőségét
befolyásolja az alkalmazott lézer hullámhossza, impulzus ideje, impulzus energiája és a
megmunkálás sebessége is. A vágott él megfelelő minőségének kialakításához optimalizálni kell
a lézervágási paramétereket, figyelembe véve az anyagot érő hőterhelést is. Az alkalmazott lézer
hullámhosszától függhet a nyaláb átmérője, ami befolyásolja a vágás szélességét és így a
kölcsönhatási térfogatot. Ezen kívül figyelembe kell venni a megmunkálandó anyag abszorpciós
tulajdonságát is. A lézeres vágás során a megmunkálás melletti területet is hőhatás éri.
Azt a területet, ahol az anyag szerkezete a megmunkálás környezetében megváltozik, hőterhelt
zónának (HAZ) nevezik (2-12. ábra-b). A hőterhelt zóna mérete függ a nyalábátmérőtől és a
kölcsönhatási időtől. A kölcsönhatási idő minimalizálása érdekében impulzus üzemű lézereket
alkalmaznak. A rövid impulzus idő miatt az anyag megolvasztása vagy elpárologtatása során a
hő nem tud nagymértékben szétterjedni az anyagban, így csökkenthető a hőterhelt zóna
kiterjedése.
A kristályos félvezető anyagok lézeres megmunkálása sajátos problémákat vet fel, különös
tekintettel a kész eszközön végzett megmunkálásra. Az anyageltávolítást követő lehűlési
szakaszban az olvadék újraszilárdulhat a megmunkált felületek mentén, mely eredményeképpen
átvezetések jöhetnek létre a határrétegekben. A kristályos anyagot érő hőhatás során stresszindukált repedések alakulhatnak ki, amik az eszköz vagy az alapanyag károsodásához
vezethetnek. Napelem struktúrán végzett megmunkálás esetén ezek különösen nagy szerepet
játszanak és befolyásolhatják az eszköz elektromos paramétereit. Az anyageltávolítás során az
emitter és a szubsztrát között átvezetés jöhet létre (Rsh csökken), ami jelentősen befolyásolhatja
az eszköz elektromos paramétereit. A napelem felülete is sérülhet a vágatból távozó és
visszafröccsent, megdermedt szilíciumtól (debris) [43] [44] [45]. Egy új technológián alapuló
módszer az ún. water jet guided laser, mely során a megmunkálás egy vízsugárban vezetett
lézernyalábbal zajlik. A vízsugár a megmunkálás során hűti a felületet, így a hőterhelt zóna
mérete kisebb lehet, valamint elvezeti a felesleges olvadékot a vágási él mentén [46] [47] [48]
[49].
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a.)

b.)

2-12. ábra: Lézeres anyagmegmunkálás: a.) típusai [50], b.) lézer-anyag kölcsönhatása [51]

A legnagyobb, kristályos alapanyagú félig átlátszó napelemeket gyártó cég (Sunways AG) a
lézervágás minden paraméterét ipari titokként kezeli és a szakirodalomban sem található erről
publikáció. A lézeres megmunkálással gyártott 125x125mm2 méretű 2 gerincvezetékes (busbar)
napelemek 10%-os átlátszóság mellett 12,9%-14,4% hatásfokúak, az átmenő négyzet alakú
lyukak 5mm oldalhosszúságúak [52] [33]. Az átmenő lyukakat a technológiai sor legutolsó
lépéseként vagy a szitanyomtatással készült fémezés előtt vágják ki (2-13. ábra).

2-13. ábra: Sunways cég által lézervágással gyártott félig átlátszó napelem [53]

Th. Makris és munkatársai [30] is kísérleteztek kész napelem cellák lézeres
megmunkálásával, ellipszis alakú lyukakat kialakítva. Az általuk használt lézerforrás egy 6kW-os
CO2 lézer volt, 0,3mm-es nyalábátmérővel. A lyukak mentén képződött olvadék eltávolítását
nagynyomású gáz kifúvás segítségével érték el. A vágás közbeni mechanikai stabilitást a
napelemek törékenysége miatt két egyedileg kialakított fémkerettel biztosították.
A mechanikai és a lézeres megmunkáláson kívül új kutatási területet jelent a lyukak nedves
kémiai marással történő kialakítása. A disszertációm további részében megvizsgálom a félig
átlátszó napelem struktúra kidolgozásának lehetőségét a félvezető technológiában alkalmazott
nedves kémiai marási módszerekkel.

2.5 A szilícium anizotróp marásának alapjai
A mikromegmunkálási technológiák között két fő irányzatot lehet megkülönböztetni:
felületi és tömbi megmunkálás. A felületi megmunkálás során egy alaphordozóra (mechanikai
stabilitást biztosít) elektromosan szigetelő és vezető rétegeket választanak le, melyeken
közbenső lépések sorozatával alakítják ki a kívánt ábrát vagy szerkezetet. Ezzel szemben a tömbi
megmunkálás során az alaphordozó izotróp vagy anizotróp marásával alakítják ki a kívánt
alakzatot. Izotróp marás esetén a marószer a megmunkálandó anyagot minden irányban,
orientációtól függetlenül egyforma sebességgel marja. Az anizotróp marószer viszont a
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különböző orientációjú kristálysíkokat eltérő sebességgel marja. Ezt a kristálysíkok
atomsűrűsége és az adott síkra vonatkozó aktivációs energia határozza meg. Felületegységre
vonatkoztatva a legnagyobb atomsűrűség az (111) síkban van és itt alakul ki a legkisebb marási
sebesség [54] [55].

2-14. ábra: Szilícium egységcella és kitüntetett kristálysíkok

A szilícium anizotróp marása esetén a kitüntetett marási irány általában az [100], ahol a
marási sebesség jóval nagyobb az [111] irányhoz képest. Az anizotróp marószer fontos
paramétere az anizotrópiai hányados, ami a különböző síkok marási sebességének arányát
határozza meg.
Az anizotróp marást, mint technológiai lépést kristályos napelemek esetén is alkalmazzák a
felületi reflexiót csökkentő struktúra kialakítása során. Multikristályos alapanyag esetén
általában izotróp marószert használnak, mivel a szeletben kialakult egyes szemcsék kristálytani
orientációja nem meghatározott. Egykristályos alapanyagnál a szelet orientációja mindig <100>,
ami lehetővé teszi a felület anizotróp marását. Az ipari gyártástechnológiában irányítatlan,
véletlenszerű (ún. random) piramisos struktúrát alakítanak ki. Ezzel szemben a mikro-elektromechanikai rendszereknél (MEMS) is használatos anizotróp marás irányított módon megy
végbe. Ebben az esetben egy maszkolóréteg segítségével adott helyeken árkokat vagy
háromdimenziós struktúrákat alakítanak ki.
A félig átlátszó napelem cella technológiájának fejlesztéséhez mindkét eljárást alkalmazom.
A reflexió csökkentése érdekében a piramisos felületstrukturálást, míg a félig átlátszóságot
biztosító lyukak létrehozásához a MEMS eszközök technológiájára jellemző tömbi marást
alkalmazom. Ezért a továbbiakban külön foglalkozom mindkét eljárás irodalmi és kísérleti
leírásával.

2.5.1 Anizotróp marószerek, maszkolórétegek és marási mechanizmus
Az egykristályos szilícium szelet anizotróp megmunkálására számos marószer alkalmas [54]:


ammónium-hidroxid (NH4OH),




kálium-hirdoxid (KOH),
nátrium-hidroxid (NaOH),




hidrazin,
etilén-diamin pirokatekol (EDP),



tetrametil-ammónium-hidroxid (TMAH).

A szilíciumra vonatkozó marási sebesség jelentősen függ a marószer típusától, az oldat
koncentrációjától és a hőmérsékletétől. A marási sebesség növelése érdekében a marószereket a
szobahőmérsékletnél magasabb, tipikusan 60°C és 100°C közötti hőmérséklet tartományban
használják.
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Irányított struktúra kialakításához szükség van egy maszkolórétegre, ami biztosítja a
szilícium lokális megmunkálását. Anizotróp marás során leggyakrabban alkalmazott
maszkolóréteg a szilícium-dioxid (SiO2) és a szilícium-nitrid (Si3N4). A maszkolóréteg
kiválasztásánál figyelembe kell venni a réteg kialakítás módját, az adott marószerben a réteg
maródási sebességét és a réteg megmunkálhatóságát is. A SiO2 réteg egyszerűen megmunkálható
fotolitográfiai és nedves kémiai műveletekkel. Ezzel szemben a Si3N4 réteg megmunkálásához
gyakran fotolitográfia és CF4/O2 plazma együttes alkalmazása szükséges, ami további gépigényt
jelent a technológiai sorban.
Az anizotróp marószerek közül leggyakrabban az alkáli fémion tartalmú KOH és NaOH vizes
oldatát használják. Az alkáli marószerrel nagy Si marási sebesség és anizotrópiai hányados
érhető el. Szilícium-dioxid maszkolóréteg esetén viszont rossz a szelektivitás, a szilíciumnitridhez képest sokkal nagyobb a maródási sebessége (2-2. táblázat). További hátrányos
tulajdonsága, hogy a szelet felületén alkáli fémionok maradnak, így általában a marási
folyamatot egy sósavas (HCl) tisztítási lépés követi. Az EDP több előnyös tulajdonsága miatt
szintén elterjedt az iparban. Nagy szilícium marási sebesség érhető el jó szilícium-dioxid
szelektivitás mellett, így vékonyabb maszkolóréteg kialakítása is elegendő. Ennek ellenére
használata veszélyes, mivel pirokatekolt tartalmaz, ami nagymértékben mérgező és mutagén.
A TMAH a négytagú ammónium-hidroxidok csoportjába tartozik, melynek hígított formája
elterjedt az integrált áramkör készítési technológiában használt pozitív fotoreziszt előhívók
alapanyagaként [56]. Anizotróp marás szempontjából a legfontosabb tulajdonsága, hogy
fémionmentes marószer, így nem igényel utólagos tisztítási eljárást. Nagyon jó a szelektivitása a
maszkolórétegekkel szemben és viszonylag nagy szilícium marási sebesség is elérhető
(2-2. táblázat). A gyakorlatban a szilícium-dioxid rétegek tipikus maródási sebessége a
2,5-5Å/perc tartományban van. Ez az érték nagyban függ a marási paraméterektől, a réteg
minőségétől és az előállítás technológiájától [57]. A szilícium-nitrid réteg maródási sebessége
szintén nagyon alacsony, ~1Å/perc tartományban van. Mivel a TMAH nem disszociál 130°C
alatt, így töményebb oldatok esetén lehetőség nyílik 100°C-nál magasabb hőmérsékletű
felhasználásra is. Az ipari alkalmazásban a KOH, a TMAH és az EDP marószerek a
legelterjedtebbek, ezek általános összehasonlítását a 2-2. táblázat tartalmazza.
Marószer

KOH (44%, 85°C)

TMAH (25%, 80°C)

EDP (115°)

(100) marási sebesség [µm/h]

84

60

75

(100)/(111) anizotrópiai hányados

300

37

20

SiO2 maródási sebesség [Å/perc]

14

2

2

Si3N4 maródási sebesség [Å/perc]

<1

<1

1

2-2. táblázat: Anizotróp marószerek összehasonlítása [58]

A kutatásomhoz a TMAH marószert választottam a következő szempontok alapján:





fémionmentes,
elérhető magas szilícium marási sebesség,
használata nem csökkenti az alapanyag tömbi élettartamát,
jó szelektivitás a maszkolórétegekkel szemben,




sima és egyenletes felületek alakulnak ki a tömbi megmunkálás során,
alacsony toxicitás és könnyű kezelhetőség.

Az értekezésem további részében csak a tetrametil-ammónium-hidroxidra vonatkozó
áttekintéssel foglalkozom. A szilícium és a TMAH kémiai reakciója az alábbi három fő lépésben
írható le:
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(CH3 )4 NOH → (CH3 )4 N

OH-

Si 2OH- → Si(OH)22 4e(

)

(

)

(2-2)
(2-3)
(2-4)

Az első lépésben a TMAH – (CH3)4NOH hidrolizál és hidroxid ionok képződnek (2–2).
A (2–3) egyenlet a felületen levő Si atomok és a hidroxid ionok reakcióját írja le, melynek
végterméke az oxidált szilikát – ( ) , míg elektronok kerülnek a Si vezetési sávjába. Ezek az
elektronok hasznosulnak a redukciós lépésben (2–4), melynek végtermékei közt szerepel a
hidrogén. [59]
A szilícium marási sebességét három tényező befolyásolja:



a friss marószer szállítási sebessége a szilícium felülethez,
a marószer és szilícium atomok reakciójának sebessége,



a reakciótermékek távozási sebessége a frissen mart felületről az oldatba.

Tömény TMAH oldat esetén (≥20wt.%) a marás során az (100) síkban sima felületek
alakulnak ki. Ezzel ellentétben híg oldatok esetén (≤10wt.%) érdes piramisos struktúra a
jellemző. A piramisképződést az (100) felületen a mikromaszkoló effektus uralja, mely a
hidrogén buborékok, a szilícium vagy szilícium-dioxid csapadékok, az oldatban levő
szennyeződések [60], a kristályhibák [61], illetve a reakció termékek jelenlététől függ.
A mikromaszkolás az oldhatatlan reakciótermékek, a stabil hatóanyagok és a hidrogén
buborékok együttes hatása, melyek a szilícium marást atomi szinten akadályozzák meg [62].
A buborékok meggátolják a reakciótermékek felületről való távozását és a reagensek felülethez
való diffúzióját, csapadék képződik a buborék és a szilícium kontaktpontján, ami ideiglenes
maszkként viselkedik. A kényszerített konvekció, amit általában mechanikai mozgatással vagy
keveréssel érnek el, javítja a marószer és a reakció termékek keveredését. Ezáltal csökkenthető a
hidrogén buborékok felülethez való tapadásának ideje, így növelhető a marási sebesség és
befolyásolható a felület érdessége is. Ezen kívül a mart felület minőségét a marószer
koncentrációja is meghatározza. A magas TMAH koncentrációk esetében a piramisok különböző
síkjainak marási sebessége is megváltozik, ez a piramisképződést gátolja.
A TMAH koncentráció függvényében változik a Si marási sebessége. Az oldat
koncentrációjának csökkentésével nő a marási sebesség, a maximumát 5wt.% körül éri el
(2-15. ábra).

2-15. ábra: [100] irányban a Si marási sebessége a TMAH koncentráció függvényében [63]
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A marási sebesség az (100) síkra nézve 1,4µm/perc (5wt.%, T=90°C) és 0,1µm/perc
(40wt.%, T=60°C) között változik [64]. A marási sebességet további tényezők is
befolyásolhatják: a marószer adalékanyagai, a marási hőmérséklet, a felület minősége és a
felhasznált szelet típusa. N-típusú szelet esetén a marási sebesség kissé megnövekszik a p-típusú
szelethez képest [65] [66]. A (2–2) egyenletben létrejövő (CH3 )4 N ion is abszorbeálódhat a
felületen, ezáltal befolyásolva a marási sebességét; magasabb koncentráció esetén a marási
sebesség lecsökken [67].

2.5.2 Felületstrukturálás TMAH-val, adalékanyagok és hatásuk
A szilícium felület anizotróp marása során kialakuló tetraéderes alakzatokon (random
piramisos struktúra) történő többszörös visszaverődés által megnő a bejövő fény
elnyelődésének valószínűsége. Az alapanyag strukturálásával a felületi reflexió jelentősen
csökkenthető. Polírozott szelet esetén a felületi reflexió átlagos értéke 35%, míg random
piramisos felület esetén 15% alatti érték mérhető. A beeső fénysugár egy része a piramis oldalán
elnyelődik, a visszavert sugár pedig a szomszédos piramis falába csapódik (2-16. ábra-a).
A visszaverődések számát meghatározza a piramis oldalfalának a felülettel bezárt szöge. Ha a
fénysugár egy periodikusan strukturált felületre esik és az α>45°, akkor kétszeres a
visszaverődés. Ha az α>60°, akkor háromszoros visszaverődés is létrejöhet. Az oldalfal szögének
csökkentésével α<45°, egyre kevesebb fény fog kétszeresen reflektálódni, és α<30˚ alatt
megszűnik a többszörös visszaverődés (2-16. ábra-c) és a reflexiós tényező értéke szinte
megegyezik a polírozott felületű szilíciuméval. Piramisos struktúra esetén a szilícium
rácsszerkezetéből adódóan az (111) síkú oldalak α=54,74°-ot zárnak be az alappal, ezért a
kétszeres visszaverődés a domináns. A felületi struktúra geometriája természetesen nem
minden esetben árok vagy piramis alakú, ez a kristályhibákból adódik [68].

2-16. ábra: A felületre érkező fénysugár reflexiója piramisos struktúra esetén [68]

A piramisos struktúra kialakításához általában kis töménységű 1,6–5wt.%-os TMAH oldatot
használnak (2-3. táblázat). A létrejövő piramisok méretét, a felület piramisokkal való fedettségét
és homogenitását az oldat összetétele (töménység és adalékanyagok), a marási hőmérséklet és a
marási idő befolyásolja.
J. S. You [69] az elsők közt vizsgálta a TMAH oldatokkal (5–25%) végzett felületstrukturálás
hatásait. A TMAH esetén tapasztalt (100)/(111) anizotrópiai hányados egy nagyságrenddel
kisebb, mint az alkáli oldatok esetében. Megállapította, hogy a 15%-os illetve a 25%-os
oldatokkal végzett kísérletekben a reflexió nőtt az 5%-os oldathoz képest, ami hosszabb marási
időknél ugyancsak növekedett. M. Z. Pakhuruddin [70] kimutatta, hogy kis koncentrációjú
oldatok esetén jobb reflexiós értékek mérhetők. Ez a felület piramisokkal való fedettségi
arányától függ. A magasabb koncentrációjú 8%-os TMAH oldatnál a felületet igencsak kis
mértékben (20-30%) borítják piramisok, míg az 5%-os oldat esetében a fedettség mértéke
>95%. Ha tovább csökkentjük az oldat töménységét, akkor 3%-os oldat esetén a piramisok
fedettségi aránya 70%-ra csökken. D. Iencinella [71] kimutatta, hogy a beoldott Si mennyisége
befolyásolja a marás eredményét. Eszerint adott szeletszám (felület) strukturálása után az oldat
marási paraméterei teljesen megváltoznak.
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A marás során kisméretű piramisok jönnek létre a felületen, hasonlóan a KOH-val végzett
kísérleteihez. A piramisok mérete szubmikrométertől pár mikrométerig terjed. J. S. You és
M. Rosa a legjobb eredményeit 80°C-os marási hőmérsékleten érte el, ettől eltérő hőmérsékleten
jelentős reflexiónövekedés volt megfigyelhető. K. B. Sudaram [72] is vizsgálta a hőmérséklet
hatását és kimutatta, hogy a hőmérséklet növelésével az (100) és (110) síkok marási sebessége
jobban növekszik, mint az (111) síkoké. Ebből adódóan magasabb piramisok képződnek, ami
reflexiócsökkenést eredményezett.
A mikromaszkolást okozó hidrogén atomok felülethez való tapadásának stabilizációja
kulcsfontosságú lépés az egyenletesen strukturált és alacsony reflexiójú felület elérésében.
Számos kutatás foglalkozik a felületaktív izopropil-alkohol (IPA) hatásával, mellyel
megnövelhető a felület nedvesítése. Az adalékanyaggal a hidrogén buborékok adhézióját lehet
csökkenti, ami jelentősen befolyásolja a felület egyenletességét [73]. Az IPA mennyiségétől
függően (2-9%) a felületen eltérő méretű piramisok keletkeznek. Reflexiócsökkenés figyelhető
meg egészen 9%-os IPA tartalomig. Ezen koncentráció felett a felület egyenletessége tartható,
viszont a reflexió nő [74]. Az IPA forráspontja alacsony (83°C), ezért a marási eljárásokat ennél
alacsonyabb hőmérsékleten kell végezni.
A marási idő általában pár perctől egészen egy óráig terjed. M. Rosa [62] kimutatta, hogy a
2%-os TMAH oldatban 20 perc marási idő elegendő ahhoz, hogy a teljes felületen kialakuljon a
piramisos struktúra. A marási idő növelésével már az (111) sík is számottevően maródik, ami
lépcsős szegélyeket és reflexiócsökkenést eredményezhet.
Jelentős pozitívum a TMAH oldat használata esetén az iparban elterjedt KOH vagy NaOH
oldatokkal szemben a felületet szennyező alkáli ionok hiánya. A szakirodalom szerint az alkáli
ionos marószerek használata befolyásolhatja a Si szeletek tömbi élettartamát is.
A felületstrukturálási eljárást követő magas hőmérsékletű folyamatok során az alkáli ionok a
tömbbe diffundálnak és rekombinációs centrumokat okozhatnak. P. Papet [74] vizsgálta a
strukturált felületen növesztett SiO2 rétegben levő fix oxidtöltések számát és kimutatta, hogy a
fémionmentes strukturálás során egy nagyságrenddel kevesebb fix oxidtöltés található, mint a
KOH-s minták esetében.
Kutatás szerzője

Átlagos
reflexió
[%]
16
(350-1100nm)

P. Papet
[74]

12,3
(350-1100nm)

Oldat
összetétele

Marási
hőmérséklet
[°C]

Marási
idő
[perc]

2% TMAH +
8% IPA

80

30

P. Papet
[75]

13
(350-1100nm)

2% TMAH +
9% IPA

80

30

M. Rosa
[62]

9,8
(600nm)

2% TMAH

80

40

M. Z. Pakhuruddin
[70]
S. Kwon
[73]

7
(400-1000nm)
10
(500-1000nm)

5% TMAH

90

10

1,94% TMAH +
11,2% IPA

80

60

D. Iencinella
[71]

<15
(500-1100nm)

5% TMAH

70

40

O. Weiying
[76]

12,8
(350-1100nm)

4% TMAH

80

30

Alapanyag

Egyéb
megjegyzések

polírozott
1-10Ωcm
p-típusú
as-cut
1-10Ωcm
p-típusú
polírozott
1-10Ωcm
p-típusú
polírozott
1Ωcm
n-típusú
1,5Ωcm
p-típusú
6-12Ωcm
p-típusú
polírozott
1Ωcm
n-típusú
0,5-3Ωcm
p-típusú

mágneses
keverés

700 rpm
mágneses
keverés
mágneses
keverés
-

2-3. táblázat: TMAH-val végzett felületstrukturálás irodalmi összefoglalója
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A 2-3. táblázatban összefoglalt eredmények többsége p-típusú alapanyagra vonatkozik, így
az értékek n-típusú Si esetén eltérhetnek, mivel a marási sebesség az adalékolás függvényében is
változik. Az eredményeket ugyancsak befolyásolja a kiinduló felület minősége. A nyers (as-cut)
szelet esetén a felületstrukturálás után kisebb reflexióértékeket figyelhetünk meg, mint
polírozott szelet esetén. Gyakorlatban a Si egykristályos napelemeknél a reflexiót a
400-1100nm-es vagy a tágabb, 300-1200nm-es hullámhossz tartományban vizsgálják. TMAH-val
végzett piramisos felületstrukturálás esetén 7-16%-os átlagos reflexió értékek találhatók a
szakirodalomban, de kevés az egyértelmű adat és a publikált értékek is jelentős eltérést
mutatnak.

2.5.3 Tömbi megmunkálás TMAH-val, adalékanyagok és hatásuk
A szilícium tömbi megmunkálása alapvető fontosságú eljárás a MEMS technológiában.
Anizotróp marással árkot vagy üreget valamilyen maszkolórétegbe (SiO2, Si3N4) nyitott ablak
segítségével lehet kialakítani. A legegyszerűbb példa egy négyzet alakú ábra segítségével
kialakítható üreg. A marás során kezdetben csonka gúla jön létre, majd a négy (111) orientációjú
oldalfal találkozásakor inverz piramis alakzat keletkezik (2-17. ábra-a). Az inverz piramis forma
kialakulása után az árok nem mélyül jelentősen tovább. Természetesen kis anizotrópiai
hányadosú marószer esetén az (111) oldalfal marásával minimális mélységbeli változás is
létrejön. A kialakult üreg oldalfala 54,74°-os szöget zár be a szelet felületének síkjával. Az árok
vagy üreg mélységét és alakját változtatni lehet a maszkoló ablak méretével, a marási idővel
(kontrollált marás), vagy marási stop réteg (erősen adalékolt p+ réteg – NA>1020/cm3)
alkalmazásával.

a.)

b.)

2-17. ábra: Anizotróp marás geometriája: a.) inverz piramis esetén [56], b.) mély árok esetén [77]

A maszkoló ablak méretének függvényében a (2–5) összefüggés alapján meghatározható az árok
geometriája [77]:
(2-5)
ahol:

W0–árok aljának szélessége, Wm–maszkoló ablak szélessége, y–árok mélysége,
α–oldalfal szöge (54,7°), x–alámarás szélessége.

Nagy anizotrópiai hányadossal rendelkező marószer esetén (2-2. táblázat) az alámarás
mértéke elhanyagolható. A kisebb anizotrópiai hányadossal rendelkező TMAH marószer esetén
az alámarás mértéke jelentős lehet. Ekkor a kialakítandó struktúra mérete határozza meg, hogy
a maszk tervezése során figyelembe kell-e venni ezt a hatást (előtorzítás). V-alakú árkok, átmenő
lyukak vagy különböző formájú üregek kialakításánál a szilícium marás sebességét, a mart
felületek minőségét, illetve a maszkolórétegekkel szembeni szelektivitást kell figyelembe venni.
Általánosan megállapítható, hogy jelentős marási sebességbeli különbségeket a hőmérséklet és a
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marószer koncentrációjának változtatásával lehet elérni. TMAH marószer esetén a 2-4. táblázat
összefoglalja a szakirodalomban előforduló marási sebességeket és marási paramétereket.
O. Tabata [64] vizsgálatai alapján a legnagyobb, a 84µm/h marási sebesség az 5%-os TMAH
vizes oldat esetén érhető el (2-4. táblázat), mely után az egész mart felületet piramisok borítják.
Egy 20 perces marási eljárásnál, ahol 5%-os oldatot és 90°C-os marási hőmérsékletet használtak
a felület érdessége pár száz nanométer volt. Növekvő koncentráció esetén a marási sebesség
lecsökken, viszont a felületi érdesség javul; 15% körüli oldatnál kisebb, mint
20nm [63].
Kutatás
szerzője
J. T. L. Thong
[66]
P. H. Chen
[63]
U. Schankenberg
[78]
O. Tabata
[64]
E. Steinsland
[79]
S. Brida
[80]
W. Sonphao
[81]

Maximális
marási sebesség
[µm/h]

Oldat
összetétele

Marási
hőmérséklet
[°C]

Marási
idő
[perc]

70

4% TMAH

90

30

81

8% TMAH

90

20

39

2% TMAH

80

-

84

5% TMAH

90

90

60

15% TMAH

90

-

75

5% TMAH

90

72

5% TMAH

G. Yan
[82]

~60

K. Lian
[83]

66

E. H. Klaasen
[84]

84

N. Fujitsuka
[85]

51,9

5% TMAH +
0,5% AP +
1,6wt% Si
5% TMAH +
40g/l kovasav +
5g/l AP
5% TMAH +
5g/l AP
10% TMAH +
3,2% Si +
1,3% AP

Alapanyag

Egyéb
megjegyzések

5-10Ωcm
n-típusú
1-10Ωcm
n-típusú
4-15Ωcm
p-típusú
30-50Ωcm
n-típusú
5-10Ωcm
n-típusú

keverés nélkül,
sötétben
300 rpm
keverés

120

p-típusú

-

90

120

3-6Ωcm
n-típusú

-

85

20

5-7Ωcm

-

80

60

3Ωcm
p-típusú

250 rpm
keverés

95-97

-

5-10Ωcm
p-típusú

elektrokémiai
marás

80

30

-

-

keverés nélkül
keverés nélkül
mágneses
keverés

2-4. táblázat: TMAH-val végzett tömbi marás irodalmi összefoglalója

Alacsony koncentrációjú oldatoknál (<10%TMAH) kezdetben a felületen létrejövő alakzatok
száma alacsony, viszont a marási folyamat előrehaladásával új alakzatok keletkeznek a meglévő
dombok (hillock) felületén. A hillock-ok magassága több tíz mikrométertől akár száz
mikrométeres magasságig is terjedhet, ezáltal nagyon durva felületek keletkeznek. Kísérletekkel
igazolták, hogy a hillock képződés nagy felületi érdességet okoz különösen TMAH oldatok
esetében, míg a KOH marószereknél a felület érdessége egy nagyságrenddel kisebb [86]. Ahogy
az egész felületet a hillock-ok uralják az (100) sík marási sebessége lecsökken, mivel csak
magasabb rendű síkok érintkeznek a marószerrel. A mikromaszkolás jelenségét ultrahangos
rezgetéssel, keveréssel [87], illetve felületaktív anyagokkal lehet befolyásolni. Az ultrahangos
rezgetés érzékeny és vékony struktúrák esetében nem alkalmazható a minta esetleges sérülése
miatt. A felületaktív anyagok megváltoztatják a marószer nedvesítési szögét és a felületre tapadó
hidrogén buborékok tartózkodási idejét (2.5.2. fejezet). Az adalékanyag kiválasztásánál
figyelembe kell venni, hogy a TMAH oldatok érzékenyek a szerves szennyeződésekre, melyek a
marási folyamat leállását eredményezik. Az adalékanyagok közül a leggyakrabban előfordulók:
IPA, pirazin, hidrogén-peroxid, kálium-karbonát [88] és kálium-kromát, illetve erős
oxidálószerek. Figyelembe véve a kálium okozta fémionos szennyeződést és a leggyakrabban
használatos adalékok toxicitását, illékonyságát, az ammónium-peroxo-diszulfát (AP) optimális
választás lehet. Az ammónium-peroxo-diszulfát vagy ammónium-perszulfát – (NH4)2S2O8 a
marási reakcióban a víz helyébe lép (2–4), mivel a redox potenciálja nagyobb a vízénél.
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Ezáltal az összes reakciótermék folyékony halmazállapotba kerül és így a buborékképződés
gyorsan megszüntethető [56] [84]. Az AP bevezetése nem csak a mikromaszkolás jelenségét
csökkenti, hanem a marási sebességet is befolyásolja, mivel a szabad marási felület a folyamat
során szinte mindig sima és nincsenek kiemelkedő hillock-ok. G. Yan [82] szerint 5%-os TMAH
oldat esetén a szükséges AP mennyiség 0,2-0,7% közötti tartományban van, ha eléri a 0,8%-ot a
marási sebesség lecsökken. Különböző megközelítésekkel találkozhatunk a szakirodalomban,
melyek az AP oldathoz való adagolását tárgyalják: percenkénti, több percenkénti vagy óránkénti
bontásban. Az AP adalékanyag idővel lebomlik, de megközelítőleg 1 órán át stabil marad.
Tipikus mennyisége 5-10g/l között van, de a marást túladagolással nem lehet teljesen leállítani
[89] [83] [90].
A 2-4. táblázatban összefoglalt irodalomban elérhető legmagasabb marási sebességeket kis
koncentrációjú, magas hőmérsékletű, illetve adalékolt oldatokkal érték el. Az n-típusú
alapanyagra vonatkozó publikációk száma sokkal kevesebb, mint a p alapanyagra. Továbbá nem,
vagy csak hiányosan található a szakirodalomban hosszú idejű, több órás marási kísérletre
vonatkozó adat. A megbízható és reprodukálható teljes Si szeleten átmenő lyukak kialakításához
szükséges a TMAH alapú nedves kémiai anizotróp marás további kutatása és optimalizálása.

2.6 Alkalmazott minősítési eljárások és vizsgálati módszerek
A félig átlátszó napelem technológiájának kidolgozása során alkalmazott mérési módszerek
három fő csoportba oszthatók:




alapanyag minősítés,
technológiaközi minősítés,
eszközparaméterek minősítése.

A következőkben a disszertációmban felhasznált vizsgálati módszerek paramétereit és elvét
ismertetem, az előzőleg említett csoportosítás szerint.

2.6.1 Alapanyag minősítés
A felhasznált egyoldalon polírozott szilícium szeletek főbb paraméterei ismertek a gyártó
adatai alapján (vastagság, típus, fajlagos ellenállás). Ezeket az anyagi paramétereket csak
szúrópróbaszerűen szükséges ellenőrizni.
2.6.1.1 Adalékolás típusa, négyzetes ellenállás, szelet vastagság
Az alapanyag típusa a gyakran alkalmazott meleg-tűs módszerrel, míg az alapanyag vagy
diffúzióval kialakított réteg adalékolása négyzetes ellenállás méréssel minősíthető. A szeletek
vastagságának meghatározása a legegyszerűbben mérőórával végezhető el. A kutatás során
felhasznált mérőóra végkitérése 1mm, a mutató leolvasási pontossága 1µm. A mérőeszközben
cserélhető a tapintócsúcs, így kisátmérőjű tűvel az anizotróp marás során kialakuló árkok
mélysége is meghatározható.
2.6.1.2 Élettartammérés µPCD módszerrel
A Semilab cég által gyártott WT-2000, µPCD-fejjel felszerelt berendezése az alapanyag
kisebbségi töltéshordozóinak élettartamát határozza meg mikrohullámú reflexióval [91].
A mérés információt ad az alapanyag minőségéről, alacsony kiindulási élettartam esetén
várhatóan kicsi lesz a napelem cella hatásfoka is. A mérés során a szilícium szeletet egy 904nm
hullámhosszúságú impulzus üzemű lézernyaláb gerjeszti. A megvilágítás hatására az
alapanyagban töltéshordozók generálódnak, ami megváltoztatja a szelet fajlagos ellenállását és
így a mikrohullámú reflexió értékét. A gerjesztésmentes időtartományban a generált
töltéshordozók száma lecseng, ami reflexióváltozást eredményez (2-18. ábra). Az idő
függvényében mért reflexióváltozásból meghatározható az alapanyag kisebbségi
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töltéshordozóinak élettartama. Az alapanyag tömbi élettartamának pontos méréséhez a szelet
felületét jódos oldattal passziválni kell.

a.)

b.)

2-18. ábra: µPCD működési elve: a.) lézeres gerjesztés, b.) mikrohullámú detektálás [92]

2.6.2 Technológiaközi minősítés
2.6.2.1 Vékonyrétegek vastagságának mérése
A kialakított vékonyrétegek vastagsága egy Taylor-Hobson gyártmányú Talystep típusú
mechanikus profilométerrel volt meghatározva. A mérés során egy kis lekerekítési sugarú
mérőtű vonal mentén mozog a minta felületén. A felület domborzatának függvényében a
készülék a tű mechanikai elmozdulását elektromos jellé alakítja, amely kirajzoltatható,
megjeleníthető. A profilométer maximálisan 10µm-es vastagság mérésére alkalmas, a legkisebb
50nm-es méréshatárban a leolvasási pontosság 2nm.
A pontosabb vastagság meghatározása érdekében, illetve a fotolitográfiával nem
megmunkálható rétegek esetén érintésmentes ellipszométeres vastagságmérés alkalmazható.
A sokoldalú, nagypontosságú módszer vékonyrétegek optikai tulajdonságainak meghatározására
használható. A mintára beeső és mintáról reflektált fény polarizációs állapotának ismeretében
meghatározhatók a minta felületének optikai tulajdonságai. A polarizációs állapot változásának
mérésével meghatározható többek közt a réteg vastagsága és a törésmutatója is. A munkához
kapcsolódó mérések egy Semilab GES-5E típusú ellipszométerrel készültek.
2.6.2.2 Hibahelyek és struktúra vizsgálata
A kutatómunka során a felületi morfológia, a hibahelyek és a felületen létrejövő alakzatok
vizsgálata elsősorban Olympus BX51, illetve Keyence VHX-5000 3D-s optikai mikroszkóppal
történt. A magasabb nagyítású felvételek JEOL 840A és FEI Inspect S50 pásztázó
elektronmikroszkóppal (SEM) készültek. A SEM vizsgálat során a mintát fokuszált
elektronnyalábbal pásztázzák. A minta-elektronsugár kölcsönhatásból származó jeleket
(szekunder elektronok, visszaszórt elektronok) erre alkalmas detektorokkal érzékelik, majd
topográfiai információkat tartalmazó felvételek készíthetők a jelfeldolgozás során.
2.6.2.3 Reflexiómérés integráló gömbbel
A napelem cella technológiájának egyik legfontosabb része a felületi reflexió csökkentése,
ami felületstrukturálással és antireflexiós réteg együttes alkalmazásával valósítható meg. Ezért a
strukturálási technológia kidolgozása során folyamatosan minősíteni kell a felületeket.
A minősítő mérések egy Perklin Elmer 1050 UV/VIS/NIR típusú 150mm átmérőjű integráló
gömbbel felszerelt spektrofotométerrel történtek. Az integráló gömbök egyik alkalmazási
területe a különböző anyagok diffúz reflexiójának mérése. A mérendő minta a gömbön kívül, a
megvilágító porttal szemben helyezik el. A berendezés egy széles spektrumú fényforrásból
(általában halogén lámpa) monokromátor segítségével kiválasztja a megvilágítás hullámhosszát.
A mérő programban be kell állítani a mérendő hullámhossz tartományt (400-1100nm) és a
felbontást (5nm). Továbbá a reflexióméréshez fel kell venni egy referencia minta segítségével
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(pl.: spektralon) a 100%-os felületi reflexióhoz tartozó intenzitás spektrumot. A referenciához
képest a mérőműszer 4 tizedes pontossággal meghatározza a felület diffúz reflexiójának értékét.
A mérés során a fényfolt mérete 5x10mm2 volt.
2.6.2.4 Röntgengerjesztéses fotoelektron-spektroszkópia (XPS)
Adott anyagok szerkezetének és összetételének meghatározására alkalmazható az XPS
módszer is. A vizsgálati eredmények az anyagfelület alatti néhány atomsornyi rétegről
szolgáltatnak átfogó analitikai információt. A mérés során a mintát nagy energiájú röntgen
fotonok bombázzák, így ionizálva a mintát alkotó atomokat. A kilépő elektronok kinetikus
energiája mérhető, az egyes elektronnívók határozott csúcsokat adnak a minta energiaviszonyaira jellemző sorrendben és távolságban. Mivel a kötési energiák az egyes elemekre
jellemzők, így a mért spektrumból adatbázisok alapján meghatározható a vizsgált anyag
összetétele.
2.6.2.5 Diffundáltatott rétegek minősítése
A napelem cella emitter és BSF-rétege szilárd fázisú diffúzióval alakítható ki. Az adalékolás
mértéke meghatározható négyzetes ellenállás méréssel. A mérés során négy mérőtűt
érintkeztetve a félvezető felülettel a két szélső tűn konstans áramot kell átvezetni. A két középső
tűn létrejövő feszültségből meghatározható az adalékolt réteg négyzetes ellenállása
(2-19. ábra-a). A négyzetes ellenállás értéke a korrekció elhanyagoláshoz szükséges geometriai
feltételek esetén (rétegvastagság<<tűtávolság):
(2-6)
ahol:

R□–négyzetes ellenállás, U–mért feszültség, I–két szélső tűn átfolyó áram

A diffundáltatott rétegek adalékprofilja terjedési ellenállás méréssel (SRP) határozható meg.
A méréshez a mintát ferdeszögben meg kellett csiszolni, a csiszolás szögét az átmenet mélysége
határozza meg. A műszer a csiszolási éltől kiindulva adott lépésközönként minden pontban
megméri a rétegellenállást a két mérőtű között (2-19. ábra-b). A mérőprogram a mért
rétegellenállásokat összehasonlítva kalibrációs minták adataival meghatározza a minta
adalékprofilját. A kirajzolt profilról leolvasható a felületi adalék koncentráció és a diffúziós
mélység értéke is.

a.)

b.)

2-19. ábra: Rétegek minősítése: a.) négyzetes ellenállás mérés [93], b.) terjedési ellenállás mérés

2.6.2.6 Kontaktus ellenállás meghatározása
A fém-félvezető átmenet minőségét a kontaktus ellenállással lehet jellemezni.
A legelterjedtebb mérési módszer a TLM (Transmission Line Method) eljárás, ahol a kontaktus
felületek egyformák, de az egymáshoz képest vett távolságuk diszkrét egységenként növekszik
(pl. 10, 20, 30µm). A távolság függvényében mért ellenállás értékekre illesztett egyenes L=0
metszéspontjában leolvasható a kontaktus ellenállás kétszeresének az értéke (2-20. ábra) és
(2–7) egyenlet [94].
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(2-7)
ahol:

Ri–adott távolságonként mért ellenállás, R□–adalékolt réteg négyzetes ellenállása,
Li–mérőpontok távolsága, w– kontaktus csík szélessége, Rc–kontaktus ellenállás

Az egyes mérő csíkok kialakítása Disco-DAD320 típusú szeletdaraboló fűrésszel valósult meg,
ami egyforma hosszúságú ezüst kontaktusokat eredményezett. A darabolás során a szelet teljes
vastagságban át lett vágva, ami megakadályozza az áram oldalirányú terjedését. Saját struktúra
esetén az egyenletes távolságra lévő ezüst kontaktus csíkokon végzett mérés során a kiinduló L0
pont mindig fix marad. A pontos mérés érdekében négyvezetékes módszer és áram vagy
feszültség generátoros meghajtás szükséges. Minden mérőpontban regisztrálva van a két
kontaktus csík közötti feszültség és az áram értéke, majd a pontokra illesztett egyenes
meredekségéből kiszámolható a kontaktus ellenállás értéke. Ez a módosított TLM módszer
lehetővé teszi ugyanazon ábra használatát a kész napelem és a fémezési kísérletek során.

2-20. ábra: Kontaktus ellenállás mérés TLM módszerrel

2.6.3 Eszközparaméterek minősítése
2.6.3.1 I-U karakterisztika mérés
A megvilágított napelem cella I-U karakterisztikájának mérését mérőautomatákkal végzik.
A tanszéken fejlesztett mérőberendezés a megvilágított napelem mérése során a rövidzárási
(U=0V) kezdő állapotból diszkrét feszültség egységenként növeli a cella feszültségét az
üresjárási állapotig (I=0A). Minden pontban megméri a feszültség-áram értékpárokat
(2-21. ábra).

2-21. ábra: A napelem cella karakteriszikájának mérése [95]

A mérőprogram az adatokból meghatározza a cella elektromos paramétereit, ábrázolja az I-U és
P-U karakterisztikát is. A mérés négyvezetékes, ezzel kiküszöbölve a vezetékek soros
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ellenállásából adódó pontatlanságot. A megvilágítást egy Tungsram EXN-WFL 12V 50W-os
halogén lámpa szolgáltatta. A fényforrás spektruma megegyezett egy 3000K-es hőmérsékleti
sugárzó spektrumával. A fényforrás intenzitását minden mérés előtt kalibrálni kell. A mintatartó
termosztálható a konstans mérési hőmérséklet érdekében.
2.6.3.2 Párhuzamos átvezetési ellenállás meghatározása
A párhuzamos ellenállás értékéből következtetéseket lehet levonni a technológiai hibákra
vonatkozóan, illetve arra, hogy kialakultak-e átvezetések a struktúrában. A párhuzamos
ellenállás értékét az I-U karakterisztika alapján nem lehet pontosan megadni, csak becsülni.
A vizsgálatok során a legelterjedtebb módszerre esett a választás, ahol a dióda záróirányú
karakterisztikájának lineáris szakaszából számolt meredekség (2-22. ábra) adja meg a
párhuzamos ellenállás értékét. A mérés során a letakart napelem cella egy külső tápegységgel
záróirányban volt meghajtva. A cella feszültsége 0 és -1V között változott, adott lépésközökkel.
A mért feszültség-áram párokból adódó záróirányú karakterisztika 0 és 700mV közötti
tartományára illesztett egyenesből lett meghatározva a párhuzamos ellenállás értéke, az
esetlegesen kezdődő sokszorozódási vagy letörési jelenségek elkerülése miatt (2-22. ábra).

2-22. ábra: Párhuzamos ellenállás meghatározása záróirányú karakterisztika alapján [96]

Az eredmény kiértékeléséhez fontos meghatározni a telítési áram közelítő értékét (2–8).
Ha nagyságrendi különbség van a mért záróirányú áram és a p-n átmenetre vonatkozó telítési
árama között, akkor az ellenállás meghatározásánál a görbe meredeksége ténylegesen a
párhuzamos ellenállásról ad információkat.
(
ahol:

)

(2-8)

I0–telítési áram, A–felület, q–elektron töltése, Dn és Dp–diffúziós
np és pn–kissebségi töltéshordozók száma, Ln és Lp–diffúziós hossz

állandó,

2.6.3.3 Soros ellenállás meghatározása
A soros ellenállás értékét többféle módon meg lehet határozni, a módszerek bonyolultsága
és pontossága eltérő. Viszonylag egyszerű és pontos módszer a dióda sötétben mért nyitó irányú
és megvilágított I-U karakterisztikájából meghatározható soros ellenállás érték (2-23. ábra) [97].
A felületegységre vonatkoztatott soros ellenállás a következő módon számolható (2–9):
(|
|

|

ahol:

|

|

| |

|)

(2-9)
(2-10)

Rs,világos_sötét,kor.–korrigált soros ellenállás, Usötét,m–munkaponti feszültség sötétben,
Uvilágos,m–munkaponti
feszültség
megvilágítva,
Jrz–rövidzárási
áramsűrűség,
Jm–munkaponti áramsűrűség, Rs,sötét–sötétben megállapítható soros ellenállás,
Usötét,Jrz–rövidzárási áramsűrűséghez tartozó feszültség érték sötétben, Uü–üresjárási
feszültség.
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2-23. ábra: Soros ellenállás meghatározása sötét és megvilágított karakterisztika alapján [97]

2.6.3.4 Felületi potenciál térképezése rezgőkondenzátoros méréssel
A rezgőkondenzátoros Kelvin módszerrel vizsgálható az elektróda és a minta közötti
kilépési munka különbség, a minta felületén levő töltés és a minta felületi állapotai. A mérés
során a mérendő minta fölé egy ismert és időben állandónak tekinthető kilépési munkájú
referenciaelektródát kell helyezni, melynek a felülettől mért távolságát periodikusan változtatni
kell (2-24. ábra). A rendszer kondenzátorszerű kialakítása következtében a kapacitás
periodikusan változik. A változás töltésmozgást, azaz váltakozó áramot okoz a kapacitás
fegyverzeteit összekötő vezetékben. A lemezek közötti erőtér (ami a kontaktpotenciál
következménye) a körbe iktatott feszültség forrással (VB) kompenzálható, ez esetben a váltakozó
áram értéke közel nullára csökkenthető. Ebben az esetben a kompenzáló feszültség értéke
megegyezik a kontaktpotenciál értékével [98] [99]. A mérés érintésmentes és viszonylag
egyszerű eszközökkel végezhető. A vizsgálatokat a Trek cég 320C típusú elektrosztatikus
voltméterével végeztem. A felületről felvett potenciáltérképekből következtetést lehet levonni a
napelem felületén lévő töltésekről és a kialakult felületi állapotokról.

2-24. ábra: Rezgőkondenzátoros Kelvin-mérés sematikus ábrája [93]

2.6.3.5 Termikus viselkedés vizsgálata
A napelem cella hőmérsékletfüggése a 5 és 80°C közötti hőmérséklet tartományra lett
meghatározva, 5°C-os lépésekben. A mérési elrendezés megegyezik az I-U karakterisztika
mérésénél ismertetett összeállítással (2-21. ábra). A mérés során a stabil hőmérsékletet a
folyadékos termosztát biztosította. A pontos napelem hőmérsékletet a réz tönkön külső
hőmérővel is ellenőrizni kellett. A megvilágítást ebben az esetben is a halogén lámpa
szolgáltatta. Az adott hőmérsékleteken felvett I-U karakterisztika mérésekből meghatározható a
rövidzárási áram és az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggése.
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Disszertációm ezen fejezete az n-típusú, <100> orientációjú alapanyag felületi reflexiójának
csökkentésére szolgáló technológia optimalizálását és vizsgálatát ismerteti. A technológiai
eljárás célja a napelemek hatásfokának növelése. Az optimalizált eljárást későbbiekben a félig
átlátszó napelem technológiában fogom hasznosítani. A felületi reflexió csökkentését a felület
strukturálásával, valamint a felületre leválasztott antireflexiós vékonyréteg kialakításával lehet
elérni.
Az egyszerűbb és tisztább technológia érdekében a kutatómunkához fémionmentes, TMAH
marószert választottam. Kevés kutatócsoport foglalkozik a TMAH marószerben végzett
felületstrukturálási eljárással és az általuk publikált eredmények is általában p-típusú
alapanyagokra vonatkoznak. A szakirodalom szerint az n-típusú alapanyag esetén nagyobb
szilícium marási sebesség tapasztalható, így rövidebb idő alatt alakulnak ki a
reflexiócsökkentéshez szükséges piramisok. Ezért az n-típusú alapanyagok felületstrukturálása
ígéretes kutatási terület. Célom egy olyan TMAH alapú felületstrukturáló marási eljárás
kidolgozása volt, mellyel n-típusú alapanyag esetén a lehető legkisebb átlagos reflexió érhető el,
szem előtt tartva a felület homogenitását, a piramisos fedettségét és a reprodukálhatóságát is.
Olyan marási eljárást kellett kidolgozni, melyben a felületen maradt strukturálatlan sík területek
mérete minimális, mert ott a lokális reflexió nagyobb lehet és az ARC-réteg vastagsága is
változhat a leválasztás során.
A felületi reflexió további csökkentése érdekében porlasztott szilícium-nitrid antireflexiós
réteget alakítottam ki. A rétegleválasztási eljárás kiválasztása során figyelembe vettem a
napelem technológiában elterjedt eljárások előnyeit és hátrányait, a rendelkezésre álló
berendezéseket valamint a napelem struktúrát érő hőhatásokat is. Munkám során fontosnak
tartottam a saját eredményeim összehasonlítását különböző kereskedelmi forgalomban kapható
cellákkal. Az általam kidolgozott reflexiócsökkentő eljárással (strukturálás ARC-réteg) a felületi
reflexió átlagos értékét az ipari cellák esetén mért értékek alá sikerült csökkenteni.

3.1 Felületstrukturálási kísérletek kis töménységű TMAH oldatokkal
3.1.1 A marási összeállítás és a paraméterek ismertetése
Az anizotróp marás sikeres kivitelezéséhez az alábbi technikai feltételeket kellett megteremteni:


szabályozott hőmérsékletű marószer,



egyedi döntött szelettartó és állvány,



mágneses keverés az oldat koncentrációjának és hőmérsékletének homogenizálásához.

A marószert és az adalékanyagot a reprodukálhatóság érdekében 1x10-2g pontosságú
laboratóriumi mérleggel (KERN EW-300) mértem ki közvetlenül a marási folyamat előtt. Így
meggátolható a TMAH CO2-al való érintkezése és az IPA elpárolgása. Munkám célja homogén
felületű és minimális reflexiójú strukturált Si felületek kialakítása, melyhez az ábrán látható
kísérleti összeállítást használtam (3-1. ábra). Az edény egy átalakított 600ml-es főzőpohár volt,
melynek a felső pereme síkra lett csiszolva a tömítettség érdekében. Az oldat kipárolgását és a
levegővel való érintkezést (megváltoztatja a TMAH marási tulajdonságát) egy 20mm vastag
teflonból egyedileg kialakított fedő, valamint a fedő és a pohár között levő szilikon gumi tömítés
gátolta meg. A teflon borítású mágneses keverő pálca helyigénye miatt a döntött PFA
szelettartó egy négyzet alakú teflon állványra került. A szelettartó igény szerint módosítható,
cserélhető. A kívánt stabil hőmérsékletet egy keverős fűtőlap biztosította (WiseStir
MSH-20D), az oldatba merített üvegcsőben elhelyezkedő PT100-as hőmérő segítségével.
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A technológia pontossága és reprodukálhatósága érdekében az oldat hőmérsékletének
ellenőrzéséhez egy külső, K-típusú termoelemet is el lehet helyezni a tetőn kialakított nyílásba.

3-1. ábra: Marási elrendezés, látható egy marás közbeni felvétel is

A szakirodalmi adatokból kiindulva kis koncentrációjú (2-5%) oldatokkal végeztem a
kísérleteket. A piramisos struktúra egyenletességének javítása érdekében változtattam a marási
hőmérsékletet, az időt és a felületaktív anyag (IPA) mennyiségét. A kísérleteket n-típusú,
foszforral adalékolt, 2 inch átmérőjű, <100> orientációjú, 5-10Ωcm fajlagos ellenállású,
egyoldalon polírozott (single-side polished) szeleteken végeztem.
Az eltérő marási paraméterek mellett létrehozott strukturált felületeket Olympus BX51
típusú optikai mikroszkóppal vizsgáltam. A rétegek diffúz reflexiójának mérését Perkin Elmer
Lambda 1050 UV/VIS/NIR spektrofotométerrel végeztem. A reflexió értékét a minták három
különböző pontján mértem, az átlagértéket a 400-1100nm hullámhossz tartományra
határoztam meg. A legjobb reflexiós tulajdonságokkal rendelkező mintákról JEOL 840A és FEI
Inspect S50 pásztázó elektronmikroszkóppal, valamint Keyence VHX-5000 3D optikai
mikroszkóppal felvételeket készítettem a piramisok méreteinek meghatározásához. A piramisos
fedettség mértékét Olympus BX51 mikroszkópos felvételek alapján, majd ImageJ programban
[100] végzett grafikus képfeldolgozással határoztam meg. A mikroszkópos képeken a
polírozottan maradt felületek fényesnek (fehérnek) látszanak, míg a piramisos területek szürke
árnyalatosak. A feldolgozás során gray scale módban a fekete-fehér pontok hisztogram értéke
alapján számoltam a felület fedettségét. Az átlagos fedettségi értéket minden minta esetében
több, 278x208µm2 felületnek megfelelő, 1280x960 pixel felbontású kép alapján állapítottam
meg.

3.1.2 A marási paraméterek hatásának vizsgálata
A kísérletek célja a szakirodalom és az előkísérletek (eredmények az A-függelékben
találhatók) alapján kiválasztott kiindulási paraméterek mellett a változó TMAH koncentráció,
hőmérséklet, IPA koncentráció és marási idő hatásának a tanulmányozása. A kísérletek során
vizsgáltam a felület egyenletességét, a fedettség mértékét, a reflexióját és a reflexió értékek közti
szórást is. A részletesebben ismertetett eredmények összefoglalóját az alfejezet végén levő
3-1. táblázat tartalmazza.
Első lépésben az oldat TMAH koncentrációját 2, 3,5 és 5wt.%-ra változtattam, míg a többi
paraméter rögzítve maradt (T=80°C, t=30perc, 6% IPA). A kísérletsorozatban a minimális
reflexió és a homogenitás szempontjából a legjobb eredmény a 2%-os (TMAH_5 minta) oldat
esetén alakult ki, a felület átlagos reflexiója 11,05% lett. Mikroszkóppal vizsgálva a felületet
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mindenhol matt, nem láthatók polírozott részek, így a fedettség értéke >99% (3-2. ábra-a).
A koncentráció növelésével 3,5% esetén (TMAH_8 minta) a felület matt és viszonylag egyenletes,
de vannak világos pontok a felületen (3-2. ábra-c). A mikroszkópos vizsgálat is ezt igazolta, a
felület piramisos fedettsége 98% és a reflexió értéke megnőtt 11,31%-ra. Nagyobb 5%-os
(TMAH_7 minta) koncentrációnál a minta egyes részei mattak lettek, míg a felületen nagy
fényesebb területek is elkülöníthetők (3-2. ábra-e). Ez a jelentős homogenitásbeli eltérés fedési
hibákra utal, amit a mikroszkópos vizsgálat is alátámaszt. A fényes felületen a piramisos
fedettség csak 85%. A reflexió értéke a rosszabb fedettség miatt tovább nőtt 12,12%-ra.

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

3-2. ábra: Felületi struktúra változása a TMAH koncentráció függvényében.
Jellemző optikai mikroszkópos felvételek: a.) 2wt.%, c.) 3,5wt.%, e.) 5wt.%
Jellemző SEM felvételek: b.) 2wt.%, d.) 3,5wt.%, f.) 5wt.%
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A 30 perces marási idő esetén a marószer TMAH koncentrációjának változtatásával a szelet
felületének piramisos fedettsége változott, ezt alátámasztja M.Z. Pakhuruddin cikke is [70].
A legnagyobb marási sebesség 5%-nál van, így ha az optimálisnál hosszabb ideig tart a marás,
akkor a piramisok elmaródhatnak és polírozott felületek jelenhetnek meg. A TMAH koncentráció
függvényében változó fedettséget a reflexiómérések és a felületekről készített SEM felvételek
(3-2. ábra-b, d, f) is alátámasztják. Megállapítható, hogy a koncentráció növelésével nő a reflexió
értéke, a 2-5%-os oldatok között a reflexió változása ∆R≈1,1%. A minták különböző pontjain
mért átlagértékekből megállapítható az is, hogy a legkisebb szórás a 2%-os oldat esetén mérhető
(3-1. táblázat). A marószer koncentrációjának változtatásával befolyásolható a felületen
létrejövő piramisok mérete is, mely az eltérő marási sebességből ered. A vizsgálat eredményei
alapján a további kísérleteket 2wt.%-os TMAH oldattal végeztem.
A második kísérletsorozatban a marási hőmérsékletet változtattam 60°C, 70°C és 80°C-ra.
A többi paraméter rögzítve maradt (2% TMAH, t=30perc, 6% IPA). A maximális marási
hőmérsékletet az IPA forráspontjára, párolgására és a marási összeállítás korlátaira való
tekintettel 80°C-on maximalizáltam. A 80°C-ra vonatkozó értéknél a TMAH_5 minta eredményét
vettem figyelembe (3-3. ábra-e, f).
A 60°C-on végzett marási kísérlet után (T_1 minta) a szelet felülete szemmel láthatóan fényes
volt, de helyenként matt foltok és csíkok alakultak ki. Ez arra utal, hogy az alacsony hőmérséklet
miatt alacsony a marási sebesség és nem alakultak ki kellő számban piramisok (3-3. ábra-a).
Az optikai mikroszkópos vizsgálat és a képfeldolgozás eredményeként kimutatható, hogy a
felület fedettsége átlagosan 83%. A SEM felvétel is alátámasztja a csökkent piramisos
fedettséget, a felületen polírozott területek láthatók (3-3. ábra-b). A minta három különböző
pontján mért értékek alapján az átlagos reflexió a 400-1100nm-es tartományban 16,2% volt.
A mikroszkópos felvételen látható, hogy nem csak a fedettség, hanem a piramisok mérete is
eltérő a 80°C-on végzett maráshoz képest (3-3. ábra-e). A magasabb hőmérsékleten (T_2 minta),
70°C-on történt marást követően a felület homogén sötétszürke lett, egy ~2cm2-es folt
kivételével a szelet szélénél, ami eltérő struktúrára utal. A felület optikai mikroszkópos
vizsgálata során elszórtan kisebb pontokban fedettségi hibák láthatók, így az átlagos fedettség
értéke 98,25% lett. Továbbá a felületen sötétebb árnyalatú csíkok és pontok is megfigyelhetők,
feltehetően a buborékok megtapadása miatt (3-3. ábra-c). Ezt a jelenséget a szakirodalomban
hasonló körülmények közt 70°C-on készített minták esetén is megfigyelték [62]. A SEM felvétel
alapján kijelenthető, hogy az előbb leírt hibahelyeken kívüli területeken a piramisos fedettség jó
(3-3. ábra-d). Az átlagos reflexió értéke 11,45%, ami jelentősen javult a 60°C-on végzett
kísérlethez képest. A legkisebb átlagos reflexió megfelelő fedettség mellett 80°C esetén mérhető
(TMAH_5 minta), de a 70°C-on mért érték is csak ∆R=0,40%-al nagyobb. Azonos paraméterek
mellet végzett kísérletek eredményeire támaszkodva megállapítható, hogy a marási hőmérséklet
növelésével befolyásolható a felület piramisos fedettsége és egyben az átlagos reflexió értéke is.
Az eredményeket figyelembe véve a további kísérleteket 80°C-os marási hőmérsékleten
végeztem.

a.)

b.)
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c.)

d.)

e.)

f.)

3-3. ábra: Felületi struktúra változása a hőmérséklet függvényében.
Jellemző optikai mikroszkópos felvételek: a.) 60°C, c.) 70°C, e.) 80°C
Jellemző SEM felvételek: b.) 60°C, d.) 70°C, f.) 80°C

A harmadik kísérletsorozatban az oldat IPA koncentrációját változtattam 2, 4 és 6wt.%-ra.
A többi paraméter rögzítve maradt (2%TMAH, T=80°C, t=30perc). A 6%-ra vonatkozó értéknél
a TMAH_5 minta eredményét vettem figyelembe (3-4. ábra-e, f).
A kis mennyiségű 2% IPA esetében (IPA_1 minta) a felület foltokban eltérő árnyalatú lett
(világos és sötét szürke), valamint látható volt egy ~4cm2 kiterjedésű fényesebb folt, ahol nem
alakult ki kellő számban piramis. A nagy inhomogenitást és a rossz fedettséget a mikroszkópos
vizsgálat is igazolta. A fedettség a fényesebb foltok miatt csak 89% (3-4. ábra-a). A szakirodalom
alapján a felületaktív anyag (alkohol) hozzáadásával a felület homogenitása változtatható.
Megállapítható, hogy a 2% IPA-val végzett marás során nem alakult ki homogén felület, sok
eltérő méretű piramis figyelhető meg a marás után (3-4. ábra-b). Az átlagos reflexió érték
jelentősen nem romlott, értéke 11,9% volt, de a szórás nagyobb lett az eddigiekhez képest
(3-1. táblázat). Az inhomogén piramis magasság és felület nem csak az elkészült napelem
esztétikai megjelenése szempontjából lehet hátrányos, hanem negatívan befolyásolhatja a
napelem technológiában alkalmazott további lépések minőségét is. A felületaktív anyag
mennyiségét 4%-ra növelve (IPA_2 minta) homogénebb matt felület jött létre, de továbbra sem
hibátlan. A szelet felületén szélesebb csíkokban árnyalatnyi eltérések figyelhetők meg.
A fedettség vizsgálatánál bebizonyosodott, hogy nem láthatók sík területek, így a felületet >99%ban piramisok borítják (3-4. ábra-c, d). A reflexió átlagos értéke kismértékben csökkent a 2%-os
alkohol tartalomhoz képest 11,07%-ra. Megfigyelhető, hogy az IPA koncentráció növelésével a
piramisok mérete csökkent, nőtt a felület egyenletessége és csökkent a reflexió értéke is. A
legjobb eredmény homogenitás szempontjából a 6% IPA esetén alakult ki, a felület fedettsége
>99% és nem látható a felületen árnyalatnyi eltérés sem. Az IPA koncentráció függvényében
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nem mutatható ki a reflexió értékében nagymértékű változás a 2, 4 és 6wt.% esetén. A minták
között jelentős eltérés a felület makroszkopikus homogenitásában látható, az IPA koncentráció
növelésével javult a felület homogenitása. A hozzáadott alkohol mennyisége befolyásolja a
hidrogén buborékok felülethez való tapadását, így nagyobb IPA koncentrációknál kisebb
piramisok jönnek létre, ezt a SEM képek is alátámasztják.

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

3-4. ábra: Felületi struktúra változása az IPA függvényében.
Jellemző optikai mikroszkópos felvételek: a.) 2% IPA, c.) 4% IPA, e.) 6% IPA
Jellemző SEM felvételek: b.) 2% IPA, d.) 4% IPA, f.) 6% IPA
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További kísérletek alkalmával vizsgáltam a 8%-os IPA koncentráció hatását is. A nagyobb
alkohol tartalom hatására a minta homogenitása, reflexiója és piramisos fedettsége nem
változott számottevően a 6%-hoz képest. A szakirodalomban a felületstrukturálásra használt
receptek alapján a felületaktív anyag mennyisége maximálisan 9-10% körül van. Nagyobb
koncentráció esetén a MEMS struktúrák kialakításához szükséges sima felületek alakulnak ki.
Mivel a nagyobb IPA koncentráció esetén nem volt kimutatható érdembeli javulási tendencia és
figyelembe véve a felhasznált vegyszer mennyiséget is, ezért a további kísérleteket 6wt.%-os IPA
koncentrációval végeztem.
Az utolsó változtatott paraméter a marási idő, ami 10, 20 és 30 perc volt. A többi paraméter
rögzítve maradt (2%TMAH, T=80°C, 6% IPA). A 30 perces marási időre vonatkozóan a TMAH_5
minta eredményét vettem figyelembe. A 10 perces marást követően a szelet felülete már szabad
szemmel jól láthatóan matt lett, de számos helyen csíkokban hibák jelentek meg és több foltban
árnyalati eltérés volt (3-5. ábra-a). A képfeldolgozás során kiderült, hogy a fedettség már 10 perc
marás után is magas, ~99%, csak néhány pontban láthatók hibahelyek. A 20 perces marás után a
felületen nem maradtak világos pontok, a fedettség >99%. A szelet közepén hosszanti irányban
egy ~3mm széles sávban halvány árnyalatnyi eltérés látható, itt eltérő volt a piramisok mérete
(3-5. ábra-b). A felületen nagyobb kiálló dombok is megfigyelhetők, nem csak apró piramisok
borították egyenletesen. Ebben az esetben viszont több inhomogenitásra utaló nyomot
tapasztaltam a minta felületén, ami összefüggésben van a reflexiós értékek szórásával is.
A 30 perces marás esetén a felület fedettsége >99% és nem volt látható árnyalatbeli különbség a
mintán belül. Mivel a fedettség mindhárom minta esetében ≥99% volt, így ez nem befolyásolta a
reflexiók értékét (3-1. táblázat). A strukturált felületeken egy szeleten belül különböző pontban
mért reflexiós értékek közti szórás a 30 perces marási kísérleteknél a legkisebb (0,03%), ebben
az esetben alakult ki a legjobb felületi homogenitás (3-5. ábra-c). A homogénebb felület az
általam kidolgozott struktúra esetén kedvezően befolyásolja a további technológiai lépések a
minőségét.

a.)

b.)

c.)

3-5. ábra: Felületi struktúra változása a marási idő függvényében. A felvételeken látható a felület
homogenitásának változása: a.) 10 perc, c.) 20 perc, e.) 30 perc

A különböző TMAH koncentráció, marási hőmérséklet, IPA koncentráció és marási idő
mellett végzett kísérletek eredményeit a 3-1. táblázat tartalmazza. Az átlagos reflexiót, a szórást,
a felület piramisos fedettségét és a minták homogenitását figyelembe véve az optimális
marószer összetétel 2% TMAH 6% IPA, a marási hőmérséklet 80°C és a technológiai idő
30 perc. A disszertációm további részében és a félig átlátszó napelem technológiában ezt fogom
alkalmazni.
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Átlagos reflexió [%]
TMAH koncentráció

TMAH_5 (2%)

TMAH_8 (3,5%)

TMAH_7 (5%)

minta átlag:

11,05

11,31

12,12

szórás:

0,03

0,09

1,09

fedettség [%]

>99

98

85

Hőmérséklet

T_1 (60°C)

T_2 (70°C)

TMAH_5 (80°C)

minta átlag:

16,20

11,45

11,05

szórás:

0,53

0,05

0,03

fedettség [%]

83

98,25

>99

IPA koncentráció

IPA_1 (2%)

IPA_2 (4%)

TMAH_5 (6%)

minta átlag:

11,9

11,07

11,05

szórás:

0,12

0,05

0,03

fedettség [%]

89

>99

>99

Marási idő

t_1 (10 perc)

t_2 (20 perc)

TMAH_5 (30 perc)

minta átlag:

10,99

10,81

11,05

szórás:

0,13

0,06

0,03

fedettség [%]

~99

>99

>99

3-1. táblázat: Reflexiómérések és fedettségi vizsgálatok eredményei

A kutatásom során a legalacsonyabb marási idő 10 perc volt, ennél rövidebb marási idő
hatását nem vizsgáltam. Irodalmi hivatkozásokban az átlagos technológiai időintervallum
10-30 perc. A jövőbeli optimalizálási kísérletek lehetséges kiindulási pontja a rövidebb marási
idő és a magasabb TMAH koncentráció vizsgálata a termelékenység esetleges növelése
érdekében.

3.1.3 A reprodukálhatóság vizsgálata, összehasonlítás ipari cellákkal
A kísérletek során nagy hangsúlyt fektettem a strukturált felület homogenitására a napelem
cella esztétikai megjelenése, de legfőképpen a későbbi technológiai lépesek miatt (diffúzió, ARCréteg, fémezés). A saját félig átlátszó struktúrám (6.3. fejezet) esetén további fontos lépés a
fotolitográfia, ahol lakkfedési problémák merülhetnek fel, ha a piramisok magassága túl nagy
vagy a méretük nagyon eltérő.
A technológia tervezhetősége érdekében vizsgáltam a 3.1.2. fejezetben kidolgozott és
optimálisnak választott módszerrel készített piramisos felület reprodukálhatóságát. A marás
ellenőrzését öt mintán végeztem el (3-2. táblázat), melyből a reflexióra vonatkozó technológiai
átlag R=11,28±0,3% lett. A viszonylag kicsi 0,3%-os szórás adódhat a kiindulási felület
tisztaságából (nanométeres maszkoló pontok, csipesszel való szelet kezelés), az eltérő piramis
méretekből és azok eloszlásából. A piramisok méretét befolyásolja az alkohol párolgása és
lecsapódása a PTFE tetőn, a hőmérséklet ingadozása a szelet behelyezésekor, valamint a
szeletben lévő esetleges kristályhibák is. A felületstrukturálás során a szeletek vastagsága
átlagosan 10µm-rel csökken, mely megfelel az ipari gyártás során publikált értéknek [8].
Az általam kidolgozott felületstrukturálás átlagos reflexiója kisebb, mint a szakirodalomban
n-típusú alapanyag esetén D. Ienicella [71] által publikált eredmény (15%).
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Minta kódja

1

2

3

4

TMAH_5

Mért reflexió [%]

11,25

11,00

11,46

11,66

11,05

technológiai átlag [%]

11,28

technológiai szórás:

0,3

3-2. táblázat: Strukturált felület reprodukálhatóságának vizsgálata

A piramisok méretét optikai mikroszkóp, illetve SEM képek alapján határoztam meg.
A piramisok alapjának átlagos élhosszúsága 1,5–6µm között változott (3-6. ábra-a). Feltételezve,
hogy a piramisok szabályos gúla alakúak, így meghatározható a magasságuk, melyek értéke
1‒4µm között van. Ezt alátámasztja a strukturált felületről készített oldalirányú SEM felvétel is
(3-6. ábra-b). Az általam kidolgozott eljárással létrejövő piramisok mérete megfelel a
szakirodalomban ideálisnak tartott 10µm vagy ez alatti magasságnak. Ha ennél nagyobbak a
piramisok, akkor befolyásolhatják a további technológiai lépések minőségét [76] [101].

a.)

b.)

3-6. ábra: 2-es minta SEM felvételei: a.) felületi kép, b.) oldalirányú kép egy tetszőleges piramis
magasságának jelölésével

A piramisok méretét KEYENCE VHX-5000 3D-s mikroszkóppal tovább vizsgáltam.
A képfeldolgozásból származó mérési pontatlanságból adódóan a felvételeken látható értékek
eltérhetnek a valódi mélységektől, ezért a módszer csak tendenciák, illetve minták közti
különbségek kimutatására alkalmas. A piramisok jellege 2000X nagyításban nem egyértelműen
felismerhető a mikroszkóp felbontóképességéből adódóan, úgy mint egy SEM képen.
A továbbiakban a TMAH-val strukturált mintát (2-es minta) összehasonlítottam két
kereskedelemben kapható napelem cella ARC-réteg nélküli felületével. A gyári napelemek
felületstrukturálása nagy valószínűséggel KOH vagy NaOH marószerrel készült. A napelemek
felületi térképén jól látható, hogy a piramisok magassága nagyobb, mint a TMAH-val mart minta
esetében (3-7. ábra-a, b, c). Ezt az alkáli marószerekre jellemző nagyobb anizotrópiai hányados
és az eltérő marási sebesség eredményezi [102]. A 3D térképeket összehasonlítva az is
megállapítható, hogy a TMAH minta esetén, a felületen több az azonos magasságú struktúra, míg
a gyári celláknál változó a méretbeli eloszlás. Ezért a napelem technológia egyes lépéseinek
minősége érdekében (fotolitográfia, fémezési eljárások) a TMAH ebből a szempontból is
előnyösebb.
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a.)

b.)

c.)
3-7. ábra: Strukturált felületekről készült 3D-s térképek, eltérő színek a magasság függvényében:
a.) 2-es minta, b.) Ipari_1, c.) Ipari_3

A TMAH-val strukturált felület átlagos reflexiója (11,28%) nagyobb, mint az ipari cellák
esetén mért érték: Ripari_1=8,67%, Ripari_3=10,30% (3-8. ábra). Ennek egyik oka az, hogy a
kísérletsorozatban használt szeletek kiindulási felülete polírozott volt, míg a gyári cellák az
elméleti összefoglalóban említett nyers felületű, as-cut alapanyagból készülnek. Ebben az
esetben a strukturáló oldat több kristálysíkot képes marni és érdesebb felület alakulhat ki.
Erre a jelenségre a szakirodalomban is található hivatkozás, a KOH oldattal készült felületek
átlagos reflexiója alacsonyabb lehet (9-10%) [102].
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TMAH-2 minta

Ipari_1

Ipari_3
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3-8. ábra: Strukturált felületek reflexiós görbéi, TMAH-val készített illetve gyári minták esetén,
látható a polírozott Si felülethez képest a jelentős reflexiócsökkenés

A kísérleteim során fémionmentes felületstrukturáló TMAH oldat használatával sikerült
előállítani a 400-1100nm tartományra vonatkoztatva átlagosan 11,28±0,3% reflexiójú
felületeket, melyek piramisos fedettsége >99%. Az alacsony technológiai szórás biztosítja a
folyamat stabilitását és reprodukálhatóságát. Az n-típusú alapanyagon létrejövő piramisok
magassága és eloszlása megfelel az elvárásoknak, melyek biztosítják a további napelem
technológia lépéseinek jó minőségét. D. Iencinella kutatásában n-típusú alapanyag esetén 5%
TMAH oldattal 500-1100nm tartományban elért átlagos reflexió <15% [71]. A munkám során a
2% TMAH oldattal sikerült kisebb átlagos reflexiót elérni ugyanerre a hullámhossz tartományra
vonatkoztatva.

3.2 ARC-réteg kialakítása
A dolgozatom következő részében bemutatott kísérletek célja a strukturált felület
reflexiójának további csökkentése volt ARC-réteg alkalmazásával. A jelen fejezetben kidolgozott
technológiát a félig átlátszó napelem cella részlépéseként fogom hasznosítani. Első lépésben
polírozott felületen vizsgálom az ARC-réteg leválasztási technológia paramétereit és hatásukat a
réteg összetételére, illetve a törésmutatójára. Az elért eredmények alapján vizsgálom a
strukturált felületre leválasztott ARC-réteg vastagságának hatását a reflexióra. Eredményeimet
végül kereskedelemben kapható cellák reflexiós értékeivel is összehasonlítom.
Az ipari termelésben a napelemek felületére leválasztott antireflexiós réteget általában
kémiai gőzfázisú leválasztással (CVD) alakítják ki. A folyamat során a reakciótérbe beengedett
gázok termikus bomlása és vegyi reakciója során a fűtött hordozó felületén kialakul a kívánt
réteg. A CVD technológiának több fajtája is elterjedt a leválasztási hőmérséklet és a réteg
minőségének függvényében: alacsony nyomású – LPCVD (700-800°C), plazmával segített –
PECVD (<450°C) és atmoszférikus nyomású – APCVD (300-500°C). A CVD eljárások a
termelékenység szempontjából előnyösek, viszont hátrányuk, hogy a réteg kialakításához
gyakran mérgező vagy gyúlékony gázokra van szükség (szilán, ammónia, hidrogén). Ezen kívül
az ARC-réteg kialakítása újabb magas hőmérsékletű folyamatot jelenthet a technológiában.
Az antireflexiós réteg fizikai vékonyréteg leválasztással (PVD) is kialakítható, melynek elterjedt
módja a katódporlasztás. Ebben az esetben nincsen szükség mérgező gázok használatára, mivel
a plazmát Ar, N2 vagy He segítségével állítják elő. A porlasztás során a minta hőmérséklete
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alacsonyabb a CVD eljárásokhoz képest. A porlasztás típusait három fő csoportba lehet sorolni:
egyenfeszültségű (DC), rádiófrekvenciás (RF) és magnetron porlasztás. Egyenfeszültségű
porlasztással csak vezető rétegek választhatók le, mert szigetelő anyag esetén a katód rövid idő
alatt feltöltődne, ami megakadályozná a target további porlódást. Ennek elkerülése érdekében a
szigetelő rétegeket rádiófrekvenciás porlasztással választják le, ahol a pólusok nagyfrekvenciás
váltogatásával (13,56MHz) lehetővé válik a target felületén kialakuló töltések lesemlegesítése.
Az előző két módszerhez képest a porlasztás sebességének fokozására a magnetronos
porlasztást használják, mely eljárás tömegtermelésben is alkalmazható. A porlasztási eljárást
több kutatási területen is alkalmazták ARC-rétegek, felületpassziváló rétegek vagy különböző
védőbevonatok kialakítására [103] [104] [105]. A porlasztási technológia előnyös tulajdonságai
miatt, az RF módszert alkalmazom az ARC-réteg kialakításához.
Egy antireflexiós réteg alkalmazásával, merőleges beesési szög esetén, egy adott
hullámhosszon a minimális reflexióhoz tartozó réteg törésmutatója a mértani közepe a levegő és
a szilícium törésmutatójának [106] [107]:
(3-1)
ahol:

n–az ARC-réteg törésmutatója, n0–a levegő törésmutatója, nSi–a szilícium törésmutatója

A számítást a hélium d-vonalának hullámhosszára vonatkozóan végeztem el (λ=587,6nm).
Ez a referencia vonal beleesik a napelemeknél lényeges 500-600nm közötti hullámhossz
tartományba, ahol a napsugárzás spektrális fényintenzitása maximális [108]. Ezen a
hullámhosszon az <100> Si törésmutatója 3,9643 a SOPRA adatbázis alapján [109]. A (3–1)
egyenlet alapján az optimális törésmutató értékére 1,99 adódik. A napelemeknél leggyakrabban
alkalmazott ARC-rétegek közül az optimális törésmutató értékhez a szilícium-nitrid áll a
legközelebb (3-3. táblázat). Az optimálishoz közeli törésmutatójú anyag alkalmazása esetén
érhető el a minimális felületi reflexiós érték egy adott hullámhossz esetén.
ARC-réteg anyaga

törésmutató

titán-dioxid (TiO2)

2,6

tantál-pentoxid (Ta2O5)

2,1-2,3

szilícium-dioxid (SiO2)

1,4-1,5

alumínium-oxid (Al2O3)

1,76

sztöchiometrikus szilícium-nitrid (Si3N4)

2,01

amorf szilícium-nitrid (a-SiNx:H)

1,85-3

3-3. táblázat: ARC-rétegek és törésmutató értékük [106] [109]

A rétegleválasztás a kísérleti munka során rádiófrekvenciás porlasztással történt.
Munkámat Alcatel APC-1120 típusú katódporlasztó berendezéssel végeztem. A szilícium-nitrid
réteget ~99,5%-os tisztaságú, 110mm átmérőjű Si3N4 targetből választottam le Ar N2
plazmában. A jobb minőségű porlasztott szilícium-nitrid réteg érdekében a folyamat során
szükséges a nitrogén jelenléte is [110] [111] [112]. A berendezésnek nincsen tömegáramlásmérője, így a kísérletek során a gázkeveréket (Ar N2) nyomásmérés alapján állítottam be.
Az argon és nitrogén gázkeverék aránya befolyásolja a réteg porlódási sebességét, összetételét
és így a törésmutatóját is. A szubsztrát-target távolság minden esetben 5cm volt, a 2 inch
átmérőjű szeletet a vízhűtéssel ellátott mintatartó közepére helyeztem el és a kamrát 1x10-5Torr
(1,33x10-5mbar) végvákuumig szívtam le. Tapasztalati és szakirodalmi paraméterek alapján,
figyelembe véve a porlasztott rétegek homogenitását és a porlódási sebességet, a
rétegleválasztást 200W-os porlasztási teljesítmény és 5x10-3Torr (6,66x10-3mbar) gáznyomás
mellett végeztem. A porlasztási kísérletek előtt a szeleteket RCA1 oldatban megtisztítottam,
majd a felületen képződött vékony oxidréteget 1:20 HF-ben lemartam, így az optikai mérés csak
a porlasztott rétegről adott információt.
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A polírozott felületre leválasztott vékonyrétegek minősítésére több módszer is
alkalmazható. A vastagságmérés optikai úton történő meghatározásának egyik módszere, ha
ismert a mérendő réteg reflexiós görbéje és törésmutatója, akkor kiszámolható a réteg
vastagsága [106]:
(3-2)
ahol:

d–réteg vastagsága, λmin–minimális reflexióhoz tartozó hullámhossz, n–ARC-réteg
törésmutatója (ismerni kell a pontos értéket)

Ennél pontosabb vastagságmérést tesz lehetővé a profilométer és az ellipszométer. Munkám
során az Ar és N2 arányával és a porlasztási idővel változtattam a rétegek vastagságát, melynek
meghatározását Talystep profilométerrel vagy Semilab GES-5E ellipszométerrel végeztem.
A réteg összetételére vonatkozóan a törésmutató értékét ellipszométerrel határoztam meg,
valamint a diffúz reflexió mérését Perkin Elmer Lambda 1050 UV/VIS/NIR spektrofotométerrel
végeztem. Az integráló gömbös diffúz reflexiómérés polírozott és strukturált felületek esetén
egyaránt alkalmazható volt. Az optimális ARC-rétegnek választott porlasztott réteg összetételét
XPS méréssel is vizsgáltam.

3.2.1 Porlasztott szilícium-nitrid vizsgálata
A porlasztási eljárás során a Si3N4 targetből leválasztott réteg összetétele eltér a
sztöchiometrikus szilícium-nitridtől. A réteg minősítése érdekében különböző nitrogén
koncentráció mellett vizsgáltam a leválasztott rétegek törésmutatóját, reflexiós görbéjét és a
porlódási sebességet is. A minősítési módszerek miatt a rétegeket polírozott szeletekre
választottam le, a 3-4. táblázatban szereplő porlasztási paraméterekkel. A mintákon lift-off
fotoreziszt technikával mérőábrákat is kialakítottam.
Minta kódja

Porlasztási teljesítmény

Porlasztási idő

Gáznyomás

[W]

[perc]

[mTorr] – (mbar)

N-1

0,1 N2+4,9 Ar – (1,33x10-4 N2+6,53x10-3 Ar)

N-2

200

8,5

N-3

0,4 N2+4,6 Ar – (5,33x10-4 N2+6,13x10-3 Ar)
0,8 N2+4,2 Ar – (1,06x10-3 N2+5,59x10-3 Ar)

3-4. táblázat: Porlasztási paraméterek

Az eltérő nitrogén koncentráció hatására más-más vastagságú réteg alakult ki (3-9. ábra).
A rétegvastagság profilométerrel történő meghatározása pontatlannak bizonyult, mert az adott
méréshatárokban a berendezés pontossága 2-5nm volt. Ebből adódóan a rétegvastagság
pontosabb meghatározását ellipszométerrel végeztem (3-5. táblázat).

a.)

b.)

c.)

3-9. ábra: Különböző N2 koncentráció esetén porlasztott nitrid rétegek, eltérő szín a vastagság
függvényében: a.) N-1 minta, b.) N-2 minta, c.) N-3 minta
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Az eredmények alapján megállapítható a tendencia, miszerint a nitrogén koncentráció
növelésével egyre vékonyabb réteg alakul ki (3-10. ábra). A vékonyabb réteget a csökkenő
porlódási sebesség okozza, mert kevesebb az argon ionok száma és a nitrogén porlódási
együtthatója kisebb az argonénál [113].
A spektroszkópiai ellipszométeres mérés lehetővé teszi a törésmutató meghatározását is,
illetve a mért anyagra vonatkozó eredmények összehasonlítását, ismert adatbázisban szereplő
referencia anyagokkal. Ellenőriztem a mért adatsorok diszperzióját egy referencia anyaghoz
képest. A mérési eredmények mindegyik minta esetén a SOPRA cég SiON80 (80% nitrogén)
oxinitridre vonatkozó referencia adatsorára illeszkedtek a legjobban, ≥98%-os regresszióval.
A törésmutató értékeket a hélium ’d’ vonalára (λ=587,6nm) vonatkozóan határoztam meg.
Ezen a hullámhosszon a SiON80 referencia adatsorban a törésmutató értéke n=1,8908 [109].
Az ellipszométeres mérés alapján megállapítható, hogy a beengedett nitrogén mennyiségének
függvényében változtatható a réteg törésmutatója, nagyobb nitrogén koncentráció esetén nő a
törésmutató értéke (3-5. táblázat).
N-1

N-2

N-3

0,1 – (1,33x10-4)

0,4 – (5,33x10-4)

0,8 – (1,06x10-3)

Porlódási sebesség [nm/perc]

13,38

10,12

8,22

Rétegvastagság [nm]

113,8

86,04

69,9

1,8893

1,9322

1,9671

114,8

87,5

71,8

Nitrogén nyomás [mTorr] – (mbar)

Törésmutató (λ=587,6nm)
vastagság [nm]

Szimuláció

referencia

SiON80

3-5. táblázat: Porlasztott szilícium-nitrid rétegek főbb paraméterei

rétegvastagság

törésmutató
1,980

113,8

100

86,04

1,960

1,9671

80
1,940
69,9

60
1,9322

1,920

40

Törésmutató

Rétegvastagság [nm]

120

1,900

20
1,8893

0
0

0,1

0,2

1,880
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

N2 nyomás [mTorr]

3-10. ábra: Vastagság és törésmutató értékek a nitrogén nyomás függvényében

A kristályos szilícium alapú napelemek működése szempontjából lényeges a 400-1100nm
közötti hullámhossz tartományban a felületi reflexió értéke. A különböző porlasztott rétegeken
mért reflexiós görbéket szimulációval is ellenőriztem. A szimulációt az Essential Macleod
vékonyréteg tervező programmal végeztem [114]. Az N-1-es minta mért reflexiós görbéjét
összehasonlítottam különböző összetételű oxinitridek reflexiós görbéjével: SiON20, SiON40,
SiON60 illetve SiON80. A reflexiós spektrumban a mért és a szimulált görbe illesztésénél a
minimum ponthoz tartozó hullámhossz értéknek egybe kell esnie. A szimulációs program
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beállítási korlátai révén a szimulált görbe tömbi szilíciumra leválasztott SiON réteget jellemez,
míg a mért reflexiós görbe egy ~280μm vastag szeletről ad információt. Az 1000nm feletti
hullámhossz tartományban a mért és a szimulált görbe között eltérés látható (3-11. ábra). Ennek
az az oka, hogy a mért minta nem tömbi anyag, hanem egy véges vastagságú szelet (~280μm).
Így az 1000nm feletti hullámhosszúságú fotonok eljutnak a szelet hátoldaláig és onnan
reflektálódva befolyásolják a mért eredményt. A mért és szimulált SiON rétegek görbéinek
illeszkedését a determinációs együtthatók (R2) alapján határoztam meg a 400-1000nm
tartományra vonatkoztatva. Az N-1-es mintához a legjobb illeszkedés a SiON60 és SiON80 esetén
volt tapasztalható, az illeszkedés mértéke ~98% (3-11. ábra).
mért

SiON80

SiON60

SiON40

SiON20

50

Reflexió [%]

40

30

20

10

0
350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950 1000 1050 1100

Hullámhossz [nm]

3-11. ábra: N-1-es minta estén a mért és a különböző referencia anyag esetén szimulált reflexiós
görbék, jól látszik a mért és a SiON80 görbe illeszedése

A görbék illeszkedésén kívül a mért réteg és a referencia anyagok törésmutatóját is össze
kell hasonlítani. A SOPRA adatbázis szerint λ=587,6nm hullámhossznál a SiON60 anyag
törésmutatója n=1,7208, míg a SiON80 esetén n=1,8908. Megállapítható, hogy az N-1-es
porlasztott szilícium-oxinitrid réteg (n=1,8893) a SiON80-hoz áll a legközelebb. A többi minta
(N-2 és N-3) reflexiós görbéjének illeszkedését ezért csak a SiON80-as referenciához képest
vizsgáltam. A nitrogén koncentráció függvényében tovább vizsgálva a rétegeket
megállapítottam, hogy az ellipszométerrel mért és a szimulációval meghatározott rétegvastagság
értékek eltérése kisebb, mint 2% (3-5. táblázat). A növekvő nitrogén koncentráció esetén a mért
és a szimulált görbe egyre jobban közelíti egymást az 550nm alatti tartományban is (3-12. ábra).
Megállapítható, hogy a porlasztott szilícium-oxinitrid rétegek összetétele nem azonos a
SiON80-as referencia anyaggal csak közelíti. Mindhárom minta esetében a reflexiós
tulajdonságok alacsonyak, a törésmutatók csak kismértékben térnek el a számított optimális
értéktől (n=1,99). A nitrogén koncentráció növelésével a törésmutató és a porlódási sebesség is
változtatható. A félig átlátszó napelem technológia szempontjából fontos tényező a
rétegleválasztási idő, ezért a technológiai idő csökkentése érdekében a továbbiakban az N-1-es
minta technológiáját alkalmazom. Ebben az esetben mértem a legnagyobb porlódási sebességet
és az optimális törésmutatótól való eltérés mértéke csak 5% volt.
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3-12. ábra: Különböző vastagságú szilícium-oxinitrid rétegek mért és szimulált reflexiós görbéi

Az N-1-es minta esetében a réteg összetételét XPS méréssel is tovább vizsgáltam. A Si 2p
csúcsot elemezve megállapítható, hogy csak egyetlen kötésállapot látszik (B-függelék). Szigetelő
anyag mérése esetén az adatokat korrigálni kell a feltöltődéssel, ami ~2,2eV (a feltöltődés a szén
1s csúcs eltolódásából lett meghatározva). Ha a mért Si 2p csúcs 102,0eV körül van, akkor az XPS
adatbázisok alapján a Si3N4 azonosítható be [115]. Az atomszázalékos felületi összetételből azt a
következtetést lehet levonni a szilícium és a nitrogén arányát tekintve, hogy a vizsgált réteg
nitrogénhiányos (3-6. táblázat). Az oxigén jelenléte arra utal, hogy ez az elem a vizsgált anyag
része, míg a szén általában a felületen abszorbeálódott olajgőzökből származik, melynek egyik
lehetséges oka az olajdiffúziós szivattyú használata. Ez a vizsgálat is alátámasztja, hogy a
leválasztott réteg egy szilícium-oxinitrid vegyület.
Felületi összetétel elemenként összesítve [atom%]
Elem

C

O

N

Si

Ar

N-1

11,9

30,4

25,2

30,3

2,3

3-6. táblázat: N-1 minta összetétele XPS mérés alapján

3.2.2 ARC-réteg vizsgálata strukturált felületen
A szilícium-nitrid réteg leválasztási technológia optimalizálása során arra törekedtem, hogy
a strukturált és ARC-réteggel bevont felület átlagos reflexiója minimális legyen. A mintakészítés
során a strukturált felületek a 3.1.2. fejezetben optimálisnak választott (2% TMAH 6% IPA)
marási technológiával készültek, melyekre különböző vastagságú, az N-1-es minta
technológiájával megegyező, szilícium-oxinitrid ARC-réteget porlasztottam. A különböző
vastagságú SiON rétegeket a porlasztási idő változtatásával értem el, míg a többi paraméter
konstans maradt. Az ARC-réteg vastagságának függvényében vizsgáltam a teljes struktúra
átlagos reflexióját a 400-1100nm hullámhossz tartományban.
A strukturált szeletekre porlasztott oxinitrid rétegek színe liláskék, királykék és világoskék
között változott a vastagság függvényében (3-13. ábra). Mindegyik esetben a strukturált szelet
egyik fele a porlasztás során egy polírozott kísérő szelettel le volt takarva. A kísérő szeleten
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fotolitográfiával mérőábrát alakítottam ki, melynek segítségével profilométerrel is megmérhető
a porlasztott réteg vastagsága (3-7. táblázat).
Porlasztási idő

Polírozott kísérőn mért

[perc]

vastagság [nm]

SN-1

8,5

110

SN-2

10,5

135

SN-3

12,5

160

Minta kódja

3-7. táblázat: Porlasztott SiON réteg vastagsága polírozott felületen

a.)

b.)

c.)

3-13. ábra: Strukturált felületre porlasztott SiON rétegek, látszik a vastagság és szín közti
összefüggés: a.) 8,5 perc, b.) 10,5 perc, c.) 12,5 perc

A megegyező porlasztási paraméterekkel készült SN-1 és N-1 minta (3-9. ábra-a)
összehasonlításakor megfigyelhető, hogy a minták színe jelentősen eltér. Színskála alapján [116]
arra lehet következtetni, hogy a strukturált szeleten más vastagságú (vékonyabb) réteg alakult
ki, pedig a polírozott felületeken mért rétegvastagságok közel egyformák. A strukturált SN-1
mintán azért alakult ki vékonyabb ARC-réteg, mert a targetből kiporlódott anyagmennyiség
konstans, ugyanakkor a strukturálás miatt megnövekszik az effektív felület, amin egységnyi
anyagmennyiség vékonyabb réteget eredményez. Az ARC-réteg vastagságát felületstrukturált
mintán körülményes megmérni és a strukturált felületen nem alkalmazható a (3–2) egyenlet.
A rétegvastagság meghatározásának egyik módja a minta keresztcsiszolatának
elektronmikroszkópos vizsgálata, ahol megmérhető az ARC-réteg vastagsága. A SEM vizsgálat
során a visszaszórt elektron felvételekről nem sikerült megállapítani a vastagság értékeket, ezért
más megoldásra volt szükség. A másik módszer alapján közelítőleg kiszámolható a réteg
vastagsága a diffúz reflexiómérés, a Snellius–Descartes-törvény és a destruktív interferencia
alapján. Ehhez ismerni kell a mérendő réteg reflexiós görbéjét, a vékonyréteg törésmutatóját és
a piramisok oldalfalainak alappal bezárt szögét.
A felületstrukturált szeleten a piramis alapja és az oldalfala által bezárt szög elméleti értéke
54,7°, ugyanakkor a marási paraméterek függvényében az ideálistól eltérő szögek alakulhatnak
ki. A szögek pontos értékét egy töretről készített SEM kép alapján határoztam meg.
Az oldalirányból készített felvételen a piramisok alapja egyértelműen nem látható, így csak a
piramisok csúcsainak szögét lehet megmérni (3-14. ábra). Egyenlő szárú háromszöget
feltételezve meghatározható az oldalfal és az alap által bezárt szög [102]. Ennek megfelelően az
SN-1 minta esetén az α szög 48,75°és 54,65°között változott (3-8. táblázat).
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3-14. ábra: Oldalirányú SEM felvétel az SN-1 mintáról, a piramis csúcsok szögének jelölésével

3-15. ábra: Snellius–Descartes törvény alkalmazása ARC-réteggel bevont piramisos felületen

Merőleges megvilágítás esetén a fény beesési szöge megegyezik a piramis oldalfal-alap
szögével (α), melyből meghatározható a Snell-törvény alapján a β törési szög (3-15. ábra).
A minták mért reflexiós görbéjéről leolvashatók a minimális reflexióhoz tartozó hullámhossz
értékek (3-16. ábra). A porlasztott szilícium-oxinitrid réteg törésmutatója az 587,6nm-es
referencia hullámhosszra vonatkozóan n=1,8893, mindegyik réteg vastagságának számításakor
ezt az értéket vettem figyelembe. A leválasztott vékonyréteg vastagsága a következő módon
számolható [117]:
(

ahol:

)

(3-3)

d–ARC-réteg vastagsága, m–egész számú szorzó, λmin–minimális reflexióhoz tartozó
hullámhossz, n2–ARC-réteg törésmutatója, β–törési szög.

A (3–3) alapján számolva az SN-1 mintára leválasztott SiON réteg vastagsága a beesési szög (α)
függvényében 76,45-77,75nm között változott, a szórás mértéke 1,26nm volt (3-8. táblázat).
Az elhanyagolható eltérés miatt a továbbiakban az azonos felületstrukturálási eljárással készült
SN-2 és SN-3 minta ARC-réteg vastagságának meghatározásánál a beesési szögek átlagával
számoltam (αátlag=51,02°).
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Paraméterek

SN-1

m

1

λmin [nm]

530

törésmutató

1,8893

α [°]

49,25 48,75 49,75 54,65 52,7

β [°]

23,64 23,45 23,83 25,58 24,90

rétegvastagság [nm]

76,56 76,45 76,67 77,75 77,32

átlagos rétegvastagság [nm]

76,95

szórás [nm]

1,26

3-8. táblázat: SN-1 minta SiON rétegvastagságának számítása

A számolt rétegvastagság értékek jelentősen vékonyabbak, mint a polírozott felületen mért
érték. A szakirodalomban is található hasonló vizsgálat vákuumgőzölésre vonatkozóan [107],
ahol a strukturált/polírozott arány 0,57-0,7 között változott. Ez az érték közelítőleg megegyezik
a saját struktúra esetén meghatározott arányszámmal 0,69-0,78 (3-9. táblázat).
Minta kódja

Polírozott kísérőn mért
vastagság [nm]

Számolt SiON
vastagság [nm]

Arány

SN-1

110

76,95

0,699

SN-2

135

95,08

0,704

SN-3

160

125,57

0,784

3-9. táblázat: Porlasztott SiON rétegek vastagsága polírozott és strukturált felület esetén

Az eltérő vastagságú porlasztott rétegek reflexiós görbéjén jól látszik, hogy a rétegvastagság
növelésével a nagyobb hullámhossz irányába tolódik el a görbe minimum pontja (3-16. ábra).
Vastagabb réteg hatására a reflexió csökken az infravörös tartományban, ugyanakkor az
alacsonyabb hullámhosszok esetén jelentősen megnő. A porlódási sebesség ismeretében a
porlasztás idejével változtatható és tervezhető a réteg vastagsága. A vastagság függvényében a
reflexiós görbe minimum pontjának helye is egyedileg beállítható. Az ARC-réteg alkalmazásával
a felületi reflexió jelentősen lecsökkent a csupasz strukturált felülethez képest (TMAH minta).
SN-1

SN-2

SN-3

TMAH (2 minta)

20
18
16
Reflexió [%]

14
12
10
8
6
4
2
530

0
400

450

500

550

865

655
600

650

700

750

800

850

900

950 1000 1050 1100

Hullámhossz [nm]

3-16. ábra:Reflexiós görbék eltérő vastagságú ARC-rétegek esetén, látható a minimum pont
változása a vastagság függvényében
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Kísérleti munkám során a legkisebb 2,5%-os átlagos reflexiót az SN-2 mintára porlasztott
95nm vastag SiON réteg esetén mértem (3-10. táblázat). Az SN-1 mintára porlasztott 77nm
vastag SiON réteg esetében az UV tartomány reflexiója kisebb, viszont megnő a közeli IR
tartományban (780nm felett). Ezért az átlagos reflexió értéke megnő 2,76%-ra. Napelemes
alkalmazás esetén a törésmutatót és az ARC-réteg vastagságát úgy választják meg, hogy a
reflexiós görbe minimumpontja 500-600nm körül legyen, ahol a bejövő fényintenzitás
maximális. Figyelembe véve, hogy az ipari cellák esetében a p-n átmenet 0,3-0,5µm mélységben
található és az emitter réteg erős adalékolása miatt a kisebbségi töltéshordozók élettartama
ebben a rétegben alacsony, ezért az optimális ARC-réteg vastagság meghatározásához
figyelembe kell venni a cella spektrális viselkedését is.
Összehasonlítottam az elért eredményeimet a szakirodalomban publikált TMAH
felületstrukturálással készült napelemekkel, illetve vizsgáltam kereskedelmi forgalomban
kapható cellák reflexióját is (3-17. ábra). P. Papet kísérleti munkájában a 2% TMAH-val
létrehozott struktúrára 75nm vastag SiNx:H réteget választott le és az általa publikált átlagos
reflexió értéke 2,7% [74]. H. Park kutatásaiban 3,8%-os átlagos reflexiót ért el 80nm vastag
SiNx:H réteg mellett [118]. Az ipari cellák esetében négy különböző típusszámú napelemet
vizsgáltam (Solartec [119] és Korax Solar [120]), ahol a mért átlagos reflexió 3,37-7,1% közt
változott (3-10. táblázat).
Minta kódja

Átlagos reflexió [%] λmin [nm]

SN-1 (77nm)

2,76

530

SN-2 (95nm)

2,50

655

SN-3 (125nm)

3,87

865

Ipari_1 (Solartec)

3,37

565

Ipari_2 (Solartec_cl31)

7,10

675

Ipari_3 (Solartec_cl22)

5,88

495

Ipari_4 (Korax)

4,08

595

3-10. táblázat: Átlagos felületi reflexiók összehasonlítása saját és ipari napelemek esetén

SN-2

Ipari_1

Ipari_2

Ipari_3

Ipari_4

20
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Reflexió [%]

14
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4
2
0
400

450
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800
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950 1000 1050 1100

Hullámhossz [nm]

3-17. ábra: Saját struktúra és ipari cellák reflexiós görbéi
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A szakirodalomban hozzáférhető és a gyári cellákon mért értékek nagyobbak az általam
elért átlagos 2,5%-os reflexiónál (3-17. ábra, 3-10. táblázat). Munkám eredményeképpen az
általam vizsgált ipari napelemekhez képest alacsonyabb átlagos felületi reflexiót sikerült
előállítani a TMAH felületstrukturálás és a porlasztott SiON réteg együttes alkalmazásával.
A kidolgozott és optimalizált technológiai lépést fogom alkalmazni a félig átlátszó napelem cellák
előállításánál is.

3.3 Összefoglalás, új tudományos eredmények
1.Tézis: Technológiai eljárást dolgoztam ki, mellyel az n-típusú, egykristályos szilícium szelet
felületének reflexiója lecsökkenthető. Az általam kifejlesztett eljárás félig átlátszó napelem
technológiai lépéssorába integrálható. Az így elérhető 2,5%-os felületi reflexió a kereskedelmi
forgalomban lévő cellák esetén mért értékkel (3,4-7,1%) versenyképes. [T3, T5, T6, T10].
1.1. altézis: Szilícium szelet felületén anizotróp marási eljárással homogén piramisos
struktúrát alakítottam ki fémionmentes marószer (2%TMAH és 6%IPA vizes oldata)
alkalmazásával. Meghatároztam azokat a marási paramétereket, amelyek mellett
reprodukálható felületstrukturálási eljárás végezhető el: T=80°C, t=30perc. Mérésekkel
kimutattam, hogy a felület piramisos fedettsége nagyobb, mint 99%, és az alkalmazott
felületstrukturálási eljárás után a 400-1100nm-es tartományban a reflexió értéke átlagosan
11,28%-ra csökken. A felületen kialakuló 1-4µm magasságú piramisok kedvezően
befolyásolhatják a félig átlátszó napelem technológiában alkalmazott litográfiai eljárás
minőségét.
1.2. altézis: Egyrétegű, porlasztott szilícium-oxinitrid antireflexiós réteg alkalmazásával a
strukturált felületű egykristályos szilícium felületi reflexióját a 400-1100nm-es tartományban
átlagosan 2,5%-ra csökkentettem. A rádiófrekvenciás porlasztással argon és nitrogén
atmoszférában általam leválasztott réteg törésmutatója 1,8893 (λ=587nm). Mérésekkel
igazoltam, hogy a nitrogén nyomás változtatásával az antireflexiós réteg reflexiós görbéje
befolyásolható.
A tézishez kapcsolódó eredményeimet három nemzetközi konferenciacikkben és egy
nemzetközi folyóiratcikkben mutattam be.
A felületstrukturálási kísérletek során vizsgáltam a TMAH koncentráció, a hőmérséklet, az
IPA koncentráció és a marási idő hatását. Kimutattam, hogy a felületstrukturált szeletek
piramisos fedettsége, illetve a felület homogenitása és reflexiója is változik a felsorolt
paraméterek függvényében. TMAH-val készült felületstrukturálás során a piramisok mérete
kisebb lesz, mint a KOH-val végzett marás után. A felületeket összehasonlítva, az ipari celláknál a
magasságbeli eltérések jelentősebbek, mint a TMAH esetén. A kisebb magasságbeli szórás és
homogén felület kedvező a félig átlátszó napelem technológiában alkalmazott fotolitográfiai
lépéseknél.
Vizsgáltam a porlasztott szilícium-oxinitrid réteg porlódási sebességének, vastagságának és
törésmutatójának a nitrogén koncentrációtól való függését. A mért reflexiós görbéket szimulált
eredményekkel összehasonlítva megállapítottam a réteg összetételét, melyet XPS vizsgálattal is
igazoltam. Strukturált szelet esetében a minimális átlagos reflexió elérése érdekében
optimalizáltam az ARC-réteg vastagságát. A felületstrukturálási és porlasztási kísérletek során
készített mintákat saját mérések alapján ipari cellákkal, illetve az irodalmi hivatkozásokban
fellelhető értékekkel is összehasonlítottam és igazoltam az eljárások előnyeit.
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Disszertációmnak ebben a fejezetében ismertetem az egykristályos n-típusú szilícium
alapanyagból kialakított, félig átlátszó napelem struktúrához szükséges átmenő lyukak
megmunkálási technológiáját és vizsgálatát. A napelem átlátszósága a lyukak méretétől függ, így
ennek értéke egyedileg megadható. A kísérleti részben a tömbi megmunkálásról szóló
szakirodalmi összefoglalót vettem alapul (2.5.3. fejezet). A reprodukálható és tervezhető marási
technológiát a következő paraméterek befolyásolják: a marási elrendezés, a keverés típusa és
mértéke, a Si szelet kiinduló felületének minősége és adalékolása, a marószerhez adott
adalékanyag mennyisége, hosszú marási folyamatra vonatkozó marási sebesség,
maszkolórétegek maródási sebessége. A szilícium TMAH oldatokban végzett tömbi
megmunkálásával és felhasználási lehetőségeivel számos kutatócsoport foglalkozik, azonban
kevés olyan publikáció található a szakirodalomban, amelyben részletes technológiai
paraméterek is szerepelnek. Ez a megmunkálási módszer egy alternatív technológiai lehetőséget
nyújt az egyre jobban fejlődő félig átlátszó napelemek terén. Ezért indokolt a TMAH-val készült
szilícium szeleten átmenő lyukak létrehozásához szükséges marási technológia kutatása.
Célom egy TMAH alapú stabil, reprodukálható és gyors marási technológia kidolgozása volt.
Munkám során nagy hangsúlyt fektettem a szelet teljes felületére vonatkoztatott mélységbeli
szórás minimalizálására, mivel ez garantálja majd a későbbiekben a szeleten átmenő lyukak
egyidejű kialakulását. A maráshoz szükséges maszkolórétegnek illeszkednie kell a napelem
technológiához, a lehető legkevesebb többletlépés alkalmazásával. A megadott számszerű
adatok a technológiai paraméterek vagy a mérések tipikus értékeit mutatják be.

4.1 Anizotróp szilícium marási kísérletek
4.1.1 A marási összeállítás és paraméterei
A marási összeállítás megegyezett a felületstrukturálási kísérlet során ismertetett
elrendezéssel (3-1. ábra). A reprodukálhatóság érdekében a folyadékokat 1x10-2g pontosságú
laboratóriumi mérleggel (KERN EW-300), míg az adalékanyagot 1x10-4g pontosságú analitikai
mérleggel (Adam PW-124) mértem ki.
A kísérleteket n-típusú, foszforral adalékolt, <100> orientációjú, 5-10Ωcm fajlagos
ellenállású, egyoldalon polírozott (single-side polished), 1mm vastagságú próba szeleteken
végeztem. Azért választottam ilyen vastagságú szeletet, hogy a hosszú idejű marásokat is
vizsgálni lehessen és elkerüljem az átlyukadást. A polírozott szeletekre termikus úton száraz
oxidációval 160nm vastag szilícium-dioxid maszkolóréteget növesztettem 1100°C-on.
A maszkolóréteget fotolitográfiai lépésekkel megmunkáltam. A szilícium-dioxidban nyitott
ablakok tetszőlegesen kiválasztott 2x2mm2 méretűek voltak (4-1. ábra). A marási kísérletek
során a próbaszeletek teljes hátoldalát maszkolóréteg védte. A marási mélységet állványra
szerelt mérőórával határoztam meg, ahol a tapintócsúcs hegyének átmérője 0,8mm volt.
A méréseket adott időegységenként, a felületen levő 30 lyukból 16 lyukban végeztem, egyenletes
felületi elosztásban. Minden mérés alkalmával a lyukak pozíciója megegyezett. Ezzel lehetőség
nyílt a teljes felületre számolt mélységbeli szórás meghatározására is. Vizsgálataim során a mart
felület elnevezést a csonka gúla alakú lyuk aljára használom. A TMAH marási paraméterek
beállításához és tanulmányozásához több előkísérletet, majd ezek eredményeire támaszkodva
paraméter orientált (koncentráció, adalékanyag mennyiség) vizsgálatokat végeztem.
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4-1. ábra: TMAH marási kísérletek maszkja, 2x2mm2-es ablakokkal

4.1.2 Előkísérletek
Az előkísérletek elvégzéséhez a szakirodalmi adatokat vettem alapul, ahol a legnagyobb
publikált marási sebesség 80-84µm/h között található. A kísérletek marási idejét úgy becsültem
meg, hogy a későbbiekben a napelem készítéshez használt 2”-es szelet vastagsága 280±25µm.
Így az irodalomban szereplő marási sebességgel számolva a szelet egyoldalról végzett
átlyukasztásához szükséges marási idő 3-4 óra között várható. A marási kísérleteket ezért
maximálisan 3 vagy 4 órás intervallumban végeztem. Kezdetben, az irodalomban megtalálható
technológiai leírások alapján, kis töménységű oldatok marási paramétereit vizsgáltam
változtatva a TMAH koncentrációját. A legkisebb koncentráció, amivel munkám ezen
szakaszában dolgoztam 4% volt [121]. A 75°C és 85°C-on végzett kísérlet után megállapítottam,
hogy a hőmérsékletet 10°C-al növelve jelentős marási sebességbeli különbség alakult ki.
A marási sebesség 38µm/h-ról 71µm/h-ra nőtt és a mart felület nagyon egyenetlen lett.
A felületen a marási idő függvényében egyre nagyobb dombok és rücskök (ún. hillock, rounded
pits) jelennek meg. Ezek kezdetben piramisjellegű formákat vettek fel, majd a marás során
egymásból kinőve új és nagyobb formákká alakultak át (4-2. ábra-a). Ezek nagyban befolyásolják
az átlagos marási sebességet, valamint nagy szórást okozhatnak a mélységmérés során. Az oldat
töménységének növelésével a marási sebesség és a buborékképződés lecsökkent (10% TMAH
esetén 63µm/h), viszont a mart felület egyenletessége javult (4-2. ábra-b). Amikor az oldat
koncentrációját 7%-ra csökkentettem, akkor a marási sebesség nőtt, de még nem érte el a
maximális irodalmi értéket.

a.)

b.)

4-2. ábra: Felület egyenletessége a koncentráció függvényében: a.) 4% TMAH, b.) 10% TMAH
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A marás során akár több milliméter átmérőjű hidrogén buborékok is kialakultak (2–4),
melyek a durva, mart felületen megtapadtak (4-3. ábra). A buborékképződés kisebb
koncentrációk esetén fokozottabb a nagyobb a marási sebesség miatt, ezért lényeges a
buborékok okozta maszkolás problémájával is foglalkozni.

4-3. ábra: Buborékképződés a TMAH marás során

A buborékok meggátolják a reagensek felülethez jutását. Egy lokalizált maszk képződik a
buborék és a szilícium felület kontaktpontján, mely részben hidratált és különböző
sztöchiometriájú szilikát vegyületekből áll. A lokalizált maszk a hidrogén buborékok távozásával
feloldódik. A szakirodalomban ennek elősegítésére különféle megoldásokat lehet találni, melyek
közül egyik a folyadék folyamatos keverése vagy az ultrahangos rezgetés. Érzékeny struktúra
esetében, mint egy vékony szilícium szelet, az ultrahangos rezgetés nem alkalmazható több órán
keresztül. Ezért az ultrahangos rezgetés hatását nem vizsgáltam. A kísérletek során mágneses
keverést alkalmaztam. A vizsgálatokból arra a következtetésre jutottam, hogy a keverés
szükséges az oldat homogenitásának javítására (hőmérséklet, koncentráció). Példa erre egy
5%-os oldattal végzett kísérlet, melyben keverés nélkül 1 óra után a marási mélység <10µm volt,
míg 200 fordulat/perc keverés esetén már 60-70µm-es mélység alakult ki. A keverés során a
buborékok távozását nagy fordulatszám esetén sem sikerült elérni. Sajnos az eredmények nem
egyértelműek a felületen létrejövő alakzatok miatt, melyek méretei a hosszabb marások során
nagyon eltérőek lehetnek, ezért további vizsgálatokra volt szükség.
A mart felület egyenletessége valamint a különböző pozíciókban elhelyezkedő lyukakban
mért marási mélység összefügg. Célom egy olyan marási technológia kidolgozása, amely során az
átmenő lyukak a lehető legkisebb időbeli eltéréssel alakuljanak ki a teljes szeleten. A mart felület
egyenletességét javító megoldások közül az erős oxidálószer hatását is vizsgáltam, kiindulva az
irodalmi 5-10g/l ammónium-perszulfát értékből. Mivel a folyamatos adagolás nem volt
megoldható a kísérleti összeállításban, valamint az AP elbomlási ideje ~1 óra, ezért az óránkénti
adagolást választottam. A 85°C-os 5%-os marószerhez adagolt AP elbomlása miatt ezt óránként
5g/l mennyiségben pótoltam. Az adalékanyag néhány másodperc alatt elegyedett az oldattal.
A 200 fordulat/perc keverés mellett a kísérleteket 1-4 óráig terjedő intervallumban végeztem.
Minden óra után megmértem az előre meghatározott lyukak mélységét, majd a mérések után a
minták visszakerültek a marószerbe. A mért értékek átlaga alapján meghatároztam az adott
időintervallumra vonatkoztatott átlagos marási sebességet is (4-4. ábra). Kimutatható, hogy AP
hozzáadása nélkül a marási sebesség az 1-4 óra közötti intervallumban 23,5µm/h-val nőtt.
Optikai mikroszkóppal egy adott lyukban vizsgáltam a mart felület morfológiájának változását
az idő függvényében (4-5. ábra).
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4-4. ábra: 5% TMAH oldat, Si marási sebessége adalékanyag nélkül és 5g/l/h AP esetén

Jól láthatók a pszeudo-maszkolás miatt kialakult hillock-ok már 1 órás marás után is.
A parazita alakzat mérete a marási folyamat előrehaladásával egyre terjed. A kiálló hillock-hoz
nagyobb eséllyel tapadnak hidrogén buborékok, melyek további lokális maszkként viselkednek,
így a hillock mérete a marási idővel kiterjed. Az adalékanyag mentes oldat esetében a megfigyelt
alakzatok akár több száz mikrométer hosszú és többször tíz mikrométer magasak lehetnek.
Az ebből adódó mélységbeli szórás értéke 10-20µm körül volt, ami számottevő időbeli eltérést
eredményez a lyukak teljes felületen való kialakulásában.

a.)

b.)

4-5. ábra: Felület egyenletessége 5% TMAH esetén: a.) 1 óra után, b.) 3 óra után

Adalékanyag használatával a marási sebesség időbeli stabilitása jelentősen javult. A 4 órás
marási időintervallum alatt a marási sebesség változása csak ~2,6µm/h. Az AP hozzáadásával a
felületen kezdetben kialakuló nem kívánt alakzatok mérete a marás során jelentősen csökkent
(4-6. ábra). Az 5g/l/h AP adalékanyag esetén megfigyelt ~2µm-es mélységbeli szórás és a
felületi egyenetlenség csökkentése érdekében további kísérleteket végeztem.
Az előkísérletekből az a következetés vonható le, hogy a marási sebesség további
növeléséhez magasabb oldat hőmérsékletet kell választani. Az oldat maximális hőmérsékletének
viszont technikai korlátai vannak. Az alacsony koncentrációjú marószernek a 90-96 százaléka
víz, ezért a forralás elkerülése érdekében a marási hőmérsékletet 100°C alatt kell tartani.
A TMAH koncentráció függvényében a Raoult-törvény szerint 0,4-1,1°C forráspont-emelkedés
várható a 4-10%-os oldatok esetében. A marási összeállításból adódóan a fűtőlap és az
üvegpohár közötti rossz hőátadás miatt, valamint a rendszer termikus időállandójából adódóan
a felfűtéskor 5-8°C-os túllövés észlelhető. Továbbá, a fűtőlap hőmérsékleti stabilitását és a
szabályozó hőmérő pontosságát is figyelembe kell venni a túllövés elkerülése érdekében.
A technikai korlátok ismeretében a későbbi marási kísérleteimet T=92°C-on végeztem.
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A technológiai folyamat idejének minimalizálása érdekében a TMAH marószer
koncentrációjának és az AP adalékanyag mennyiségének a marási sebességre gyakorolt hatását
vizsgáltam a további kísérleteimben.

a.)

b.)

4-6. ábra: Felület egyenletessége 5% TMAH+5g/l/h AP esetén: a.) 1 óra után, b.) 3 óra után

4.1.3 TMAH koncentráció hatásának vizsgálata
Az előkísérletek eredményei alapján a marási sebességet és a lyukak mélységbeli szórását
vizsgáltam a marószer koncentrációjának függvényében. A marási kísérleteket 92°C-on
végeztem 1-3 óráig terjedő időintervallumban, 3-5-7%-os TMAH oldatok esetén, adalékanyag
nélkül. Az oldat hőmérsékletét egy külső, K-típusú hőmérővel is ellenőriztem. A marási
mélységeket minden órában a lyukak mart felületének közepén ellenőriztem. Egy adott TMAH
koncentrációval három kísérletet végeztem és a leírt eredmények ezek átlagából származnak.
A 3%-os töménységű oldat esetén megállapítható, hogy a marási sebesség a mérési
időpontok között folyamatosan növekszik. A teljes marási időre vett átlagos marási mélység
243,7±11,9µm; ebből számolva a marási sebesség 81,2µm/h. A lyukak alján jelentős
egyenetlenség figyelhető meg, ami magyarázza a mérőórával is kimutatott nagy mélységbeli
eltérést (4-7. ábra).

a.)

b.)

c.)

4-7. ábra: 3%-os TMAH oldattal mart felületek: a.) 1 óra, b.) 2 óra, c.) 3 óra

Növelve a TMAH koncentrációját, 5%-os oldatok esetén szintén megfigyelhető a marási
sebesség növekedése az idő függvényében. A marási folyamat közben jelentős buborékképződés
volt tapasztalható. A teljes időre számolt átlagos marási mélység 270,6±6,5µm volt; az ebből
adódó marási sebesség 90,2µm/h. Az átlagos marási sebesség értéke jóval nagyobb, mint az
előkísérletek során mért ~62µm/h (4-4. ábra). A 30%-os növekedés oka a magasabb marási
hőmérséklet. Továbbá az előkísérletek során nem volt külső hőmérővel ellenőrizve az oldat
hőmérséklete, így a szabályozás bizonytalansága is befolyásolhatta az eredményt. A marási
mélységek szórásából megállapítható, hogy a koncentráció növelésével csökkent a mart felület
durvasága, de továbbra is egyenetlen (4-8. ábra).
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a.)

b.)

c.)

4-8. ábra: 5%-os TMAH oldattal mart felületek: a.) 1 óra, b.) 2 óra, c.) 3 óra

Az általam vizsgált legnagyobb, 7%-os TMAH koncentráció esetén megváltozik a mart
felület morfológiája. Az eddigi domború és lépcsős alakzatok helyett kisebb csúcsos formák
jelennek meg, amik idővel ellaposodnak és kagylóssá válnak (4-9. ábra). Az átlagos marási
mélység a koncentráció növelésével 250,5±3,1µm-re csökkent. A lyukakban mért mélységek
közötti eltérés kisebb, mint az 5%-os oldat esetén. Ez arra utal, hogy a TMAH koncentrációjának
növelésével a marási mélység egyre homogénebb lesz a szelet teljes felületén. A marási sebesség
továbbra sem konstans, az átlagos értéke 83,5µm/h. Ez alacsonyabb, mint az 5%-os oldat esetén
(90,2µm/h) és hozzávetőlegesen megegyezik a 3%-os marószernél mért értékkel. Az árkokban
levő felületen néhányszor tíz mikrométeres magasságbeli eltérések tapasztalhatók (C-függelék).

a.)

b.)

c.)

4-9. ábra: 7%-os TMAH oldattal mart felületek: a.) 1 óra, b.) 2 óra, c.) 3 óra

A legkisebb mélységbeli szórást a 7%-os TMAH oldat esetében tapasztaltam, viszont ez a
koncentráció nem biztosít elég magas marási sebességet. A kísérletek eredményei alapján
elmondható, hogy a vizsgált oldatok közül elfogadható mértékű mélységbeli szórás mellett a
leggyorsabban az 5%-os TMAH marja az <100> orientációjú szeletet (4-10. ábra, 4-1. táblázat).
A koncentráció finomabb felbontásával tovább kereshető a marási sebesség maximuma.
A mélységbeli szórás és a mérés pontossága miatt ilyen jellegű vizsgálatokat nem végeztem.
Mindhárom marószer esetén megfigyeltem a marási sebesség időbeli növekedését. Ezt a
jelenséget az előkísérletek során is tapasztaltam adalékanyag mentes oldat esetén (4-4. ábra).
Az optimálisnak választott 5%-os TMAH oldatnál a növekedés mértéke 32,8% (22,27µm/h) az
1-3 óra közötti időintervallumra nézve. A marási sebesség jelentős változása problémát jelent a
marási technológia tervezése szempontjából. A marási sebességet számos tényező
befolyásolhatja: a hőmérséklet, a koncentráció, a reakcióba lépő vegyületek mennyisége, az oldat
párolgása, az oldat rétegződése, a reagensek és a reakciótermékek diffúziója és a felületről való
távozása, a beoldott Si mennyisége, a marószer szennyeződései. Továbbá befolyásolja a marási
idő, az alapanyag szennyeződései és adalékolása, az alapanyag mikrostruktúrája és a benne levő
feszültségek, az oldat adalékanyagai [122]. Az általam használt marási összeállításból adódóan
az oldat hőmérséklete konstans (∆T≤0,5°C). Az oldat rétegződését a mágneses keverés
akadályozza meg. Az edény tömítettsége miatt a folyamat során a marószer nem párolog, így ez
nem befolyásolja az oldat összetételét. A teljes marási folyamat alatt a reagens ~3%-a kerül
felhasználásra, így ez elhanyagolható koncentráció változáshoz vezet. Az oldat adott marási
paraméterek és szelet szám mellett kvázi-puffereltnek tekinthető.
53

4 Átmenő lyukak kialakítása anizotróp marással

Átlagos marási sebesség [µm/h]

3% oldat

5% oldat

7% oldat
90,20

90
85

83,50

82,50

81,23

80
75,28

75

73,41

70
66,06

67,93

67,00

65
1

2
Marási idő [óra]

3

4-10. ábra: Átlagos Si marási sebességek a TMAH koncentrációjának függvényében

A beoldott szilícium nem csak a marási sebességet befolyásolja [123], hanem a frissen mart
felület mikro- és makroérdességét is. A szakirodalomban több alkalmazási lehetőség is
megtalálható, gyakran használják a marási sebesség növelésére és a mart felület
egyenletességének javítására [84] [124]. A mikromechanikai szerkezetek esetén
nagymennyiségű szilíciumot adnak a marószerhez az alumínium réteg védelmének érdekében
[125] [126] [127]. A beoldott Si különböző szilikát vegyületek formájában jelenik meg az
oldatban, melyek passziválják az alumínium felületét, így az nem maródik. A beoldott Si
mennyiségének függvényében a marási sebesség vizsgálata nem képezte a doktori munkám
tárgyát. Minden kísérletnél figyeltem arra, hogy a maráshoz használt mintázat megegyezzen,
ugyanannyi ideig történjen a marás. Ezzel a beoldott Si mennyisége mindig konstans maradhat
egy kidolgozott és optimalizált marószer esetében.
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a felület érdessége és a morfológiája
folyamatosan változik a marás során. A polírozott kiindulási felülethez képest egyre nagyobb
méretű dombok és közel piramis jellegű alakzatok alakulnak ki [128], amik folyamatosan
növelik a reakcióképes effektív felület nagyságát. A durva felület miatt számos kristálytani sík is
marhatóvá válik, melyeknek a marási sebessége jelentősen eltérhet a leggyakrabban vizsgált
(100) és (111) síkoktól. A nagyobb felület és az eltérő orientációk miatt az oldat reagensei több
Si atommal tudnak reakcióba lépni, így növelve a marási sebességet a megmunkálási idő
függvényében. A marási sebesség változásában a buborékképződés is szerepet játszik a
maszkoló hatás révén. A változó marási sebesség, a felületi formák és a felülethez tapadt
buborékok miatt a technológia pontosan nem tervezhető, ezért olyan adalékanyagra van
szükség, ami stabillá és reprodukálhatóvá teszi a marási folyamatot (2.5.3. fejezet).

4.1.4 Ammónium-perszulfát adalékanyag hatásának vizsgálata
Fontos volt egy olyan marószer kidolgozása, aminek az alkalmazásával kis mélységbeli
eltérések alakulnak ki a teljes szelet felületre vonatkoztatva. Ez a félig átlátszó napelem
technológiában az átmenő lyukak egyidejű kialakulásához vezetne, ami az idő függvényében
tervezhetővé teszi a technológiai folyamatot. Egy időkontrollált marási stop alkalmazása során a
szilícium teljes felületén az egyidejű átlyukadás kulcsfontosságú. Ha a technológia nem
időkontrollált, akkor további folyamat leállítási módszerekre van szükség (optikai vizsgálatok
több felületi ponton, folyamatot irányító optikai rendszer stb.). Ezen túlmenően a hosszabb
marási időhöz vastagabb maszkolóréteg szükséges és a hibahelyek kialakulásának esélye is
megnőhet. A vizsgálatom célja az előkísérletekben sikeresen használt ammónium-perszulfát

54

4 Átmenő lyukak kialakítása anizotróp marással
adalékanyag mennyiségének optimalizálása volt a minimális mélységbeli szórás és a maximális
marási sebesség elérése érdekében. A marási kísérleteket a 4.1.3. alfejezetben leírt
eredményekre támaszkodva 5%-os töménységű TMAH oldattal végeztem, 92°C-on, 3 óráig.
Vizsgáltam az adalékanyag hatását a mennyiség függvényében kitérve a mélységbeli eltérésekre,
a felületi felvételek elemzésére és az átlagos marási sebességek számítására. A szakirodalom
szerint az optimális AP mennyiségből kiindulva (5-10g/l) első lépésben 2, 5 és 8g/l/h
anyagmennyiség hatását vizsgáltam. A marási mélységeket minden órában a lyukak mart
felületének közepén ellenőriztem. Egy adott AP mennyiséggel három kísérletet végeztem, az
ismertetett eredmények ezek átlagából származnak.
Az adalékanyag mentes marási kísérletek során megfigyelt buborékképződés már a 2g/l/h
AP hatására jelentősen csökkent. A néhány milliméteres buborékok helyett csak enyhe pezsgés
volt megfigyelhető, az apró buborékok nem vagy nagyon rövid ideig tapadtak meg a felületen.
Ennek eredményeképpen a lyukak mélységének szórása jelentősen csökkent. Az átlagos marási
mélység 274,2±0,98µm volt. Az eredményekben megfigyelhető, hogy a 3 óra után számolt szórás
értéke 6,5µm-ről (AP nélkül) 0,98µm-re csökkent. Ez a szelet teljes felületére nézve szinte
egyidejű átlyukadáshoz vezet majd a félig átlátszó napelem technológiában. A számolt átlagos
marási sebesség 91,42µm/h, ami minimális növekedés az AP nélkül végzett kísérlet
eredményéhez képest (90,2µm/h). Az idő függvényében a lyukak alja is sokkal egyenletesebb
lett a szelet teljes felületén (4-11. ábra). A mikroszkópos vizsgálat során nem láthatók nagy
mélységbeli eltérések, szemben az adalékanyag nélküli esettel (4-8. ábra).

a.)

b.)

c.)

4-11. ábra: Mart felületek 2g/l/h AP esetén, látható a felület egyenletességének javulása az idő
függvényében: a.) 1 óra, b.) 2 óra, c.) 3 óra

Az adalékanyag mennyiségét 5g/l/h-ra növelve, a megmunkálás során kialakult lyukak alja
durvább lett (4-12. ábra-a), mint az előző esetben. Ezt igazolja a minimálisan megnövekedett
1,27µm-es mélységbeli szórás is. A marási sebesség is csökkent, átlagos értéke 86,89µm/h volt.
Az AP mennyiségét növelve, 8g/l/h esetén a lyukakban mért mélységek között tovább nőtt az
eltérés. A szórás értéke 2,29µm volt, ami nagyobb, mint az előző két kísérlet esetében.
Az eltérést a nagyobb méretű hillock-ok kialakulása eredményezi (4-12. ábra-b). A marási
sebesség átlagos értéke tovább csökkent 85,07µm/h-ra. Az eddigi eredmények alapján
megállapítható, hogy az AP mennyiségének növelésével a szilícium marási sebessége csökken.
A felületen elindul a hillock képződés is, így nagyobb AP koncentrációk irányába további
vizsgálatokat nem végeztem.
Az optimális adalékanyag mennyiségének megállapításához tovább vizsgáltam a 2-5g/l
közötti tartományt. A 3g/l/h AP mennyiség hatására megfigyelhető, hogy a lyukak alján
kisméretű dombok alakulnak ki, nem lesz sima a mart felület (4-12. ábra-c). A lyukakban mért
mélységek között a vártnak megfelelően kisebb eltérés adódott, mint 5-8g/l/h AP esetén, a
szórás értéke 1,22µm volt. A marási sebesség is követi a tendenciát, átlagos értéke 88,39µm/h.
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a.)

b.)

c.)

4-12. ábra: Mart felületek az AP függvényében: a.) 5g/l/h, b.) 8g/l/h, c.) 3g/l/h

Az adalékanyaggal végzett marási kísérletsorozattal kimutattam, hogy a legmagasabb
marási sebesség a 2g/l/h AP esetén érhető el. Továbbá, ez a marószer összetétel mellett mérhető
a legkisebb mélységbeli szórás is a szelet teljes felületére nézve (4-13. ábra). Méréseimet a
felületről készített optikai mikroszkópos felvételek is alátámasztják. A szakirodalom szerint az
AP használatával az (100)/(111) síkokra vonatkozó anizotrópiai hányados értéke megnő, ezáltal
az alámaródás mértékét is csökkenti [129]. Az adalékanyag alkalmazásával a marási sebesség
időbeli változása is befolyásolható. Az optimálisnak választott 2g/l/h AP mennyiség esetén a
változás mértéke 6,5% (5,6µm) az 1-3 óra közötti időintervallumra nézve (4-14. ábra). Ez az
érték sokkal kisebb, mint az adalékanyag nélküli marás alkalmával tapasztalt 32,8%-os változás.
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4-13. ábra: Átlagos marási mélység és szórása az AP mennyiségének függvényében (t=3óra)
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4-14. ábra: Átlagos Si marási sebességek az AP mennyiségének függvényében
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Az optimális mennyiségű AP feletti tartományban tapasztalt szórás növekedést, illetve a
marási sebesség visszaesést a vízben szétbomló ammónium-perszulfát okozza. A bomlás során
hidrogén-peroxid és ammónium-hidrogén-szulfát keletkezik, melyek fontos szerepet játszanak a
szilícium marási folyamatban:
(

)

(4-1)
(4-2)
(4-3)
(4-4)

A szilícium marási sebessége függ az oldat pH értékétől. Túlságosan megnövekedett pH
érték mellett a marási sebesség lecsökken. Az ammónium-hidrogén-szulfát víz jelenlétében
tovább bomlik és oxónium ionok keletkeznek (4–3) (4–4). Az oxónium ion a TMAH oldat pH
értékét csökkenti, tehát növelheti a marási sebességet. Az AP túladagolásával az optimum alá
csökken a pH érték. Ezáltal a marási sebesség újra lecsökken és a felület hajlamos lesz a hillock
képződésre. A hidrogén-peroxid szerepe a szilícium marási folyamat közben komplex:
hozzájárul a hidrogén buborékok semlegesítéséhez, illetve katalizátorként viselkedik a szilícium
és a TMAH reakciójában (lecsökkenti a Si-Si atomok kötési energiáját) [121].
A szakirodalomban szereplő magyarázatok egybevágnak a tapasztalataimmal.
Az adalékanyag nélkül és adalékanyaggal végzett kísérletekben bemutattam, hogy a (4–2)
egyenlet szerint a hidrogén-peroxid jelenléte megnöveli a marási sebességet és a felülethez
viszonyított mélységek közti szórás lecsökken (4.1.2. fejezet). Az adalékanyag optimális
mennyiségének vizsgálatánál kimutattam, hogy a túladagolás a megnövekedett számú oxónium
ionok miatt a marási sebesség csökkenéséhez és durvább felület kialakulásához vezetett.
Túladagolás (>8g/l/h AP) esetén egy másodlagos jelenség, a nehezen oldódó pelyhes csapadék
ún. „snow flake” megjelenését is megfigyeltem [56].
A bemutatott kísérleti eredményeim alapján a félig átlátszó napelem technológiához az
5% TMAH 2g/l/h AP összetételű marószert választottam, amelyhez az általam elért
legmagasabb átlagos marási sebesség (91,42µm/h), kis felületi érdesség és elhanyagolhatónak
ítélt mélységbeli szórás (<1µm, 0,36%) tartózik (4-1. táblázat). Az elért eredményeim a
2-4. táblázatban összefoglalt irodalmi értékeknél jobbak. Munkám során a marási hőmérséklet, a
marószer összetételének és az adalékanyag mennyiség pontos beállításával egy stabil,
tervezhető és reprodukálható marási technológiát dolgoztam ki.
TMAH koncentráció [wt.%]

Átlagos marási sebesség [µm/h]

Mélységbeli szórás [%]

3

81,2

4,9

5

90,2

2,4

7

83,5

1,3

Adalékanyag mennyiség [g/l/h]

Átlagos marási sebesség [µm/h]

Mélységbeli szórás [%]

2

91,4

0,36

3

88,4

0,46

5

86,9

0,49

8

85,1

0,89

4-1. táblázat: Átlagos Si marási sebességek adalékanyag nélkül a TMAH koncentráció illetve az
ammónium-perszulfát mennyiségének függvényében (5% TMAH oldat esetén)
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4.2 Maszkolórétegek kialakítása és vizsgálata
A teljes Si szeleten adott mintázat szerint átmenő lyukak létrehozásához egy maszkolóréteg
kialakítása is szükséges. A maszkolóréteggel szembeni elvárások a következők:






Kis maródási sebesség (nagy szelektivitás) az adott marószerben, így vékonyabb réteg is
elegendő a hosszú idejű maráshoz.
A napelem technológiában a réteg kialakítása ne járjon többlet magas hőmérsékletű
folyamattal, amely rekombinációs centrumok és kristályhibák kialakulását segítené elő.
A réteg legyen tömör és hibahely mentes, mivel a lyukmarást a már p-n átmenettel
rendelkező Si szeleten kell elvégezni. Ha a maszkolórétegben tűlyukak vagy más típusú
hibahelyek vannak, akkor lokálisan a vékony emitter réteg is kimaródik. Ezeken a
helyeken a fémezés során átvezetés alakulhat ki.
A megmunkálás (ablaknyitás) minimális számú többletlépéssel, minél egyszerűbb és
pontosabb technológiával járjon.

Az ismertetett elvárások miatt szükséges a különböző rétegnövesztési módszerekkel létrehozott
maszkoló anyagok maródási sebességének, tömörségének és megmunkálhatóságának vizsgálata.
A maszkolóréteg vastagságának mérését Semilab GES-5E ellipszométerrel végeztem. A kezdeti
és a marás utáni vastagságmérésekből megállapítható a maszkolóréteg maródási sebessége.
Az ellipszométeres vastagságméréshez nem szükséges a mintákon ábrát kialakítani, így a
fotolitográfiából eredő esetleges hibák kiküszöbölhetők. Kísérleteim során a felületen kialakuló
hibahelyeket Olympus BX51M típusú optikai mikroszkóppal vizsgáltam.

4.2.1 Termikus szilícium-dioxid
A félvezető technikában az egyik legegyszerűbben előállítható és széles körben alkalmazott
maszkolóréteg a termikusan növesztett SiO2. A marási kísérletek során az 1100°C-on növesztett,
160nm vastag, termikus száraz oxid maródási sebességét vizsgáltam a TMAH koncentráció
függvényében (T=92°C, t=3óra). A kiinduló és a marás utáni maszkoló oxidréteg vastagságból
kiszámolható a teljes időre vonatkozó száraz oxid maródási sebessége (4-15. ábra). Az ábráról
leolvasható, hogy kis töménységű oldatok esetén a maródási sebesség 16-20nm/h között
változik. Az eltérés mértékét a vastagságmérés pontossága is befolyásolja. Az általam mért
értékek megegyeznek az irodalmi adatokkal [63].

SiO2 maródási sebesség [nm/h]

AP nélkül
20

2g/l/h AP
20,00

18,33

16,67

17,50

15
10
5
0
3

5

7

TMAH koncentráció [%]

4-15. ábra: SiO2 marási sebessége a TMAH koncentráció függvényében
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Vizsgáltam az adalékanyag hatását is a maszkolóréteg maródási sebességére vonatkozóan
(5% TMAH+2g/l/h AP). Az AP használata esetén az oxid maródási sebessége 17,5nm/h, tehát az
adalékanyagnak nincs számottevő hatása az oxid maródási sebességre. A termikus SiO2 réteg
tömörnek és hibahely mentesnek bizonyult (4-16. ábra). Levonható az a következtetés, hogy a
későbbiekben ismertetett félig átlátszó napelem technológia (6. fejezet) során az adalékanyag
miatt nincs szükség vastagabb maszkolóréteg kialakítására, így a magas hőmérsékletű
folyamatok időtartama sem növekszik. A réteg fontos előnye, hogy a kívánt mintázat a félvezető
technológiában ismert fotolitográfiával és nedves kémiai eljárással is kialakítható. Hátránya,
hogy a réteg növesztése magas hőmérsékleten megy végbe (T≥1000°C), ami kristályhibákat
indukál az alapanyagban.

4-16. ábra: Mart termikus SiO2 felület, a marás után nem láthatók hibahelyek. Az oldalél alatti
szürke sáv az árok felett megmaradt SiO2 réteg az alámaródás miatt.

4.2.2 CVD szilícium-nitrid és szilícium-dioxid
Az alapanyag hőterhelése szempontjából további két alacsonyabb hőmérsékleten
kialakítható (T≤850°C) maszkolóréteg tulajdonságait is vizsgáltam. Az LPCVD sztöchiometrikus
szilícium-nitrid és APCVD szilícium-dioxid rétegeket a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Intézetben készítették számomra. A leválasztás az Si3N4 esetén 810°C-on, míg a SiO2 kialakítása
450°C-on történt. A marási kísérleteket az optimálisnak választott 5% TMAH 2g/l/h AP
marószerben végeztem, T=92°C hőmérsékleten.
A TMAH oldat az APCVD oxidot gyorsabban marja [80], mint a termikusan növesztett
szilícium-dioxidot, ezért a kísérletet csak 1 óráig végeztem. A vastagságmérésből
megállapítottam, hogy a réteg maródási sebessége ~82nm/h. A marás során a szelet felületén
több helyen buborékképződés volt megfigyelhető, ami egyértelműen hibahelyekre utalt az
oxidban. A hibahelyek az optikai mikroszkópos vizsgálat során jól láthatók (4-17. ábra-a).
A marást követően a felületen számos apró négyzet alapú inverz piramis látható, melyek
élhosszúsága a szubmikron és a néhány mikrométer közötti tartományban van. Ebből az a
következtetés vonható le, hogy az egyrétegben leválasztott APCVD oxidban tűlyukak vannak.
A hibahelyek a szelet teljes felületén megfigyelhetők, így az APCVD-vel leválasztott SiO2 nem
megfelelő maszkolórétegnek.
Következő lépésben a kiváló maszkoló tulajdonságokkal rendelkező LPCVD nitrid réteget
vizsgáltam. A szakirodalom alapján a réteg maródási sebessége 1,7nm/h körül van [130]. Ebből
adódóan releváns vastagságbeli eltérés kimutatásához több órás marás szükséges, ezért a
kísérletet 3 óráig végeztem. A vastagság változásból számolt nitrid maródási sebesség 2,6nm/h
volt, ami nagyságrendileg megfelel az irodalmi értékeknek. A szelet felületének optikai
mikroszkópos vizsgálata során nem láthatók hibahelyek, inverz piramisok (4-17. ábra-b).
A szilícium-nitrid hátránya, hogy a réteg megmunkálása bonyolult. A mintázat kialakításához két
eljárás is alkalmazható:
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A nitrid felületére CVD oxidot kell leválasztani (célszerű több réteget, ezzel csökkentve a
tűlyukak kialakulását), majd fotolitográfiával és nedves kémiai marással ablakokat kell
nyitni az oxidban. Ezt követően a nitrid réteg lokálisan kimarható forró foszforsavban.
A nitrid marás során az oxidréteg maszkol.



A nitrid felületére felvitt fényérzékeny lakkba fotolitográfiával ablakot kell kialakítani.
Ezt követően a nitrid eltávolítható száraz kémiai úton (CF4+ O2 gázkeverék) reaktív ion
marással (RIE). A marás során a fotoreziszt maszkol.

a.)

b.)

4-17. ábra: Mart felületeken létrejött hibahelyek: a.) APCVD SiO2 – a szürke négyzetek a kialakult
invez alakzatokat jelölik, b.) LPCVD Si3N4 – a fekete sáv a szelet méréshez szükséges törési vonalat
jelzi, a felületen nem jelentek meg négyzet alakú hibahelyek

4.2.3 Centrifugálással felvitt üvegréteg (spin-on glass)
Tovább vizsgálva a maszkolóréteg kialakításának módjait, alternatív és viszonylag alacsony
hőmérsékletű technológiai megoldást kerestem. A maszkolóréteg kialakítása spin-on glass (SOG)
anyagokból megoldást jelenthet. Az SOG rétegeket a mikroelektronikai iparban is használják
fémezési rétegek közötti szigetelőként. Ezeket széles hőmérséklet tartományban lehet hőkezelni,
nincs szükség a folyamat során veszélyes gázok alkalmazására, mint a CVD esetében. Ezen kívül
a réteg kialakítása gyorsabb lehet a termikus oxidációnál.
Az SOG anyagok három fő csoportba oszthatók: szilikátok, adalékolt szilikátok és szerves
sziloxán vegyületek. A Filmtronics Inc. által gyártott szilikát SOG anyagok egyedülálló kis
molekulatömegű szilikát polimerek Si-O struktúrával. Ezek a polimerek alkoholos oldószerben
találhatók, mely a hőkezelés során elpárolog és a vékonyrétegben egy erős Si-O hálózat jön létre.
A tipikus hőkezelési hőmérséklet tartomány 425-1000°C között van, oxigén vagy nitrogén
atmoszférában. A hőkezelés során a gáz környezet befolyásolja a létrejövő oxid tulajdonságait.
[131] [132] [133]
A Filmtronics termékei között két szilikát alapú SOG volt számomra elérhető (15A és 20B).
A két anyag a kialakítható rétegvastagságban tér el egymástól. A 15A vastagsága 110-130nm,
míg a 20B vastagsága 180-300nm között változtatható a centrifugálás fordulatszámával.
Az anyagok porozitásáról (tűlyukak) és marási sebességéről kevés adat található a
szakirodalomban. A maszkolási kísérletek során a megfelelő vastagságú és a minél tömörebb,

hibahely mentes oxidréteg kialakítása volt a célom, ennek érdekében csak a vastagabb 20B
oldatot vizsgáltam. A szilícium szeletek polírozott oldalára centrifugálással vittem fel a
rétegeket (2000 fordulat/perc, t=20s), majd 30percig hőkezeltem. Változtatva a réteg hőkezelési
eljárását (hőmérséklet és gáz) vizsgáltam a kialakult vékonyréteg maszkolóképességét és
maródási sebességét (4-2. táblázat). A marási kísérleteket ebben az esetben is 5% TMAH+2g/l/h
AP marószerben végeztem, T=92°C hőmérsékleten, 3 óráig.
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Minta

Üvegréteg típusa

A
B

20B

C

Hőmérséklet [°C]

Hőkezelő gáz

Átlagos maródási sebesség [nm/h]

450

levegő

30

600

N2

27

800

N2

17,4

4-2. táblázat: 20B SOG rétegek maródási sebessége

A marás során a 450°C-on hőkezelt A-minta felületén gázképződést figyeltem meg, ami
oxidhibákra utal, hasonlóan az APCVD oxidréteghez. Az optikai mikroszkópos vizsgálat során a
felületen 10-40µm közötti élhosszúságú inverz piramisok voltak láthatók. Megállapítható, hogy
az oxidréteg porózus. A tűlyukak vagy apró sérülések mentén felületi hibák alakultak ki
(4-18. ábra-a). Az oxid maródási sebessége 30nm/h volt, ami nagyobb, mint termikus oxid
esetén. Ennek az az oka, hogy az alacsony hőkezelési hőmérsékleten nem jött létre tömör SiO2
struktúra. Ugyanakkor az oxid maródási sebességét figyelembe véve a kezdeti 280nm vastag
réteg elegendő lenne a hosszúidejű marás során. A hőmérsékletet növelve 600°C-ra a B-minta
esetén csökkent mértékű buborékképződés volt megfigyelhető a marás során. A felületen
továbbra is inverz piramisos hibák láthatók, de a magasabb hőkezelési hőmérséklet hatására
ezek mérete csökkent. A magasabb hőkezelési hőmérséklet hatására az oxid maródási sebessége
27nm/h-ra csökkent. A legjobb maszkoló tulajdonság a 800°C-os hőkezelés hatására alakult ki a
C-minta esetén. A TMAH marás során szemmel látható buborékképződést nem tapasztaltam.
A mikroszkópos felvételek alapján megállapítottam, hogy a felületen elszórva, apró <6µm körüli
élhosszúságú inverz piramisok alakultak ki, ami továbbra is tűlyukak jelenlétére utal
(4-18. ábra-b). A réteg maródási sebessége 17,4nm/h, ami egybeesik a termikus SiO2 esetén
mért értékkel (16-20nm/h). A réteg tömörségének javítása érdekében a 800°C feletti hőkezelési
hőmérséklet hatását nem vizsgáltam, mivel magasabb hőmérséklet tartományban termikus
oxidot is lehet növeszteni és az alapanyag hőterhelése is nőne.

a.)

b.)

4-18. ábra: SOG felületek TMAH marás után: a.) 450°C hőkezelés – az alacsony hőmérséklet miatt
létrejött oxidhibákból eredő nagyméretű inverz alakzatok, b.) 800°C hőkezelés – a magasabb
hőmérséklet hatására az inverz alakzatok mérete csökkent

A tűlyukak okozta felületi hibákat nem sikerült az egyrétegű SOG hőkezelésével megoldani,
ezért vizsgáltam a többrétegű 20B SOG struktúra maszkolóképességét is. Kétrétegű, összesen
560nm vastag oxidréteget alakítottam ki ismételt beszárítási és hőkezelési ciklusok során.
A rétegek hőkezelését 800°C-on 30 percig végeztem nitrogénben. A marást követően a felületen
csökkent a hibahelyek száma, de nem biztosított megfelelő védelmet a dupla réteg sem.
Ezen kívül, az SOG oxidban lévő belső feszültségek miatt nagy a mikrorepedések (micro cracks)
kialakulásának esélye. Egy repedés mentén több száz mikrométer vagy akár milliméteres
nagyságú árok is kialakulhat (4-19. ábra-a). Az alámaródás miatt kialakult, egy árok fölé benyúló
oxidmaradványon jól látható a repedés vonala is. Továbbá megfigyelhető, hogy egy
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mikrorepedés végénél lévő szubmikronos oxidhiba elegendő egy mikronos nagyságú inverz
piramis kialakulásához. A jelenség hasonló egy tetszőleges formájú maszkolóréteg hiba esetén,
ami a hosszú marási idő során inverz alakzat kialakulásához vezet, melyek oldalfalai az (111)
síkok.

a.)

b.)

4-19. ábra: SOG felületek TMAH marás után: a.) kétrétegű 20B – a fekete rész jelöli a repedési vonal
mentén kialakult árkot és látható egy szubmikornos oxidhiba miatt kialakult inverz piramis is,
b.) egyenetlen felületen kialakuló inhomogén réteg és hibahelyek

Az eredmények napelem technológiába való integrálhatósága miatt vizsgáltam az SOG réteg
felvitelét egyenetlen felületre. A marási kísérletet egy polírozott szelet hátoldalára felvitt,
450°C-on hőkezelt rétegen végeztem el. A marást követően az SOG rétegen jelentős
vastagságbeli inhomogenitást lehetett tapasztalni, amire az eltérő interferencia színek utaltak a
rétegen. Az egyenetlen felületen az SOG nem tudott egyenletesen terülni. A hiányos oxidfedés
miatt a marást követően inverz piramisok figyelhetők meg a szelet hátoldalán (4-19. ábra-b).
A kísérletekből levonható az a következtetés, hogy a nem polírozott felületen centrifugálással
felvitt SOG réteg maszkolásra nem alkalmas.
A maszkolórétegek vizsgálata során megállapítottam, hogy az 5% TMAH+2g/l/h AP
marószernek legjobban az LPCVD Si3N4 réteg állt ellen. A felület hibahely mentes volt, a réteg
marási sebessége nagyon alacsony 2,6nm/h volt, ugyanakkor a réteg megmunkálása költséges és
bonyolult. A termikus oxidációval előállított SiO2 réteg esetén szintén nagyon jó eredményt
értem el. A szelet felülete ebben az esetben is hibahely mentes volt, a maszkolóréteg marási
sebessége 17,5-20nm/h között változott. A maszkolóréteg fotolitográfiával és nedves kémiai
marással egyszerűen megmunkálható. Az APCVD szilícium-dioxid és az SOG rétegekben tűlyukak
vannak, így maszkolásra nem megfelelők. A marószerrel szembeni ellenállóképességet, a réteg
kialakítási módot és a megmunkálhatóságot figyelembe véve a félig átlátszó napelem
technológiában a termikusan növesztett SiO2 réteget alkalmazom. Ez a maszkolóréteg a napelem
technológiában a diffúziós eljárás második lépésében (behajtás) is létrehozható, így nem
szükséges további berendezés vagy külön technológiai eljárás.
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4.3 Összefoglalás, új tudományos eredmények
2.Tézis: Eljárást dolgoztam ki, mellyel a szilícium szelet teljes vastagságán átmenő, négyzet
keresztmetszetű lyukak alakíthatók ki félig átlátszó napelem megvalósításához. A technológiai
eljárás TMAH nedves kémiai anizotróp maráson alapszik [T2, T5, T6, T7, T9, T10].
2.1. altézis: A szilícium szeleten átmenő lyukak létrehozásához optimalizáltam a TMAH alapú
anizotróp marószer összetételét és a technológiai paramétereket a maximális marási sebesség
elérése érdekében. Az optimalizált marószerrel (5%-os TMAH oldat és 2g/l/h ammóniumperszulfát adalékanyag) 92°C-on végzett kísérletek során az n-típusú, 5-10Ωcm fajlagos
ellenállású, <100> orientációjú szilícium szeleten átlagosan 91µm/h marási sebesség érhető el,
a teljes felületen kisebb, mint 0,4% mélységbeli szórás mellett.
2.2. altézis: Kimutattam, hogy az egy óránál hosszabb anizotróp maráshoz az optimális
maszkolóréteg – az anyagszerkezet, a kialakítás és a megmunkálhatóság szempontjából – a
termikusan növesztett szilícium-dioxid, szemben a többletfolyamatot igénylő szilíciumnitriddel és a tűlyukakat tartalmazó APCVD szilícium-dioxiddal.
2.3. altézis: Kísérletileg kimutattam, hogy az egyrétegű SOG (spin-on glass), mint alacsony
hőmérsékleten (≤800°C) kialakítható alternatív maszkolóréteg, hőkezelési hőmérsékletének
növelésével csökken a marás során kialakuló hibahelyek száma és mérete. A maximálisnak
választott 800°C-os hőkezelés esetén 6µm vagy annál kisebb jellemző méretű inverz alakzatok
és azok csoportjai jönnek létre. A félig átlátszó napelem technológiában nem javaslom az
alkalmazását.
A tézishez kapcsolódó eredményeimet négy nemzetközi konferenciacikkben és két
nemzetközi folyóiratcikkben közöltem.
Az előkísérletek során a marószer általános marási tulajdonságait vizsgáltam. A kísérletek
eredményei alapján meghatároztam az optimális TMAH koncentrációt, ahol a legnagyobb marási
sebességet értem el. Továbbá, vizsgáltam az ammónium-perszulfát adalékanyag hatását a marási
sebesség és a teljes szeleten mérhető mélységbeli szórás szempontjából. Optimalizáltam a
marószert a legnagyobb marási sebesség és a térbeli egyenletesség érdekében. A marás során
kialakult lyukak mélységének szórása az átlyukadás egyidejűségét határozza meg a teljes
felületre vonatkozóan, mely a technológia tervezhetőségét kedvezően befolyásolja. A marási
technológia továbbfejlesztése után az eljárás termelékenysége növelhető a több szeleten
egyidőben történő lyukkialakítás által.
Vizsgáltam a lyukmaráshoz szükséges maszkolórétegek maródási sebességét, maszkolási
hibáit és alkalmazhatóságát; különös tekintettel a szeletet érő hőterhelésre és a
megmunkáláshoz szükséges technológiai lépésekre. Az optimálisnak ítélt, termikusan növesztett
SiO2 rétegben a hibahelyek képződését az ablaknyitáshoz használt fotolitográfia minősége
korlátozza. Az elért eredmények akár más Si alapú eszközök technológiájában is hasznosíthatók
(pl. szenzorok, MEMS-ek).
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5 Lézervágással és anizotróp marással kialakított
napelem cellák összehasonlítása
Disszertációm jelen fejezetének célja egy lézervágással és anizotróp marással készült félig
átlátszó teszt napelem cellák összehasonlítása a megmunkálásból eredő veszteségek és
sérülések szempontjából. Az egyetlen jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható, Sunways cég
által gyártott félig átlátszó napelem lézervágási technológiájáról vagy főbb paramétereiről nem
található információ a szakirodalomban. Azonban számos, szilíciumvágással kapcsolatos
publikáció elérhető, amelyekben többféle lézertípust alkalmaznak [41] [134]. A kristályos
napelem gyártástechnológiájában elterjedt a lézeres megmunkálás az éleken kialakult
átvezetések megszűntetése (edge isolation) érdekében. Továbbá a nagy hatásfokú és különleges
rétegszerkezetű napelemek előállításánál is alkalmaznak lézereket pl.: az eltemetett kontaktusok
(burried contacts) kialakításánál vagy a teljes szelet vastagságon áthaladó furatfémezett
(metal wrap through) struktúrák esetén. Ezen kívül a kész napelemek egyedi méretre és
alakzatra való vágásánál is alkalmazható a lézeres megmunkálás. Ezen feladatok elvégzésére
különböző hullámhosszúságú lézereket alkalmaznak, a szelet vastagság és a lézerforrás
függvényében. A rövidebb hullámhosszúságú lézerek esetén a szilícium szelet teljes
vastagságának átvágásához gyakran a nyalábnak többször kell áthaladnia ugyanazon a
nyomvonalon, ami növeli a vágási technológia idejét. A szilícium megmunkálásnál
leggyakrabban alkalmazott hullámhossz az 532nm és az 1064nm. A hullámhossz kiválasztásánál
figyelembe kell venni a technológiai folyamat idejét, a lézervágás sebességét és nem utolsó
sorban a lézeres berendezés költségeit is. Ebből adódóan az Nd:YAG (1064nm) lézerek nagyon
elterjedtek, mert előnyei közé sorolható a nagyfokú megbízhatóság, a megnövekedett
termelékenység és az alacsony költség. Ezzel a hullámhosszúságú lézerrel végzett szilícium
megmunkálásra több szakirodalomi hivatkozás is található. Alkalmazzák az átvezetések
eltávolítására [135] [136], az árkok és bemélyedések létrehozására [137] [138], a szilícium
vágásra [139], a furatkialakításra [135] [140] és a hőkezelésre [136] is.
A készülékgyártók szilíciumvágására ajánlott berendezései [141] és a fellelhető
megmunkálási lehetőségek alapján a LASAG cég KLS246 típusú Nd:YAG (1064nm) lézerét
választottam a minták elkészítéséhez, melynek napelemes alkalmazására a szakirodalomban is
található hivatkozás [142] [143]. A berendezés impulzus üzemben működik és gázkifúvásos
vágást tesz lehetővé. A részletes technológiai lépések ismertetése után bemutatom a lézervágás
napelem cellák elektromos paramétereire kifejtett hatásait. Ennek érdekében vizsgálom a
lyukak oldalfalainak minőségét és összehasonlító méréseket végzek a mintákon. A fejezet végén
az eredményeim alátámasztása érdekében bemutatok egy kereskedelmi forgalomban
megvásárolható ipari minőségű félig átlátszó cellát, melynél szintén kimutatható a lézervágásból
eredő hibák jelenléte (hőterhelt zóna, felületre visszarakodott olvadékok, sorjás élek).
Az eredményeknél ismertetett tendenciák és tipikus hibahelyek, a lézervágással kialakított
cellák esetén megfigyelt problémák és a hőterhelt zóna jelenléte jellemzőek a lézervágásra.
Ezek mértéke a vágási technológia optimalizálásával csökkenthető, nagyobb vágási sebesség és
optimális lézerhullámhossz alkalmazásával. A fejezet célja, az azonos struktúrájú, kizárólag a
lyukkialakítási eljárásban eltérő teszt cellák összehasonlítása illetve a különbségek
tanulmányozása volt és nem a lézervágási technológia optimalizálása. A szakirodalomban nem
található olyan jellegű kutatás, amely konkrétan a lézervágás és az anizotróp marással való
megmunkálásból adódó különbségeket hasonlítaná össze és kiemelné a félig átlátszó napelemek
elektromos paramétereire gyakorolt hatását.
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5.1 Tesztstruktúrák előállítása
A vizsgálathoz három tesztstruktúrát készítettem. Két cella különböző lézervágási
paraméterrel és egy cella anizotróp marással készült. A három cella struktúrája megegyezik,
csak a lyukkialakítás módjában van eltérés. Az alapanyag n-típusú, egyoldalon polírozott,
5−10Ωcm fajlagos ellenállású, <100> orientációjú, 280±25µm vastag Si szelet volt. Mivel a cél az
átlátszóság kialakításához szükséges technológiák összehasonlítása volt, ezért egy
leegyszerűsített napelem struktúrát választottam. A cella technológiai lépései a következő ábrán
láthatók (5-1. ábra-a).

a.)

b.)

5-1. ábra: Félig átlátszó teszt napelem cellák: a.) technológiai folyamat,
b.) lézervágott napelem cella képe

A foszforral adalékolt BSF-réteg négyzetes ellenállása ~35Ω/□, míg a bór diffúzióval
kialakított emitter réteg négyzetes ellenállása behajtás után ~80Ω/□ volt. Az ARC-réteg
kialakítása termikus oxidációval történt a bór behajtása során. Az SC1 és SC2 cella esetében
~90nm vastag száraz oxidot hoztam létre. Az SC3 minta esetén az volt a cél, hogy az anizotróp
marást követően egy ~90nm vastag ARC-réteg maradjon a cella felületén. A maszkolóréteg
kialakításnál figyelembe kellett venni a hőterhelést, tehát közel azonos idejű és hőmérsékletű
folyamatot kellett tervezni, mint az SC1 és SC2 mintánál. Továbbá, meg kellett határozni a marás
során az oxidréteg vastagságának változását is. A 4.2.1. fejezetben leírt eredmények alapján a
SiO2 átlagos marási sebessége ~20nm/h és a teljes szelet átmarásához ~3,5 óra szükséges
(szelet vastagság függvényében), így az oxidvastagság változás 70nm lesz. Mindent figyelembe
véve az SC3 minta esetén a ~160nm vastag SiO2 növesztése száraz-nedves-száraz oxidációs
eljárással teljesíthető. A vastag SiO2 réteg kettős célt szolgál a struktúrában: maszkolóréteg
szerepét tölti be az anizotróp lyukmarás során, illetve a visszamaradt ~90nm vastag oxid ARCrétegként viselkedik. Az ARC-réteg növesztésének ideje mindegyik minta esetében megegyezett,
így a struktúra (diffúziós mélységek) és a szeletek hőterhelése is egyforma volt. A napelemek
fémezését Ni+Cu kettősréteg alkotja, melyet vákuumgőzöléssel és galvanizálással hoztam létre.
Utolsó lépésként a szeletek szélén lévő, diffúzió és fémezés közben kialakuló, átvezetések
megszüntetése érdekében a szeletekből Disco-DAD320 típusú szeletdaraboló fűrésszel
36,5x32,5mm2 méretű cellákat vágtam ki.
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Az SC1 és SC2 cella esetén az átmenő lyukakat lézervágással alakítottam ki. A megmunkálást
1064nm hullámhosszú impulzus üzemű Nd:YAG lézerrel végeztem. A lézeres megmunkálás
paramétereit az Exasol Kft. előkísérletek és tapasztalati értékek alapján állapította meg. A két
minta esetén eltérő vágási sebességet alkalmaztam, míg a többi vágási paraméter azonos maradt
(5-1. táblázat). A vágási sebesség függvényében vizsgáltam az eltéréseket a vágási élek
profiljában, a felületi sérülésekben, a hőterhelt zóna méretében és az átvezetés mértékében
(párhuzamos ellenállás).
Minta kódja

SC1

SC2

impulzus frekvencia [Hz]

400

impulzus hossz [ms]

0,1

vágási sebesség [mm/s]

3

5

fúvóka oxigén nyomása [bar]

5

fúvóka távolsága [mm]

0,1

impulzus energia [mJ]

35

átlagteljesítmény [W]

13-15

vágási szélesség [µm]

75

5-1. táblázat: Lézervágás paraméterei

Az SC3 cella esetén az átmenő lyukakat anizotróp marással alakítottam ki, a marószer
5%TMAH+5g/l/h AP és a marási hőmérséklet T=85°C. A lyukkialakítási technológia az SC3 cella
esetén nem az optimalizált marószerrel történt. A marási elrendezés a technológia során
megegyezett a 3-1. ábra-val. Ezen marási paraméterek mellett 73µm/h értéknél nagyobb marási
sebesség volt várható, mert a szelet átmarása egy lépésben valósult meg, szemben az
előkísérletek eredményével, ahol óránként kiemeltem a szeleteket a marószerből (4-4. ábra).
A 280µm vastag szelet egyoldalú marása 3,5 óráig tartott. Az anizotróp marás után az SC3 cella
felületén visszamaradt ARC-réteg vastagsága megfelelt a tervezett értéknek, a három cella színe
között csak árnyalatnyi eltérést tapasztaltam. Ezért az optikai tulajdonságuk közelítőleg
megegyezik, elhanyagolható eltérést okozhat a cella karakterizálása során. Az SC1, SC2 és SC3
teszt cellák felülete nem volt strukturálva, ami egyszerűsíti a napelem technológiát és
megkönnyíti a felületek vizsgálatát is.

5.2 Tesztstruktúrák vizsgálata
Az elkészült napelemeket a következő eljárásokkal minősítettem:





A különböző módszerrel kialakított lyukak oldalfalait és a cellák felületét Olympus BX51
típusú optikai mikroszkóppal, illetve JEOL 840A típusú pásztázó elektronmikroszkóppal
vizsgáltam.
A parazita átvezetés jelentősen befolyásolhatja a párhuzamos ellenállás értékét, amit a
sötétben mért záróirányú dióda karakterisztikából határoztam meg [96].
A napelemek felületének potenciál viszonyairól rezgőkondenzátoros Kelvin módszeres
méréssel térképet készítettem. Speciális kialakítású Kelvin-fejet használtam, melyben az
elektróda szerepét egy ~100µm átmérőjű grafit hegy tölti be, így nagyobb felbontású
potenciáltérképet lehet felvenni.
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5.2.1 Optikai mikroszkópos és SEM vizsgálatok
A lézervágás után az SC1 és SC2 minták vágási élei mentén szétfröcskölt szilícium olvadék
figyelhető meg, az ún. debris (5-2. ábra-a). A vágási élek mentén helyenként elszíneződés is
tapasztalható. Ennek oka, hogy a vágáskor keletkező gőz a kifúvás ellenére egy vékony rétegben
lecsapódhat az él mentén. Ezen kívül, az ARC-réteg a nagy lokális hőterhelés hatására is
elszíneződhet. Az SC1-es minta esetén a lézeres megmunkálásra jellemző mikrorepedések és
kagylós törések is láthatók. A mikrorepedések a kristályos Si vágása közbeni hőterhelés és a
lyukak környékén az anyagban létrejövő feszültség koncentrációja miatt keletkeznek.
A kifúvásból adódóan a vágott él környékén a visszahűtési folyamat gyors, ennek következtében
is keletkezhetnek mikrorepedések (5-2. ábra-b). A mikrorepedések a kiterjedésük és a
mélységük függvényében gyengítik a napelemek mechanikai stabilitását [144], kedvezőtlenül
befolyásolják az elkészült eszközök megbízhatóságát. Ezen kívül több kutatás foglalkozik a
napelemeken észlelhető repedések hatásával, a repedések jelenléte a párhuzamos ellenállás
csökkenéshez vezethet. A repedések ún. lineáris vagy ohmikus átvezetést okozhatnak a fémezési
eljárás során [145]. A kagylós törések a kis vágási sebesség esetén dominánsak
(5-2. ábra-c). A sérülés a kiindulási ponthoz való visszatérés előtt jön létre, ugyanis a kifúvó gáz
letörheti a belső négyzetet tartó vékony hidat. A sérülés tipikus mérete elérheti a 400-700µm
hosszúságot és 180-230µm szélességet. Az SC2 minta esetében nem észlehető jelentős számú
kagylós törés és a mikrorepedések száma is kevesebb. A lézervágást követően a szeletek
hátoldalán egy barna színű sorja alakult ki a lyukak körül. Ez azért lehetséges, mert a fúvógáz az
olvadékot eltávolítja és a szelet hátsó élénél visszadermed az olvadt szilícium egy része.

a.)

b.)

c.)
5-2. ábra: SC1 lézervágott minta felületi hibái: a.) szétföcskölt olvadék az emitter oldalon,
b.) mikrorepedés, c.) kagylós törés
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A pásztázó elektronmikroszkópos képek is alátámasztják, hogy jelentős különbség alakul ki
a lézervágott és az anizotróp marással kialakított minták oldalfalai között. A lézervágott minták
oldalfalain visszadermedt szilícium olvadék látható, melyek különböző formákat öltenek.
A megdöntött minták élét vizsgálva megállapítható, hogy a lassabb vágás esetében (SC1) a
visszahűlt olvadék apró gömb alakú (5-3. ábra-a), míg a gyorsabb vágásnál (SC2) ferde csepp
alakú az olvadék (5-3. ábra-b). A 3mm/s vágási sebesség során párhuzamos hosszanti irányú
jellegzetes egyenetlen struktúra látható. A vágott él strukturált, barázdált, így a p-n átmenetnél
több hibahely keletkezik. Ezen kívül, az SC1 és SC2-es minta esetén megállapított strukturált
oldalfal egy megnövekedett effektív felületet jelent az SC3-as mintához képest. Ezekre alapozva
várhatóan nagyobb mértékű átvezetést eredményez. Ha a félig átlátszó napelem technológiában
a lyukkialakítás lézervágással történik és strukturált oldalfalak jönnek létre, akkor a szabadon
maradt felületre nézve passziválási nehézségek is felléphetnek. Az 5mm/s vágási sebesség
esetén az élen kialakult struktúra mélysége kisebb és periódusa nagyobb, mint az SC1 mintáé.
A felület egyenletesebbnek látszik és kevesebb olvadék figyelhető meg. Az SC3-as minta
oldalfalain nem figyelhető meg a lézervágásra jellemző függőleges strukturáltság. Az élek simák
(5-3. ábra-c), ezért várhatóan itt mérhető a legkisebb átvezetés. A SEM felvételen pár helyen
síkbeli eltérés okozta vonalak láthatók az oldalfalon. Ezek a fotolitográfia során a maszk
rajzolatának tökéletlenségéből adódtak.

a.)

b.)

c.)
5-3. ábra: SEM felvételek: a.) döntött szögben az SC1 minta oldalfala, b.) döntött szögben az SC2
minta oldalfala, c.) felületi nézetben az SC3 minta oldalfala és felülete, a minta hátoldalán a
maszkolóréteg maradványai figyelhetők meg
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5.2.2 Záróirányú karakterisztika és párhuzamos ellenállás
A dióda karakterisztika felvétele során mért áram és feszültség értékekből számított
párhuzamos ellenállás hitelességéhez nagyságrendileg ismerni kell a telítési áram értékét.
A (2–8) egyenlet alapján megbecsülve ez nA-es nagyságrendbe esik (I0<<IRsh), így a mérés
ténylegesen a párhuzamos ellenállásról ad információt. A párhuzamos ellenállás számszerű
értékét nem csak az alapanyag jellemzői, hanem a gyártástechnológia is jelentősen befolyásolja
(magas hőmérsékletű folyamatok száma és ideje, emitter diffúzió, felületpassziválás,
kontaktusréteg kialakítás), ezért gyári cellával való közvetlen összehasonlítás nem végezhető.
Ehhez azonos struktúrájú és gyártástechnológiájú cella előállítására lenne szükség.
Az SC1, SC2, SC3 minta megegyező technológiával készült, így az egymáshoz viszonyított
eltérésük jellemzi a lyukak kialakítási módszerét és annak hatását. A minták záróirányú
karakterisztikáját -1V és 0V közötti tartományban vettem fel (5-4. ábra). A párhuzamos
ellenállás értékét -0,7-0V tartományra vonatkozóan határoztam meg, mert ebben a
tartományban még lineáris a karakterisztika és itt még nem alakul ki kezdődő letörés vagy
töltéshordozó sokszorozódás.
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5-4. ábra: Lézervágással és aniztoróp marással kialakított félig átlátszó napelemek záróirányú
karakterisztikája

A görbék meredeksége egyértelműen alátámasztja az elektronmikroszkópos vizsgálatok
eredményei alapján vártakat: a lézervágott minták oldalfalain visszadermedt szilícium és a
hőterhelés okozta kristályhibák, miatt megnő az átvezetés a p és az n réteg között, ezzel
csökkentve a párhuzamos ellenállás értékét (5-4. ábra) [46]. A legkisebb meredekség, ezáltal a
legnagyobb párhuzamos ellenállás az anizotróp marással kialakított cella esetén alakult ki.
A mérések alapján kijelenthető, hogy az SC1-es lézervágott mintához képest a mart cella
párhuzamos ellenállásának értéke közelítőleg a duplája, ami jelentős különbségnek mondható
(5-2. táblázat). A gyorsabb 5mm/s lézervágási sebesség mellett készült SC2 párhuzamos
ellenállása nagyobb, mint az SC1 esetén, viszont ez is lényegesen elmarad a mart celláétól.
Az eredmények alapján a párhuzamos ellenállás érték az anizotróp marással készült minta
esetén a legnagyobb, ami kevésbé befolyásolja a napelem I-U karakterisztikáját és ezáltal a cella
kitöltési tényezőjét és a hatásfokát. Az alacsonyabb párhuzamos ellenállás érték, amit a
lézervágott cellák esetén mértem negatívan befolyásolja a napelem cella elektromos
paramétereit (2-4. ábra-b).
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Minta száma

Felületegységre vonatkoztatott
párhuzamos ellenállás [Ωcm2]

SC1

792

SC2

969

SC3

1495

5-2. táblázat: Félig átlátszó napelemek párhuzamos ellenállás értékei

A táblázatban feltüntetett értékek eltérnek az ipari napelemektől (~5x103-104Ωcm2), ami a
saját struktúra esetén a sok magas hőmérsékletű technológiai lépéssel magyarázható (maszkoló
oxidok növesztése, diffúziók, ARC-réteg növesztés). Törekedni kell a továbbiakban a diffúziós és
maszkolóréteg létrehozásához szükséges időtartam és hőmérséklet optimalizálására.

5.2.3 Felületi potenciál térképezés
A rezgőkondenzátoros Kelvin-fejes mérés információt ad a felület potenciálviszonyairól.
A módszer segítségével következtetéseket lehet levonni a lyukkialakítási technológiának a
hatásairól. A nagy felbontású (60µm lépésköz) térkép miatt csak egy-egy lyukat és környezetét
vizsgáltam a hőterhelt zóna kimutatására. A felületi potenciáltérképeken feltüntetett feszültség
értékek csak egymáshoz képest hordoznak információt. A lyuk pontos helyzetét a felvételeken
szürke négyzet jelöli (5-5. ábra).
Az SC1 minta térképén, ahol a lézervágás 3mm/s sebességgel történt, a lyuk közvetlen
környezetében egy magasabb potenciálú sáv látható (5-5. ábra-a). Ez a magas potenciálú sáv a
felületi állapotsűrűség megnövekedéséből vagy további oxidhibákból adódhat, melyet az
alacsony vágási sebesség és az ebből adódó hőterhelés okozott. A hőterhelés hatására
megváltozik a felületi állapotok száma, több pozitív felületi töltés keletkezik. A nagyobb 5mm/s
vágási sebesség esetében ez a sáv kisebb mértékben látható. Ebből arra lehet következtetni,
hogy a vágás során kisebb hőterhelést kapott a szelet és a vágási él mentén nem sérült annyira a
felület (5-5. ábra-b). Az SC3-as, marással készült minta esetében a fehér szaggatott vonalon kívül
nem látható magasabb potenciálú sáv a lyuk körül, úgy mint a lézervágott SC1-es cellánál.
Továbbá a méréssel kimutatható a lyuk oldalfala is (zöld gyűrű), ahol alacsonyabb feszültség
mérhető, mint a felületen (5-5. ábra-c). Az alacsonyabb feszültség az n-típusú félvezető kisebb
kilépési munkájából ered, valamint a csupasz, mart élen az „n” alapanyag esetén egy vékony
tunnel-oxid jön létre és a töltések kijuthatnak a felületre, majd vissza a félvezetőbe. A folyamat
során beáll egy kvázi-egyensúlyi állapot ahol a felületen lévő negatív töltések gyenge kiürülést
hoznak létre, ezáltal a sávdiagramban egy felfelé irányuló elhajlás jön létre, kiürüléses jellegű
lesz a görbe [146].
A minták összehasonlítása során észrevehető, hogy az SC3 minta esetében magasabb
potenciál mérhető az emitter felületén, mint a lézervágott minták esetében. Ennek az az oka,
hogy az SC1 és SC2 szeletek felületére száraz oxid lett növesztve, ezáltal a felületi állapotsűrűség
alacsonyabb és jobban passzivált a felület. A TMAH-val mart szelet esetében vastagabb oxidra
volt szükség, hogy a marás után a szeleten visszamaradt ARC-réteg vastagsága közelítőleg
megegyezzen az SC1 és SC2 celláéval. Egységnyi idő alatt a kellő vastagságú réteg eléréséhez
nedves oxidációra is szükség volt, ami miatt kevésbé passzivált a felület és nagyobb felületi
állapotsűrűség alakult ki.
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a.)

b.)

c.)

5-5. ábra: Napelemek felületi potenciáltérképe: a.) SC1 (3mm/s), b.) SC2 (5mm/s), c.) SC3 (mart)

Az SC1 és az SC3-as minta esetén grafikonon is ábrázoltam a felületi potenciáltérkép egy
vonala mentén a mért potenciál viszonyokat (5-6. ábra). A diagramon látható, hogy a
lézervágással készült minta esetén az alapfelületi potenciál értéke egyenletes, majd egy
folyamatosan növekvő potenciál menet figyelhető meg. A hőterhelés hatására keletkezett zóna
szélessége ~0,5mm volt. Az SC3-as minta esetén is az alapfelületi potenciál egyenletes, majd a
lyuk ferde oldalfalán alacsonyabb potenciálú rész jön létre. Ez a jelenség az n-típusú szilícium
esetén a gyenge kiürülés okozta felületi potenciál viszonyokra vezethető vissza. Az anizotróp
marással készült minta estén hiányzik a hőterhelt zóna és a megnövekedett potenciálú sáv.

5-6. ábra: Vonalmenti grafikon a minták felületi potenciál viszonyairól, az értékek az 5-5.ábrán
jelzett piros vonal mentén lettek ábrázolva

A lézervágás során keletkezett hőhatás okozta sérülések hatását további módszerekkel is
megpróbáltam kimutatni. A mintákon PL (fotolumineszcencia), SPV (felületi fotofeszültség),
µPCD élettartamméréseket is végeztem, de ezekkel a módszerekkel a hőterhelt zóna és a
párhuzamos ellenállás hatását egyértelműen nem sikerült kimutatnom. Ennek az az egyik oka,
hogy a berendezések felbontása nem elég nagy, valamint a mérési módszerekből adódóan
inkább az alapanyagról adtak információt.
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5.3 Gyári félig átlátszó napelem cella vizsgálata
A lézervágás, mint lyukkialakítási eljárás, félig átlátszó napelemben való alkalmazásának
vizsgálatát a továbbiakban a Sunways cégtől vásárolt AH813900L típusszámú egykristályos cella
vizsgálatával folytattam. Ezeknek a cellának a technológiája és struktúrája nagymértékben eltér
az általam készített egyszerű teszt cellákétól. Az alapanyag p-típusú Si, szemben az általam
alkalmazott n-típussal. Továbbá eltér: az alapanyag vastagsága, az emitter réteg mélysége és
típusa, a felületstrukturálás, az ARC-réteg anyaga (Si3N4), a BSF- és a kontaktusréteg anyaga
illetve kialakítása. Mindent összegezve kijelenthető, hogy az ipari cella elektromos paramétereit
nem lehet összehasonlítani a teszt cellákkal, mivel a mért eredményeket nem csak a
lyukkialakítás módja, hanem a cella gyártástechnológiája is jelentősen befolyásolja.
A lyukkialakításra használt lézervágás paraméterei illetve a technológiai lépéssorba való
elhelyezkedése nem ismertek, a gyártó ilyen jellegű adatokat nem árult el a megkeresésemre.
Ezért a Sunways cég által gyártott cellák vizsgálatának eredményei csak a saját mintákon mért
hibahelyek és károsodások alátámasztására használható.
Hasonlóan az előzőleg alkalmazott módszerekhez először optikai mikroszkópos
vizsgálatokat végeztem a cellák elő- és hátoldalán egyaránt. A gyári félig átlátszó cellák esetén is
megfigyeltem a lézervágás során kialakuló tipikus hibákat. Ennek mértéke a feltehetően
optimalizált paraméterekből adódóan kisebb az SC1 és SC2 mintán tapasztaltakhoz képest.
Az előoldalról készített optikai mikroszkópos felvételen megfigyeltem az olvadékból
visszadermedt szilíciumot (fénylő szürkés sáv), az ARC-réteg sérülésének kiterjedése 10-20µm
között volt (5-7. ábra). Az ARC-réteg sérülése lokálisan befolyásolhatja a napelem antireflexiós
és felületpassziváló tulajdonságait, melyek hatással lehetnek a létrejött eszköz paraméterire.
Ugyanakkor az ábrán megfigyelhető, hogy a létrejött vágási él nem egyenes, a cella átmenő
lyukainak oldalfalát recézettség és strukturáltság jellemzi. A strukturált oldalfal megnövekedett
nem passzívált effektív felülethez vezet, mely ugyancsak a cella hatásfokát befolyásolhatja.

5-7. ábra: Ipari félig átlátszó napelem előoldala a vágási él mentén, a fényes sávban látható a vágás
során visszarakódott olvadék

A hátoldali vizsgálatoknál megfigyelhető volt az SC1 és SC2 minta esetén is észlelt
elszíneződött tartomány a lyuk közvetlen környezetében, mely a hőterhelt zónára jellemző
(5-8. ábra-a). Az elszíneződött sáv mérete kisebb a teszt mintákhoz képest. A cella hátoldalán is
megfigyelhető a vágási él mentén a felületre visszarakodott és megszilárdult olvadék nyoma
(5-8. ábra-b). Az optimalizált lézervágási paraméterek ellenére az ipari cellán is láthatók kagylós
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törések (5-8. ábra-c), amik a belső négyzet alakú felület kiesésekor keletkeznek hasonlóan a
teszt cellához, feltehetően nem volt alátámasztva. A kagylós törés mérete ebben az esetben
kisebb, mint a teszt cellák esetén, tipikus hosszúsága 60-70µm volt.

elszíneződések

a.)

olvadék

b.)

c.)
5-8. ábra: Ipari félig átlátszó napelem hátoldala: a.) lézervágásból eredő elszíneződések a
hőterhelt zónában, b.) felületre visszarakodótt olvadékok, c.) kagylós törés
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A Sunways cella egy tetszőlegesen kiválasztott lyukának környezetéről is készítettem
Kelvin-fejes potenciáltérképet (5-9. ábra-a). A felületi potenciáltérképből megállapítható, hogy
jól elkülönül a napelem emitter felülete és a fémezés (zöld színű csíkok). A lézervágásból eredő
hőterhelt zóna hatását és az optikai mikroszkópos felvételeken látható felületi sérüléseket a
műszer felbontásából (~100µm) adódóan egyértelműen nem lehet kimutatni. A hőterhelés
napelem paraméterekre gyakorolt hatását azonos technológiával készült teli napelem hiányában
nem tudtam ellenőrizni. Az optikai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a hőterhelt zóna az
ipari napelem esetén is jelen van. Az optimalizált vágási paraméterek miatt a hatása feltehetően
kisebb.

a.)

b.)

5-9. ábra: Ipari napelem cella: a.) felületi potenciáltérképe, b.) fényképe

Az általam kidolgozott SC3-as tesztstruktúra előnyei közé tartozik az ipari cellával szemben
a hőterhelés okozta hibahelyek hiánya. A nedves kémiai megmunkálás további előnye az ún.
batch process alkalmazásának lehetősége. Több szelet egyszerre megmunkálható és a
technológiai idő független a lyukak méretétől és számától, ezt a szelet vastagsága határozza meg.
A lézervágás során, ha nagyobb átlátszóság vagy nagyobb darabszámú lyuk létrehozása a cél, a
technológiai idő a lézer mozgatásának idejével arányos, tehát megnő. Ezen kívül, a marás során a
lyukkialakítás a teljes technológiai folyamat egy köztes lépése, így lehetőség nyílik az oldalfalak
passziválására és ARC-réteggel való bevonására is. Az alkalmazott marószer a lyukkialakítás
során a diffúziós lépésben a cellák élein kialakult átvezetést is eltávolítja.
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5.4 Összefoglalás, új tudományos eredmények
3.Tézis: Tesztstruktúrák segítségével kimutattam, hogy az anizotróp maráson alapuló technológia
esetén nem alakul ki hőterhelt zóna, ami parazita átvezetést és a lyuk környezetében
megnövekedett felületi potenciált okozna, szemben a lézervágással. Lézervágás esetén a hőterhelt
zóna jellemzően kialakul, melyet anizotróp marással készült mintával azonos szerkezetű
lézervágott tesztstruktúrák esetén ellenőriztem. Az anizotróp marás, mint lyukkialakítási eljárás
előnyös félig átlátszó napelemeknél, kedvezőbb tulajdonságú cellák alakíthatók ki [T4, T8].
3.1. altézis: A záróirányú karakterisztikák alapján igazoltam, hogy a minták párhuzamos
ellenállása változik a kialakítási technológiától függően. Az anizotróp marással készült félig
átlátszó cella párhuzamos ellenállása a legnagyobb, a hőterhelt zóna hatására a párhuzamos
ellenállás értéke csökken. A teszt cellák segítségével kimutattam, hogy lézervágás esetén a
párhuzamos ellenállás értéke a mart mintához képest közelítőleg a felére csökkenhet.
3.2. altézis: A rezgőkondenzátoros Kelvin módszerrel végzett felületi térképezéssel igazoltam,
hogy az anizotróp marással kialakított lyuk környezetében nem alakul ki az alapfelülettől
eltérő potenciálú sáv. A tesztstruktúrák segítségével kimutattam, hogy a lézervágással okozott
hőterhelés mértéke befolyásolhatja a felületi állapotsűrűséget, amely eltérő szélességű és
potenciálú sávokat eredményez a lyuk környezetében.
A tézishez kapcsolódó eredményeimet egy nemzetközi konferenciacikkben és egy
nemzetközi folyóiratcikkben közöltem.
Az összehasonlító vizsgálatokhoz félig átlátszó napelem cellákat készítettem. A technológiai
lépések kizárólag a lyukak kialakításának módjában különböztek. Két eltérő lézervágási
sebességgel kialakított teszt cellát hasonlítottam össze egy anizotróp marással készült cellával.
Vizsgáltam a létrejött felületi hibákat, a mikrorepedéseket, a kagylós töréseket, a hőterhelt zónát
és az oldalfalak minőségét is. Kimutattam a lézervágásra jellemző tipikus hibák jelenlétét,
melyek az anizotróp marással átlyukasztott minta esetén teljes egészében hiányoznak.
Záróirányú karakterisztika mérésekből meghatározott párhuzamos ellenállás értékek között
jelentős eltérést mutattam ki. Az anizotróp marással kialakított minta előnye a nagyobb
párhuzamos ellenállás érték a lézervágott mintához képest. Kelvin-fejes térképezéssel
vizsgáltam a hőterhelt zóna felületi kiterjedését. A térképen az alapfelülettől eltérő, magasabb
potenciálú sávok jelennek meg a lézervágott minták esetén. Ez a sáv a mart cellánál hiányzik, és
a módszer alkalmazható a marás során kialakuló ferde oldalfalak potenciálviszonyainak
vizsgálatára is. A lézervágás során létrejövő hőterhelt zóna jelenlétét és a jellemző felületi
sérüléseket az ipari minőségű félig átlátszó napelem esetén is bizonyítottam. A tömeggyártásra
optimalizált vágási paraméterekkel készült Sunways cella is tartalmaz visszarakódott olvadékot,
kagylós töréseket és megfigyeltem az egyenetlen vágási él jelenlétét is.
Disszertációm céljai között nem szerepelt az alkalmazott lézervágási technológia
optimalizálása, csak a tipikus lézervágás okozta hibák jellemzése. Egy optimalizált lézervágási
technológia alkalmazása során is kialakulnak a megmunkálásra jellemző tipikus kagylós törések,
hőterhelt zónák, mikrorepedések és a felület szennyeződései. A vágási technológia
optimalizálásával ezek mérete és gyakorisága csökkenthető. Ipari együttműködés keretén belül
a későbbiekben tovább vizsgálható különböző hullámhosszúságú lézerekkel történő
megmunkálás hatása a napelemek paramétereire.
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6 Újszerű, félig átlátszó fotovoltaikus eszközök
Disszertációm utolsó fejezetében vizsgáltam a félig átlátszó napelem cella kialakításához
szükséges technológia megvalósíthatóságát. A doktori képzés és ezt követő doktorjelölti
időszakban többféle kísérleti struktúrát hoztam létre. Bemutatom az elkészült, félig átlátszó
n-típusú fotovoltaikus eszközök technológiájával és vizsgálatával kapcsolatos munkámat és
eredményeimet. Célom a félig átlátszó napelem cella technológiájának optimalizálása volt, nagy
hangsúlyt fektetve az előállításhoz szükséges technológiai idő és az alapanyagot érő hőterhelés
csökkentésére. Az egyes tesztstruktúráknál alkalmazott lépésekkel megpróbáltam közelíteni az
iparban használt standard napelem technológiákhoz. Továbbá, célom volt úgy kidolgozni az
egyes technológiai lépéseket, hogy külön-külön vagy akár egyben integrálhatók legyenek ipari
környezetbe. Vizsgálataim során kimutatom a hatásfok szignifikáns javulását a különböző
struktúrák között. Kutatómunkám célkitűzése nem a kereskedelmi forgalomban kapható félig
átlátszó napelemek hatásfokának felülmúlása, hanem egy alternatív, újszerű eszköz részletes
technológiájának kidolgozása és az elkészült eszközök vizsgálata, előnyeinek és korlátainak
bemutatása volt.
A
különböző
technológiával
készült
tesztstruktúrákat
az
egyszerűbb
megkülönböztethetőség érdekében generációkra osztottam. A generációk létrejötte és a 3. illetve
4. fejezetben tárgyalt technológiai eljárások optimalizálása között párhuzam van. Mindegyik
struktúrában n-típusú, egyoldalon polírozott, 2 inch átmérőjű, <100> orientációjú Si szeletet
használtam. Az újszerű struktúra fejlesztésében az n-típusú alapanyag használata több
szempontból is indokolt. A napelem iparban a nagy hatásfok (>20%) elérése érdekében egyre
nagyobb szerepet kapnak az ilyen típusú alapanyagok. Az n-típusú alapanyag esetén nem
jelentkezik a bór-oxigén komplexek miatt kialakuló LID, valamint az alapanyag kevésbé
érzékeny a fémes szennyeződésekre. Továbbá a saját struktúra szempontjából lényeges, hogy az
irodalmi adatok alapján TMAH marószerben az n-típusú alapanyagoknak nagyobb a marási
sebessége.

6.1 Átmenő lyukak geometriája
A gyártástechnológia bonyolultsága szempontjából az átmenő lyukak mérete és
elhelyezkedése fontos szempont. Adott mértékű átlátszóság többféle lyukmérettel is elérhető.
Kialakítható több ezer kisméretű lyuk, mint a 2.4. fejezetben ismertetett POWER cella esetén.
Ugyanakkor megvalósítható kevesebb számú (<100) de nagyobb méretű kivágás is, mint a
Sunways cég által gyártott cella esetében. Jelenleg az iparban alkalmazott lézeres megmunkálás
ideje és így a költsége is jelentősen változhat a lyukak méretének és darabszámának
függvényében [53].
A disszertációmban bemutatott anizotróp marási technológia egyik nagy előnye, hogy az
összes lyuk kialakítása egyszerre valósul meg a szelet teljes felületén. A megmunkálás idejét és
költségét nem befolyásolja a lyukak formája és darabszáma. A lyukak formáját a szilícium
kristálysíkjai korlátozzák, ezért célszerű négyzetes alakzatokat választani. A 6-1. ábra-a néhány
lehetséges négyszög alakú ábra méretet mutat be. A litográfiai maszkon levő ábrák mérete és
elhelyezése az alkalmazási terület függvényében tetszőlegesen kialakítható. A legkisebb
lyukméretnek technológiai korlátja van, tekintettel arra, hogy az oldalfal nem függőleges
(2-17. ábra). Egyoldalú (a szelet egyik oldala felől végzett) anizotróp lyukmarás és 280µm
vastagságú Si szelet esetén a legkisebb ábra méret 400µm lehet (2–5). Kétoldalú marás esetén az
ábra minimális mérete 200µm-re csökkenthető. Ezek a méretek ugyanakkor jóval kisebbek, mint
a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható cellák 5x5mm2-es lyukmérete. Munkám során a
különböző generációjú félig átlátszó napelem struktúrákhoz 3x3mm2 (6-1. ábra-b) és 2x2mm2
(6-1. ábra-c) négyzeteket tartalmazó maszkokat használtam az adott kísérlet és vizsgálati
módszer függvényében.
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a.)

b.)

c.)

6-1. ábra: Fotolitográfiai maszkok: a.) lehetséges formák, b.) 3x3mm2 négyzetek,
c.) 2x2mm2 négyzetek

Az teljes szeleten átmenő lyukak meggyengíthetik a kész eszközök mechanikai stabilitását,
megváltoztathatják a mechanikai jellemzőit. Ez a szempont a kidolgozott kísérleti napelem
technológia esetleges ipari gyártásba való átvezetésénél fontos tényező lehet.
A szakirodalomban több publikáció is található, melyek a teli napelemek ilyen jellegű
vizsgálataival foglalkoznak. Ezek alapján megállapítható, hogy a szabványokban rögzített
paraméterek mellett végzett nyomóvizsgálatok és négy pontos hajlítóvizsgálatok eredményeit
számos paraméter befolyásolja. A nyomószilárdság és a törőfeszültség több tényezőtől függ: az
alapanyag előállítási módszerétől [147] [148], a szelet vastagságától [149] és átmérőjétől, a
szelet anyagának folytonosságától [144], a szelet felületén és a tömbben levő mikrorepedésektől
[150], illetve a szelet kezelésének módjától is. Továbbá, a napelem technológiában alkalmazott
rétegleválasztási és rétegmegmunkálási eljárások is hatást gyakorolnak a létrejövő eszközök
mechanikai tulajdonságaira, mint pl. az alkalmazott felületstrukturálási eljárás [147]. Ha a
lyukak kialakítása lézeres megmunkálással történik, az anyagban keletkező feszültség miatt
mikrorepedések jöhetnek létre, melyek gyengítik az eszköz mechanikai szilárdságát. Ebből a
szempontból is a félig átlátszó napelemnél alkalmazott anizotróp lyukkialakítási eljárás
előnyösebb lehet.
Az általam kidolgozott technológiában a 2” átmérőjű és 280±25µm vastag szeletek esetén a
mechanikai stabilitás szempontjából a legnagyobb problémát a szeletek kezelése és a
szitanyomtatásnál kifejtett nyomóerő okozhatja. Mindhárom generációs kísérleti eszköz
elkészítésénél mechanikai stabilitási problémákat nem tapasztaltam. Ezen kívül az előző
fejezetekben ismertetett kísérleteim során sem keletkezett túlzott mértékű selejtszám.
A különböző anizotróp marással kialakított lyuk-mintázatok esetén tapasztalható mechanikai
szilárdság közti különbségek kimutatását a 2” átmérőjű mintáknál nem éreztem indokoltnak,
mivel kisebb méretű minták esetén nagyobb törőfeszültség jellemző. A szelet méretének
növekedésével a mechanikai szilárdság csökken, mivel az alapanyagban található hibahelyek
száma megnőhet [151]. Ipari gyártáshoz optimalizálni kell a lyukak méretét és eloszlását, a
napelem gyártástechnológiáját és a szeletek mozgatásának, kezelésének [152] módját is.
A napelem technológia során kialakított rétegekben jelenlevő feszültség és kristályhibák is
befolyásolják majd az eredményeket. Nagyobb méretű és vékonyabb alapanyag esetén a
selejtszám nőhet, de ez csak célzott vizsgálatok elvégzése után állapítható meg.

6.2 Első generációs félig átlátszó napelem cella
Az első generáció kísérleti sorozata arra irányult, hogy a lehető legegyszerűbb cella
struktúra esetén megvalósítható-e az átmenő lyukak kialakítása és működő eszköz jön-e létre.
A napelemek alapanyaga 4−7Ωcm fajlagos ellenállású és 475±20µm vastagságú szelet volt.
A cella technológiai lépéssora a következő ábrán látható (6-2. ábra).
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6-2. ábra: Első generációs félig átlátszó napelem technológiai folyamata

A szeletek tisztítása után a következő lépésben kialakítottam a p-típusú emitter réteget
kétlépéses bór diffúzióval (leválasztás és behajtás). A leválasztás során az adalékforrást Boron
tárcsák biztosították, a teljes leválasztási folyamat 25 perc volt. A behajtás alatt nedves-száraznedves oxidációs eljárással ~160nm vastagságú termikus SiO2 réteget alakítottam ki, az oxidáció
ideje 30 perc volt. Azért volt szükséges ilyen vastagságú oxidréteg növesztése, mert az anizotróp
marás során maszkolórétegként viselkedett, majd a visszamaradt oxidréteg a napelem ARCrétegének szerepét is betöltötte. A maszkolóréteg előoldali megmunkálása során 3x3mm2
ablakokat hoztam létre, míg a hátoldal teljes felületéről eltávolítottam az oxidréteget. A vastag
alapanyag miatt a lyukak kialakításához a szeletet is vékonyítani kellett, különben a marási idő
nagyon hosszú lett volna. A kvázi-kétoldalú marás során a szelet a felére vékonyodott, így a
diffúzió során a hátoldalon kialakult p-típusú réteg is lemaródott. A felhasznált marószer a
munkám ezen szakaszában az optimalizálttól eltérő 5%-os TMAH oldat volt, a marási
hőmérséklet T=85°C. A marás után a szabadon maradt élek passziválását 10 perces termikus
oxidációval valósítottam meg, így a végső ARC-réteg vastagsága 85-90nm lett. A kontaktusréteg
kialakításához szükség volt egy további fotolitográfiai lépésre, amely során ablakot kellett nyitni
az ARC-rétegbe. A kontaktusréteg nikkel-réz szerkezetű, amit vákuumgőzöléssel és
galvanizálással alakítottam ki. A kontaktus ujjak szélessége 300µm, míg a gerincvezeték
szélessége 2mm volt. A galvanizáláshoz szükséges ~50nm vastagságú kiinduló nikkel réteget
Zeiss HBA120/2 típusú vákuumgőzölővel választottam le. A 6x10-5Torr (8x10-5mbar)
végvákuumra való leszívás ideje 10 perc és a gőzölés ideje 75 másodperc volt oldalanként.
A nikkel (0,5µm) és réz (5µm) galvanizálás együttes technológiai ideje 15,5 perc volt. A fémezési
eljárás miatt a szelet szélén kialakuló átvezetést a cella körbevágásával szüntettem meg, így a
napelem végső mérete 36,5x32,5mm2 lett. A p-n átmenet mélysége a behajtás után 2,2µm volt.
A kvázi-kétoldalas anizotróp marás után a szeletek vastagsága 220-265μm között változott, az
átmenő lyukak ~4órás marás után alakultak ki a teljes felületen.
Az első generációs struktúrából hiányzik a felületstrukturálás, a hátoldali tér (BSF) és az
optimális ARC-réteg is (6-3. ábra-a). A megvalósított struktúra alkalmas alapvető paraméterek
illetve a teljes szelten átmenő lyukak technológiájából adódó jelenségek vizsgálatára.

a.)

b.)

6-3. ábra: Első generációs félig átlátszó napelem: a.) keresztmetszeti képe, b.) kész cella fényképe
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Az elkészült eszközön végzett I-U karakterisztika mérésből (6-4. ábra) meghatározhatók a
cella főbb paraméterei. A későbbi generációkkal való összehasonlíthatóság érdekében a
körbevágott napelem cella felületből kivontam a lyukak felületét (1,8cm2), így a paraméterek
számításakor a korrigált felület értéket vettem figyelembe (Akorr.). A korrigált felület magába
foglalja a fémezés okozta kitakarást is. A napelem felületén 20 darab 3x3mm2-es lyuk található
(6-3. ábra-b), így a maszk ábrájának méretével számolva a cella átlátszósága ~15,2%. A napelem
rövidzárási áramsűrűsége 16,7mA/cm2, az üresjárási feszültsége 451mV és a hatásfoka 4,7%.
Az alacsony elektromos paraméter értékek oka a BSF-réteg hiánya, az iparinál gyengébben
adalékolt alapanyag, a felületpassziválás minősége, valamint a három magas hőmérsékletű
(>850°C) folyamat során az alapanyag kisebbségi töltéshordozóinak csökkenő élettartama. Ezen
kívül a nagyon mély 2,2µm-es emitter diffúzió rontja a cella spektrális érzékenységét. A felület
polírozott, így a reflexiós veszteség szintén csökkenti a cella rövidzárási áramának értékét.
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6-4. ábra: Első generációs félig átlátszó napelem cella I-U és P-U karakterisztikája

Az első generációs működő napelem struktúra megvalósításával kimutattam az anizotróp
marással teljes szeleten átmenő lyukkialakítás alkalmazhatóságát a félig átlátszó napelem
technológiában. A napelem paramétereinek javítása érdekében további technológiai lépések
kidolgozása vált szükségessé (felületstrukturálás, BSF-réteg).

6.3 Második generációs félig átlátszó napelem cella
A második generációs cella a hatásfok növelése érdekében piramisos felületstrukturálást és
BSF-réteget is tartalmaz. A BSF-réteg miatt a szelet vékonyítása nem megoldható, így vékonyabb
alapanyagot kellett beszerezni. A napelemek alapanyaga 5−10Ωcm fajlagos ellenállású és
280±25µm vastagságú szelet volt. A cella technológiai lépéssora a következő ábrán látható
(6-5. ábra).
A szelettisztítási eljárást a 3.1.2. fejezetben ismertetett anizotróp felületstrukturálási lépés
követte, az optimálisnak választott marószerben (2%TMAH 6%IPA, T=80°C, t=30perc).
A felületstrukturálás során az elő- és hátoldalon egyaránt homogén piramisos felület alakult ki.
A BSF-réteg bevezetése miatt két maszkolóréteges technikát használtam. Az első maszkoló oxid
növesztés célja, hogy a szelet előoldalán megakadályozza a foszfor atomok diffúzióját a
BSF-réteg leválasztása során, az oxidáció ideje 40 perc. A foszforral adalékolt BSF-réteget
centrifugálással felvihető (Honeywell P-8545) forrásból alakítottam ki. A BSF-réteg leválasztási
és behajtási lépésének együttes ideje 50 perc volt. A behajtás oxigénben történt a második
maszkolóréteg kialakítása céljából, ami a bór leválasztás során nyújt védelmet a hátoldalon.
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6-5. ábra: Második generációs félig átlátszó napelem technológiai folyamata

A bór forrás ebben az esetben is Boron kerámia tárcsa volt. A bór behajtás során a szelet
elő- és hátoldalára ~160nm vastagságú termikus SiO2 réteget növesztettem, úgy mint az első
generációnál (t=30perc). A diffúziós lépések után az emitter réteg négyzetes ellenállása 80Ω/□
és az átmenet mélysége 1,6µm volt. A BSF-réteg négyzetes ellenállása 35Ω/□ és az átmenet
mélysége 2,3µm volt. A maszkolóréteg előoldali megmunkálása során 2x2mm2 oxidablakokat
hoztam létre. A lyukak létrehozásához egyoldalú marást alkalmaztam, a teljes hátoldalt
maszkoló oxid védte. Ennél a struktúránál a marószer 5%TMAH 5g/l/h AP, a marási
hőmérséklet 85°C volt. A második generáció ARC-rétege (hasonlóan az első generációhoz) az
anizotróp lyukmarásból visszamaradó ~90nm vastag termikus SiO2 volt. A marás után szabadon
maradt lyukak élei nem passziváltak (6-6. ábra-a). A napelemek fémezése nikkel-réz szerkezetű,
amit vákuumgőzöléssel és galvanizálással alakítottam ki, a rétegek kialakításának módja és ideje
megegyezett az első generációnál leírtakkal. A kontaktusréteg ábrája megegyezett a szelet
mindkét oldalán (gerincvezeték és ujjak). A szelet körbevágását szeletdaraboló fűrésszel
végeztem, a félig átlátszó napelem végső mérete 36,5x32,5mm2 (6-6. ábra-b) lett.

a.)

b.)

6-6. ábra: Második generációs félig átlátszó napelem: a.) keresztmetszeti képe,
b.) kész cella fényképe

Az első generáció esetén a szelet felülete polírozott volt, amire egy 90nm vastag SiO2 ARCréteg lett növesztve. A felületi reflexió ebben az esetben 16,9%, ami jelentős optikai veszteséget
eredményez. A piramisos felületstrukturálással és a 90nm vastag SiO2 ARC-réteg alkalmazásával
a felületi reflexió értéke a 400-1100nm közötti hullámhossz tartományban 4,31%-ra csökkent
(6-7. ábra). A piramisok mérete megegyezik a 3.1.2. fejezetben bemutatott eredményekkel, a
létrejött felület homogén volt. Az első generációhoz képest jelentősen javult a felületi reflexió
értéke, így a kisebb optikai veszteség hatása kimutatható lesz a napelem karakterisztikájában is.
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A ~280µm vastagságú strukturált szelet esetén az átmenő lyukak kialakításához szükséges
technológiai idő egyoldalas marás esetén ~3,5h volt. Az ebből számolt átlagos marási sebesség
80µm/h. Ez a marási sebesség nagyobb, mint az előkísérletek során elért eredmény (4-4. ábra).
Ennek az az oka, hogy a napelem technológia során az anizotróp marás megszakítás nélkül
történt, szemben az előkísérletekkel. Ezen kívül, a kiindulási felület strukturált volt, míg az
előkísérletek során polírozott szeletből indultam ki. A létrejött lyukak oldalfalai egyenletesek és
simák (6-8. ábra), amit nagyban befolyásol a litográfia minősége.
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6-7. ábra: Félig átlátszó napelem cellák felületi reflexiója SiO 2 ARC-réteg esetén

6-8. ábra: Anizotróp marással kialakított lyuk oldalfala, látható a strukturált előoldal

Az elkészült eszközön végzett I-U karakterisztika mérésből meghatároztam a cella fő
paramétereit (6-9. ábra). Az egyszerűbb összehasonlíthatóság érdekében a paraméterek
számításakor a lyukak felületével (0,8cm2) korrigált felületet vettem figyelembe. A korrigált
felület magába foglalja a fémezés okozta kitakarást is. A lyukak méretének változtatásával a
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napelem átlátszósága 6,7%-ra csökkent. A cella rövidzárási áramsűrűsége 21,45mA/cm2,
üresjárási feszültsége 464mV és a hatásfoka 6,57%. A napelem főbb paraméterei a technológia
továbbfejlesztésével javultak. Az első generációhoz képest a rövidzárási áramsűrűségben
28,4%-os növekedés (ΔJrz=4,75mA/cm2) mérhető. A jelentős növekedést a felületstrukturálás
okozta reflexiócsökkentés eredményezi, aminek a hatása a vártaknak megfelelően a cella
rövidzárási áramában is kimutatható. A növekedéshez csekély mértékben hozzájárul a
sekélyebb 1,6µm-es emitter diffúzió is, ami jobb spektrális viselkedést eredményezhet.
A napelem üresjárási feszültsége csak kismértékben, 2,8%-al növekedett (ΔUü=12,9mV).
Ennek az egyik oka a közel egyforma fajlagos ellenállású és ebből adódóan hasonló
adalékkoncentrációjú alapanyag. Továbbá a cella üresjárási feszültsége jelentősen csökken, ha
nagy a szaturációs áram értéke (6–1).
(6-1)
ahol:

Uü–üresjárási feszültség, k–Boltzmann-állandó, T–hőmérséklet, q–elektron töltése,
IL–generált fotoáram (ideális esetben IL≈Irz), I0–szaturációs áram

A szaturációs áram értékét befolyásolja az alapanyag kisebbségi töltéshordozóinak élettartama
és a felületpassziválás minősége is. Az élettartamot jelentősen csökkenti az öt magas
hőmérsékletű (>850°C) folyamat. A p+ felületek passziválása jelenleg is kutatások tárgyát képezi.
A két legelterjedtebben alkalmazott réteg a termikus SiO2 és az AlOx. A saját struktúránál a
felületpassziválást a termikusan növesztett SiO2 réteg biztosítja, de ennek minőségét nem
vizsgáltam.
A második generációs napelem struktúra megvalósítása során bevezetett technológiai
lépések számottevően javították a félig átlátszó cella elektromos paramétereit. A továbbra is
alacsony 6,57%-os hatásfok növelése érdekében lényegesen csökkenteni kell a magas
hőmérsékletű folyamatok számát és idejét, valamint a szabadon hagyott lyukak oldalfalait is
passziválni kell.
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6-9. ábra: Második generációs félig átlátszó napelem cella I-U és P-U karakterisztikája
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6.4 Harmadik generációs félig átlátszó napelem cella
6.4.1 A napelem cella struktúrája és technológiája
A harmadik generációs cella technológiájának kidolgozása során arra törekedtem, hogy a
felhasznált technológiai lépések minél jobban adaptálhatók legyenek ipari környezetbe.
A napelemek alapanyaga továbbra is 5−10Ωcm fajlagos ellenállású és 280±25µm vastagságú
szelet volt. A cella technológiai lépéssora a következő ábrán látható (6-10. ábra).

6-10. ábra: Harmadik generációs félig átlátszó napelem technológiai folyamata

A szeletek tisztítása a félvezető technológiában elterjedt RCA1 RCA2 oldatokkal történt,
melyek a szerves és fémes szennyeződéseket távolítják el a felületről. A felületstrukturálást a
3.1.2. fejezetben bemutatott és optimálisnak választott (2%TMAH+6%IPA, T=80°C, t=30perc)
marószerben végeztem. A hátoldali strukturálás elősegíti a nagyobb hullámhosszúságú fotonok
hátoldali visszaverődését, ezzel növelve az abszorpció valószínűségét. Továbbá, kétoldalas
megvilágítás esetén csökkenti a hátoldal felületi reflexiójának értékét is.
A termikus folyamatok minimalizálása érdekében egy új diffúziós eljárást alkalmaztam, ahol
a bór és foszfor leválasztása egyszerre valósult meg. Ezért a korábban szükséges négy magas
hőmérsékletű folyamatot (két maszkoló oxidréteg növesztés és két leválasztás) egyetlen
folyamattal lehetett helyettesíteni. A teljes diffúziós lépés (leválasztás és maszkoló oxidréteg
növesztés) ideje 50 perc volt. Az együttes diffúzió viszonylag egyszerűen, a szeletre
centrifugálással felvihető (spin-on) források használatával lehetséges.
A diffúziós paraméterek beállításához a következő szempontokat vettem figyelembe:



a diffúzió hőmérséklete,
emitter és BSF-réteg adalékolása és mélysége,





az anizotróp marás ideje,
az anizotróp maráshoz szükséges maszkolóréteg vastagsága,
fém-félvezető kontaktus minősége

Figyelembe véve minden szempontot, a struktúra kialakításához kétlépéses diffúziót
választottam. Az átmenő lyukak kialakításához szükséges maszkolóréteg szerepét a leválasztás
után a szelet felületén maradt bór és foszfor tartalmú üvegréteg, valamint a behajtás során
növesztett ~20nm vastag termikus SiO2 tölti be. A behajtási lépéssel és a bór szegregációja miatt
csökkenthető a felületi adalékatomok koncentrációja, így a felületen nem alakul ki marási stop
réteg. Az irodalomban szereplő, TMAH marószerre vonatkoztatott adatok szerint, ha a bórral
adalékolt réteg adalékkoncentrációja közelíti a szilárd oldékonyság határát (2,5×1020 atom/cm3)
a marási sebesség 1/40-ed részére csökken. KOH marószer esetén a csökkenés mértéke akár
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1/400 is lehet. Ha az adalékkoncentráció 1019 atom/cm3 feletti tartományba esik, akkor a TMAH
marási sebessége csökkenő tendenciát mutat [153]. A TMAH marószer erősen adalékolt réteggel
szembeni szelektivitása a KOH-val összehasonlítva sokkal kisebb. Ez is alátámasztja a TMAH
használatának jogosultságát a félig átlátszó napelem technológiában.
A diffúzió során kialakított maszkolórétegek fotolitográfiai lépésekkel és nedves kémiai
marással megmunkálhatók. A technológia egyik legérzékenyebb lépése a fotolitográfia.
A strukturált felület egyenletes fedéséhez vastag lakk vagy több lakkréteg használata szükséges,
a hibahely mentes ábrakialakítás érdekében. Figyelembe véve a rendelkezésre álló fotoreziszt
lakkokat a technológia során kétrétegű lakkozást alkalmaztam, ahol az együttes rétegvastagság
6,4µm volt. A vékony maszkolóréteg alkalmazása miatt kétoldalas illesztést és kétoldalas marást
végeztem, ezáltal a technológiai időt a felére csökkentettem (t=1,5óra). A marási idő rövidítése
szükséges lépés ahhoz, hogy az ipari celláknál használt lézervágással a technológiai idő
szempontjából versenyképes lehessen az újszerű félig átlátszó napelem technológia.
A lyukmarást követően a szelet felületpassziválását termikus oxidációval alakítottam ki
15 perc alatt. A 850°C-on növesztett ~2nm vastag oxid nem csak a szelet felületén, hanem a
lyukak oldalfalán is kialakul. Ezt követően a felületi reflexió csökkentése érdekében 95nm vastag
szilícium-oxinitrid ARC-réteget választottam le RF porlasztással, melynek részletes vizsgálatát a
3.2.2. fejezetben ismertettem. A porlasztást Alcatel APC-1120 típusú berendezéssel végeztem.
Az 1x10-5Torr (1,33x10-5mbar) végvákuumra való leszívás ideje 15 perc és a porlasztás ideje
10,5 perc volt oldalanként. A passziválás és az ARC-réteg a lyukak ferde oldalfalán is kialakul
(6-11. ábra-a).

a.)

b.)

6-11. ábra: Harmadik generációs félig átlátszó napelem: a.) keresztmetszeti képe,
b.) kész cella fényképe

Az eddig használt és összetett, Ni+Cu fémezés helyett az iparban elterjedt ezüst alapú
kontaktusréteget alakítottam ki. Így az előző generációknál szükséges második fotolitográfiai
lépés kihagyható, mivel a pasztában levő ólomoxid tartalmú üveg (glass frit) lokálisan átmarja az
ARC-réteget a beégetési folyamat során. Ezen kívül az előző generációkhoz képest csökken a
kontaktus létrehozásához szükséges technológiai idő is. A szelet felületére a DuPont cég által
gyártott Solamet PV17F típusú ezüstpasztát szitanyomtatással vittem fel, amit egy 1 perces
beszárítási lépés követett. A szitaábrán az ujjak szélessége 300µm, míg a gerincvezeték
szélessége 2mm (6-12. ábra-a). A napelem mindkét oldalára felvitt kontaktusréteg együttes
beégetését Addax RM típusú RTP kályhában végeztem a paszta gyártója által ajánlott hőprofil
alapján (6-12. ábra-b), a folyamat ideje 50 másodperc volt. Végül, az összehasonlíthatóság
érdekében a napelemet szeletdaraboló fűrésszel körbevágtam a többi cellával megegyező
36,5x32,5mm2 méretre (6-11. ábra-b). A szelet szélén a diffúzióból eredő átvezetések az
anizotróp marás során megszüntethetők, így ezért külön nem szükséges a napelem körbevágása.
A részletes technológiai lépéssort és az egyes technológiai paramétereket a
D-függelék tartalmazza.
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6-12. ábra: Kontaktusréteg kialakítása: a.) fémezési szitaábra, b.) RTP hőprofil

6.4.2 A technológiai paraméterek minősítése
A felületi reflexió értékét a kész cellán nem mértem meg a lyukak és a fémezés okozta
pontatlanság miatt. A reprodukálható felületstrukturálási és ARC-réteg leválasztási
technológiára alapozva (3.2.2. fejezet) a cella esetén is az átlagos reflexió értéke ~2,5% a
400-1100nm közötti hullámhossz tartományban. A különböző generációknál alkalmazott
technológiák hatására a felületi reflexió értéke jelentősen csökkent (6-13. ábra).
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6-13. ábra: Félig átlátszó napelem cellák felületi reflexiója SiO 2 és SiON ARC-réteg esetén

A kétoldalas marás során a szelet teljes felületén a lyukak 1,6 óra után alakultak ki.
A lyukmarás sebessége oldalanként ~91,5µm/h volt. A 4.1.4. fejezetben ismertetett eredmények
2 órára vonatkozó marási sebességéhez képest (4-14. ábra) megfigyelhető egy ~4%-os marási
sebesség növekedés. A sebesség változás oka a strukturált felület és a megszakítás nélküli
marási folyamat, hasonlóan az előző generációhoz. A kétoldalas kézi maszkillesztésből eredően
az átmenő lyukakban elillesztés látható. Ennek mértéke az adott napelem esetén 40-100µm
között volt (6-14. ábra), ami gépi illesztés során jelentősen csökkenthető.
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6-14. ábra: Illesztési hiba a kétoldalas lyukmarás során

Az együttes diffúzióval kialakított rétegek négyzetes ellenállását a behajtás után lehetett
megmérni. A bórral adalékolt emitter réteg négyzetes ellenállása 61,4Ω/□, míg a foszforral
adalékolt BSF-rétegé 24,6Ω/□ volt. A p-n átmenet mélységét, illetve a felületi
adalékkoncentrációt polírozott kísérő szeleteken végzett SRP mérésekből határoztam meg
(6-15. ábra).
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6-15. ábra: Emitter és BSF-réteg adalékprofilja

Az adalékprofil alapján az emitter réteg p-n átmenetének mélysége ~0,74µm. A felületi bór
adalékkoncentráció 1,37x1019cm-3 és megfigyelhető a bórra, oxigénben történő behajtáskor
jellemző elszegényedés a felület közelében a szegregáció miatt. Jól látható, hogy a rövidebb
magas hőmérsékletű folyamatok hatására az emitter réteg mélysége a felére csökkent az előző
generációkhoz képest. A sekélyebb átmenet a napelem spektrális érzékenységét javítja. A BSFréteg mélysége ~1,18µm, a felületi adalékkoncentráció a hátoldalon 4,34x1019cm-3 volt.
A szitanyomtatással felvitt és beégetett kontaktusréteg vastagsága 24μm volt. A kísérleteim
során a bégetési hőprofil változtatásával különböző kontaktus ellenállás értékeket mértem a
p+ emitter és a hátoldali n+ rétegek esetén. A kontaktus ellenállás értékét befolyásolta a
hőprofilban alkalmazott csúcshőmérséklet, a hőntartási idő, illetve a felfűtés meredeksége.
A legjobb eredményeket 820°C és 840°C-os csúcshőmérséklet esetén értem el. A p-típusú
emitter rétegnél mért kontaktus ellenállás értékek 80-300mΩcm2 között változtak. Az értékek jó
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egyezést mutattak a szakirodalomban is publikált eredményekkel [154]. A diffúzió során
létrejövő 1,37x1019cm-3 felületi adalékkoncentráció elég nagy ahhoz, hogy ohmikus kontaktus
alakuljon ki a fém-félvezető között. Az optimális megoldást a p+ rétegekhez kifejlesztett
alumíniumot is tartalmazó ezüst paszta alkalmazása jelentené, ami a kísérleteim kezdetén még
nem volt kereskedelemi forgalomban kapható. Az n+ réteg esetén kisebb kontaktus ellenállás
volt mérhető, értéke 10-70mΩcm2 közötti tartományban változott. A gyártó ajánlásától eltérően,
már a 4,34x1019cm-3 felületi foszfor koncentráció is elegendőnek bizonyult az ohmikus
kontaktus kialakulásához. Erősebb adalékolással (felületi koncentráció ≥1020 cm-3) a kontaktus
ellenállás értéke tovább csökkenthető. A fémezési technológia és az adalékolás optimalizálásával
a kontaktus ellenállást, így a soros ellenállás értékét tovább lehetne csökkenteni.

6.4.3 A félig átlátszó napelem minősítése
Az elkészült eszközön végzett I-U karakterisztika mérésből meghatároztam a cella fő
paramétereit (6-16. ábra). Az egyszerűbb összehasonlíthatóság érdekében a paraméterek
számításakor a lyukak felületével (0,8cm2) korrigált felületet vettem figyelembe. A cella
átlátszósága ebben az esetben is 6,7% volt, mint a második generációnál. Az új technológiai
lépések eredményeként a cella paraméterei jelentősen javultak. A félig átlátszó napelem
rövidzárási áramsűrűsége 27,4mA/cm2, az üresjárási feszültsége 511mV és a hatásfoka 9,59%.
A második generációhoz képest a rövidzárási áramsűrűségben további 27,7%-os növekedés
(ΔJrz=5,95mA/cm2) mérhető. A jelentős növekedés egyik oka a szilícium-oxinitrid ARC-réteg
alkalmazásával elért felületi reflexió csökkenés, így több foton abszorbeálódik a félvezetőben
ezzel növelve a rövidzárási áram értékét. Továbbá a sekélyebb (0,74µm-es) emitter diffúzió
miatt a cella kvantum hatásfoka nőhet a látható fény tartományában, ami jobb spektrális
viselkedést jelent. Ezen kívül, a mindössze egyetlen magas hőmérsékletű folyamat
eredményeként az alapanyag kisebbségi töltéshordozóinak élettartama is magasabb, mint az
előző generáció esetén. Az élettartam nem csak a rövidzárási áram értékét, hanem az üresjárási
feszültséget is jelentősen befolyásolja [7]. Ezt alátámasztja a 10,1%-os üresjárási feszültség
növekedés (ΔUü=46,9mV), megegyező alapanyag esetén. Az áram és feszültség növekedéshez az
is hozzájárulhat, hogy a lyukak oldalfala is passzíválva van és ARC-réteg is borítja. A cella
felületegységre vonatkoztatott soros ellenállása 5,73Ωcm2, a párhuzamos ellenállása 5586Ωcm2.
A párhuzamos ellenállás értékéből megállapítható, hogy a kontaktus beégetése során nem
alakult ki átszúrás a p-n átmeneten, amit a lehűléskor kialakuló ezüst kristályok okozhatnak
sekély átmenet esetén. A párhuzamos ellenállás értéke a kontaktusréteg beégetési hőprofiljának
optimalizálásával és a termikus folyamatok hőmérsékletének és idejének további csökkentésével
javítható.
Az anizotróp marásból eredő esetleges parazita hatások kimutatása érdekében
összehasonlítottam az egy technológiai folyamat alatt készített félig átlátszó és teli napelem cella
karakterisztikáját (6-16. ábra). A két cella üresjárási feszültsége megegyezik (eltérés 0,2%), ami
az egyforma adalékolásból, kisebbségi töltéshordozó élettartamból és felületpassziválásból ered.
A rövidzárási áramsűrűségben kimutatható 0,84mA/cm2-es különbség. Az alacsony eltérést
(3%) a fémezés és az aktív tartomány aránya okozhatja. Ezen kívül a felület optikai
tulajdonságait befolyásoló technológiai bizonytalanság (felületstrukturálás, ARC-réteg
vastagság) is befolyásolhatja az áram értékét. Az I-U karakterisztikák alapján megállapítható,
hogy a lyukmarás nem okoz kimutatható degradációt, parazita hatást a teli szelethez képest.
A bevezetett technológiai eljárások, mint a bór és foszfor adalékolással történő réteg
kialakítás, a szelet mindkét oldalára leválasztott ARC-réteg és a lokális fémezés lehetőséget
nyújtanak a félig átlátszó napelem cella kétoldalasan aktív (bifacially active) működésére is
(6-11. ábra). Az ipari félig átlátszó napelemhez képest ez egy további újdonság, mivel annak
struktúrájából adódóan (hátoldali teli Al BSF-réteg) nem alkalmas kétoldalasan aktív
működésre. Ennek igazolása érdekében megmértem a napelem karakterisztikáját hátoldali
megvilágítás esetén is (6-17. ábra).
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6-16. ábra: Harmadik generációs félig átlátszó és teli napelem cellák karakterisztikái. A kék görbe
a félig átlátszó napelem P-U karakterisztikáját ábrázolja. A négyzetben levő paraméterek a félig
átlátszó napelemre vonatkoznak.
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6-17. ábra: Harmadik generációs félig átlátszó cella karakterisztikája hátoldali megvilágítás esetén

A napelem paraméterei elmaradnak az előoldali megvilágítás során mért értékektől.
Hátoldali működés esetén a jó hatásfok eléréséhez kritikus paraméter az alapanyag kisebbségi
töltéshordozóinak élettartama, a technológia során létrejövő rekombinációs centrumok száma
és a jó felületpassziválás. Az általam felhasznált alapanyaggal és technológiával elért ~0,5%-os
napelem hatásfok további fejlesztésekkel jelentősen javítható.
A napelem hatásfokát jelentősen befolyásolja a kisebbségi töltéshordozók élettartama, mely
ismeretében meghatározható a kisebbségi töltéshordozók diffúziós hossza (6–2).
√

(6-2)
(6-3)
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ahol:

L–kisebbségi töltéshordozó diffúziós hossza, D–diffúziós állandó, τ–kisebbségi
töltéshordozó élettartama, k–Boltzmann-állandó, T–hőmérséklet, q–elektron töltése,
μ–kisebbségi töltéshordozó mozgékonysága

Egy tetszőlegesen kiválasztott 5-10Ωcm fajlagos ellenállású napelem alapanyagon
élettartammérést végeztem. A valós tömbi élettartam meghatározásához a szelet felületét jóddal
kellett passziválni. A μPCD módszerrel mért átlagos kisebbségi töltéshordozó élettartam a szelet
teljes felületére vonatkoztatva ~9µs. A szeletről késztett felületi térképen jól látható, hogy az
alapanyag inhomogén, az élettartam értéke 5-13µs között változik (6-18. ábra-a).
A mérőprogram az alapanyag adalékolásából meghatározott mozgékonyság érték megadása
után kiszámolja a diffúziós hossz értékét is (6-18. ábra-b).

a.)

b.)

6-18. ábra: 2 inches napelem alapanyagon végzett µPCD mérés eredménye: a.) élettartam térkép,
b.) diffúziós hossz térkép (a sötétebb szín nagyobb számértéket jelöl)

A mérés alapján az alapanyag átlagos diffúziós hossza csak ~102µm. Az alapanyag
élettartamát a napelem technológia során elvégzett termikus folyamatok és a technológiákból
adódó esetleges szennyeződések is befolyásolják. Ily módon, az elkészült eszköz diffúziós hossza
kisebb lesz, mint a kiindulási érték. A tömegtermelésben használt p-típusú egykristályos 1-2Ωcm
fajlagos ellenállású alapanyagok élettartama általában ≥10µs. Ebben az esetben a kisebbségi
elektronok diffúziós hossza legalább 200µm, ami általában megegyezik a szelet vastagságával.
Az n-típusú cellák esetében a kisebbségi töltéshordozók a lyukak, melyek mozgékonysága
harmad akkora, mint az elektronoké. A saját struktúra esetén a ~280µm-es szelet vastagsággal
megegyező diffúziós hossz eléréséhez az alapanyag élettartamának legalább 65µs-nak kell
lennie. Az alapanyag alacsony 9µs-os átlagos élettartama is magyarázza a harmadik generációs
struktúra esetén elért 9,59%-os hatásfokot. A munkám során elért hatásfok tovább növelhető
nagyobb tömbi élettartammal rendelkező alapanyag használatával.

6.4.4 A félig átlátszó napelemek termikus vizsgálata
A további vizsgálatok célja az elkészült struktúrák termikus viselkedésének a
meghatározása volt. A félig átlátszó napelemek termikus viselkedése különösen fontos kérdés az
energiatermelés tervezhetősége szempontjából. A félig átlátszó napelemeket általában az
épületek homlokzatába építik be, így az évszakok váltakozásával különböző termikus
hatásoknak vannak kitéve. Ezen kívül a félig átlátszó napelem esetén a lyukak közvetlen
környezetében a szélhatások járulékos hőmérsékletfüggést okozhatnak. Félig átlátszó
napelemek termikus vizsgálatáról kevés szakirodalmi hivatkozás található, így ez is emeli a jelen
mérések és eredmények jelentőségét. A méréseket az első (G1) és harmadik (G3) generációval
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készült félig átlátszó és teli mintákon végeztem. Megvizsgáltam, hogy azonos technológiával és
azonos alapanyagon készült félig átlátszó napelemek termikus viselkedése eltér-e a teli
napelemekétől. Mivel a kereskedelmi forgalomban kapható cellák adatlapján általában a
rövidzárási áram és az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggése szerepel, ezért elsősorban
ezeket határoztam meg. A különböző cellák I-U karakterisztikáit +5°C és 80°C közötti
tartományban regisztráltam a 2.6.3.5. fejezetben bemutatott módszer alapján. A mérés során a
konstans megvilágítást halogén fényforrás biztosította. A hőmérsékletfüggés százalékos értékét
25°C-ra vonatkoztattam.
A mérési eredmények százalékos értékei alapján megállapítható, hogy az első generáció,
nagyon egyszerű technológiával készült, teli és félig átlátszó napeleme között elhanyagolható
eltérés mérhető mindkét paraméter esetén. Az eltérés a technológia szórásából adódik.
Az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggése megfelel a szakirodalomban található értékeknek.
A rövidzárási áram hőmérsékletfüggésének értéke viszont magasabb a gyári celláéhoz képest
(6-1. táblázat). A különbséget az eltérő gyártástechnológia okozza. Egy jó hatásfokú cellánál a
rövidzárási áram hőmérsékletfüggését a tiltott sáv szélességének és az abszorpciós tényezőnek a
változása okozza. G1 struktúra esetén az alapanyagból és a magas hőmérsékletű folyamatokból
adódóan a kisebbségi töltéshordozók élettartama alacsony. Ezáltal kicsi a diffúziós hossz értéke
is, ami a hőmérséklet hatására változik. Továbbá az abszorpciós tényező változása a generációs
ráta eltolódását eredményezi. Ebből adódóan a hőmérsékletváltozás a G1-es cella spektrális
viselkedését és így a rövidzárási áramát nagyobb mértékben befolyásolja, mint a gyári cella
esetén.
A harmadik generációs struktúránál sem mutatható ki szignifikáns eltérés a félig átlátszó és
a teli napelem között. A rövidzárási áram és üresjárási feszültség hőmérsékletfüggésében
egyaránt az eltérés mértéke csak 0,01%/°C volt. A jobb gyártástechnológiából adódóan az áram
hőmérsékletfüggése jelentősen csökkent, de még mindig nem éri el a gyári cella értékét.
Az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggése ebben az esetben is az irodalmi értékeket mutatja.
Rövidzárási áram

Üresjárási feszültség

Teszt cella

[mA/°C]

[%/°C]

[mV/°C]

[%/°C]

G1 lyukas

0,424

0,329

-2,14

-0,528

G1 teli

0,492

0,334

-2,16

-0,526

G3 lyukas

0,178

0,112

-2,36

-0,465

G3 teli
Sunways
AH814xxx [155]

0,218

0,122

-2,28

-0,455

-

0,05

-2,1

-

6-1. táblázat: Napelem cellák hőmérsékletfüggése

A harmadik generációs napelem struktúra kidolgozása során tovább optimalizáltam az
alkalmazott technológiai eljárásokat. A marási és diffúziós folyamatok idejét sikerült jelentősen
lecsökkenteni a kétoldalas anizotróp marás, illetve az együttes diffúzió bevezetésével. Ugyancsak
csökkentettem az elkészült eszköz felületi reflexióját az előző generációkhoz képest, porlasztott
szilícium-oxinitrid ARC-réteg alkalmazásával. Az új eljárások a napelem hatásfokát 3%-al
növelték a második generációhoz képest. Megfelelő tömbi élettartamú alapanyag és
továbbfejlesztett gyártástechnológia esetén a kétoldalasan aktív struktúrával jobb elő- és
hátoldali hatásfok lenne elérhető. További vizsgálati módszerek alkalmazása is lehetséges,
melyek eredményeire támaszkodva optimalizálni lehet a struktúrát. A munka célja viszont nem a
hatásfok maximalizálása, hanem a kifejlesztett technológiák alkalmazhatóságának és egy
újszerű, félig átlátszó fotovoltaikus eszköz megvalósíthatóságának bizonyítása volt.
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6.5 Összefoglalás, új tudományos eredmények
4.Tézis: Kidolgoztam azt a komplett technológiai lépéssorozatot, amivel félig átlátszó napelemek
hozhatók létre szilícium technológiával. Három újszerű, félig átlátszó napelem struktúrát
valósítottam meg, melyekben a kívánt átlátszóságot nedves kémiai anizotróp marással értem el.
Az átlátszóságot a szilícium szelet teljes vastagságán átmenő lyukak biztosítják. A lyukak mérete és
sűrűsége a maszkolóréteg mintázatával változtatható [T1, T2, T6, T7, T10].
4.1. altézis: Eljárást dolgoztam ki, amely lehetővé teszi az együttes diffúzió, TMAH
felületstrukturálás, kétoldalas tömbi anizotróp lyukkialakítás és szilícium-oxinitrid
antireflexiós réteg előnyeinek egyesítését. Az együttes diffúzió a magas hőmérsékletű
folyamatok idejének és számának csökkentését eredményezi. A maszkolóréteg növesztéshez
szükséges magas hőmérsékletű folyamat idejét tovább csökkenti a kétoldalas lyukkialakítási
eljárás alkalmazása. Az így létrehozott félig átlátszó kísérleti napelem hatásfoka eléri a
9,6%-ot.
4.2. altézis: Mérésekkel igazoltam, hogy a megegyező technológiával készült teli és félig
átlátszó napelem cella elektromos paraméterei között nem mutatható ki különbség, így az
átmenő lyukak kialakításának nincs járulékos parazita hatása. Továbbá, a teljes szeleten
átmenő lyukak létrehozására használt technológiai eljárás nem befolyásolja az elkészült
eszközök karakterisztikájának termikus viselkedését.
4.3. altézis: Méréssel igazoltam, hogy az általam létrehozott – a 4.1. altézisben bemutatott –
félig átlátszó napelem struktúra alkalmas kétoldalasan aktív működésre, a bór adalékolással
kialakított emitternek, a foszfor adalékolással kialakított hátoldali térnek, a lokális
fémezésnek és a hátoldali antireflexiós rétegnek köszönhetően.
A tézishez kapcsolódó eredményeimet két nemzetközi konferenciacikkben és három
nemzetközi folyóiratcikkben publikáltam.
Disszertációm utolsó részében a reflexiócsökkentő és a teljes szilícium szeleten átmenő
lyukak kialakításának lépéseit integráltam a félig átlátszó napelem technológiájába és vizsgáltam
ezek alkalmazhatóságát. Bemutattam a munkám során elkészült három kísérleti struktúra
technológiáját és minősítését. A technológia optimalizálásával együtt bemutattam a félig átlátszó
fotovoltaikus eszközök hatásfokának növekedését, a technológiai idő csökkenését és az ipari
alkalmazhatóság irányába tett lépéseket. A harmadik generáció technológiai lépéssora együttes
diffúziót alkalmaz az elő- és hátoldali adalékolt rétegek létrehozására. Az eljárás csökkenti a
napelemet érő termikus folyamatok számát és időtartamát, valamint a technológiai időt is.
A diffúzió második lépésében kialakítható a maráshoz szükséges maszkolóréteg is. Az eljárás ún.
egycsöves technológiai eljárás (one-tube furnace), ami lehetővé teszi a berendezések számának
csökkentését. Kimutattam, hogy a megegyező technológiával készült teli és félig átlátszó
napelemek elektromos paraméterei között nincsen jelentős különbség. A kidolgozott harmadik
generációs struktúra esetében igazoltam a kétoldalasan aktív működést is. A kísérleti cellák
készítése során nem tapasztaltam mechanikai stabilitásból eredő problémát. A cellák hatásfoka a
technológia további fejlesztésével (diffúziós, felületpassziválási és fémezési eljárások
optimalizálása) és a megfelelő napelem alapanyag megválasztásával tovább javítható.
Termikus vizsgálatokat végeztem különböző generációjú cellákon, melyek során
összehasonlítottam a félig átlátszó és az azonos technológiával készült teli napelemeket.
Kimutattam, hogy az alkalmazott tömbi marási technológia nem befolyásolja az eszköz
üresjárási feszültségének és rövidzárási áramának hőmérsékletfüggését.
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7.1 Az eredmények és a továbbfejlesztési lehetőségek
Kutatómunkám során kidolgoztam az n-típusú egykristályos Si alapú félig átlátszó napelem
megvalósításához szükséges résztechnológiákat. Kidolgoztam és optimalizáltam egy felületi
reflexiócsökkentő eljárást random piramisos felületstrukturálással és porlasztott szilíciumoxinitrid ARC-réteg alkalmazásával. Így a 400-1100nm közötti hullámhossz tartományban az
átlagos felületi reflexió 2,5%-ra csökkent. Vizsgáltam az átlátszóságot biztosító átmenő lyukak
kialakításához szükséges anizotróp rétegmegmunkálási eljárást, melyhez tetrametil-ammóniumhidroxid alapú marószert használtam. Optimalizáltam a marószert és a marási paramétereket a
maximális marási sebesség (91µm/h) és a szeleten belüli mélységbeli szórás minimalizálása
(<0,4%) érdekében. Ezen kívül vizsgáltam a különböző maszkolórétegek ellenállóképességét és
alkalmazhatóságát a kiválasztott anizotróp marószerrel szemben. Az általam kidolgozott
fémionmentes technológiai megoldások integrálhatók az iparban alkalmazott napelem
technológiai sorba, egyes standard lépések részeként vagy kiegészítő lépésként.
A bemutatott félig átlátszó napelem struktúrákban az anizotróp tömbi marás a technológiai
sor közepén helyezkedik el, nem egy különálló lépés, amit az elkészült eszközön kell elvégezni.
Ezért az oldalfalak passziválása és ARC-réteggel való befedése is lehetséges. Az oldalfalak
megfelelő passziválása sok átmenő lyuk esetén lényeges eljárás a nagy effektív felület miatt.
A diffúziós eljárást követően alkalmazott tömbi marás nem csak az átlátszóságot biztosító
lyukakat hozza létre, hanem a diffúzió során az éleken kialakult átvezetést is eltávolítja.
Az emitter és BSF-réteg együttes diffúzióval való kialakítása jelentősen csökkenti a magas
hőmérsékletű folyamatok számát és idejét is. Ezen kívül a rövidebb hőterhelés kevésbé rontja az
alapanyag kisebbségi töltéshordozóinak élettartamát, ezáltal a napelemek hatásfoka is
növekedhet. A kidolgozott technológiai eljárások és az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján
új, félig átlátszó fotovoltaikus eszközt valósítottam meg. Az elkészült struktúra kétoldalasan
aktív, ami lehetővé teszi a lyukakon átmenő és épületen belül reflektált fény hasznosítását is.
A létrejött újszerű, félig átlátszó napelem intelligens rendszerekbe is integrálható, ahol a
napelem egyik fényáteresztő felületén egy szenzor is helyet kaphat. A disszertációban
bemutatott tömbi marási eljárás felhasználható akár más Si alapú eszközök létrehozásához is
(pl. érzékelők, MEMS-ek).
A félig átlátszó napelem nedves kémiai marással való megmunkálásának egyik további
előnye, hogy a marási elrendezés bővítésével és további optimalizálásával lehetőség nyílik a
több szeleten egyidőben történő fényáteresztő lyukkialakításra. A megmunkálás idejét nem
befolyásolja a lyukak mérete és darabszáma, szemben a lézervágási eljárással, ahol a lyukak
számának növelésével megnő a technológiai idő és költség is. Ebből adódóan kellően nagy
szeletszám esetén az anizotróp marási technológia termelékenyebbé válhat.
A BME-EET-n prototípus szintű, félig átlátszó napelem elkészítésével igazolni tudtam, hogy
az alkalmazott anizotróp tömbi lyukkialakítási eljárásnál, szemben a lézeres megmunkálással,
nem jönnek létre parazita átvezetések. Mérésekkel igazoltam, hogy a párhuzamos ellenállás
értéke akár kétszer nagyobb, mint az alkalmazott lézerrel megmunkált teszt cellákon. Felületi
potenciáltérképezéssel bemutattam a hőterhelt zónák jelenlétét is.
A disszertációmban bemutatott vizsgálatokat és az elkészült eszközökre vonatkozó
eredményeket hazai és nemzetközi projektekben hasznosítottam. A félig átlátszó napelem
megvalósítása során nem volt célom külön-külön minden egyes technológiai lépés
optimalizálása, mivel az lényegesen meghaladná a doktori munka terjedelmét. Az újszerű, félig
átlátszó napelemek technológiájával kapcsolatos munka tovább folytatható. Egyrészt vizsgálható
az eredmények alkalmazhatósága nyers alapanyagon, másrészt a harmadik generációs struktúra
technológiai eljárásai tovább optimalizálhatók. Ezek további fejlesztésével és nagyobb
élettartamú alapanyagok alkalmazásával javítható az eszközök hatásfoka.
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7.2 A tézisek gyűjteménye
1.Tézis: Technológiai eljárást dolgoztam ki, mellyel az n-típusú, egykristályos szilícium szelet
felületének reflexiója lecsökkenthető. Az általam kifejlesztett eljárás félig átlátszó napelem
technológiai lépéssorába integrálható. Az így elérhető 2,5%-os felületi reflexió a kereskedelmi
forgalomban lévő cellák esetén mért értékkel (3,4-7,1%) versenyképes. [T3, T5, T6, T10].
1.1. altézis: Szilícium szelet felületén anizotróp marási eljárással homogén
piramisos struktúrát alakítottam ki fémionmentes marószer (2%TMAH és 6%IPA vizes
oldata) alkalmazásával. Meghatároztam azokat a marási paramétereket, amelyek mellett
reprodukálható felületstrukturálási eljárás végezhető el: T=80°C, t=30perc. Mérésekkel
kimutattam, hogy a felület piramisos fedettsége nagyobb, mint 99%, és az alkalmazott
felületstrukturálási eljárás után a 400-1100nm-es tartományban a reflexió értéke
átlagosan 11,28%-ra csökken. A felületen kialakuló 1-4µm magasságú piramisok
kedvezően befolyásolhatják a félig átlátszó napelem technológiában alkalmazott
litográfiai eljárás minőségét.
1.2. altézis: Egyrétegű, porlasztott szilícium-oxinitrid antireflexiós réteg
alkalmazásával a strukturált felületű egykristályos szilícium felületi reflexióját a 4001100nm-es tartományban átlagosan 2,5%-ra csökkentettem. A rádiófrekvenciás
porlasztással argon és nitrogén atmoszférában általam leválasztott réteg törésmutatója
1,8893 (λ=587nm). Mérésekkel igazoltam, hogy a nitrogén nyomás változtatásával az
antireflexiós réteg reflexiós görbéje befolyásolható.
2.Tézis: Eljárást dolgoztam ki, mellyel a szilícium szelet teljes vastagságán átmenő, négyzet
keresztmetszetű lyukak alakíthatók ki félig átlátszó napelem megvalósításához. A technológiai
eljárás TMAH nedves kémiai anizotróp maráson alapszik [T2, T5, T6, T7, T9, T10].
2.1. altézis: A szilícium szeleten átmenő lyukak létrehozásához optimalizáltam a
TMAH alapú anizotróp marószer összetételét és a technológiai paramétereket a
maximális marási sebesség elérése érdekében. Az optimalizált marószerrel (5%-os
TMAH oldat és 2g/l/h ammónium-perszulfát adalékanyag) 92°C-on végzett kísérletek
során az n-típusú, 5-10Ωcm fajlagos ellenállású, <100> orientációjú szilícium szeleten
átlagosan 91µm/h marási sebesség érhető el, a teljes felületen kisebb, mint 0,4%
mélységbeli szórás mellett.
2.2. altézis: Kimutattam, hogy az egy óránál hosszabb anizotróp maráshoz az
optimális maszkolóréteg – az anyagszerkezet, a kialakítás és a megmunkálhatóság
szempontjából – a termikusan növesztett szilícium-dioxid, szemben a többletfolyamatot
igénylő szilícium-nitriddel és a tűlyukakat tartalmazó APCVD szilícium-dioxiddal.
2.3. altézis: Kísérletileg kimutattam, hogy az egyrétegű SOG (spin-on glass), mint
alacsony hőmérsékleten (≤800°C) kialakítható alternatív maszkolóréteg, hőkezelési
hőmérsékletének növelésével csökken a marás során kialakuló hibahelyek száma és
mérete. A maximálisnak választott 800°C-os hőkezelés esetén 6µm vagy annál kisebb
jellemző méretű inverz alakzatok és azok csoportjai jönnek létre. A félig átlátszó napelem
technológiában nem javaslom az alkalmazását.
3.Tézis: Tesztstruktúrák segítségével kimutattam, hogy az anizotróp maráson alapuló
technológia esetén nem alakul ki hőterhelt zóna, ami parazita átvezetést és a lyuk környezetében
megnövekedett felületi potenciált okozna, szemben a lézervágással. Lézervágás esetén a
hőterhelt zóna jellemzően kialakul, melyet anizotróp marással készült mintával azonos
szerkezetű lézervágott tesztstruktúrák esetén ellenőriztem. Az anizotróp marás, mint
lyukkialakítási eljárás előnyös félig átlátszó napelemeknél, kedvezőbb tulajdonságú cellák
alakíthatók ki [T4, T8].
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3.1. altézis: A záróirányú karakterisztikák alapján igazoltam, hogy a minták
párhuzamos ellenállása változik a kialakítási technológiától függően. Az anizotróp
marással készült félig átlátszó cella párhuzamos ellenállása a legnagyobb, a hőterhelt
zóna hatására a párhuzamos ellenállás értéke csökken. A teszt cellák segítségével
kimutattam, hogy lézervágás esetén a párhuzamos ellenállás értéke a mart mintához
képest közelítőleg a felére csökkenhet.
3.2. altézis: A rezgőkondenzátoros Kelvin módszerrel végzett felületi térképezéssel
igazoltam, hogy az anizotróp marással kialakított lyuk környezetében nem alakul ki az
alapfelülettől eltérő potenciálú sáv. A tesztstruktúrák segítségével kimutattam, hogy a
lézervágással okozott hőterhelés mértéke befolyásolhatja a felületi állapotsűrűséget,
amely eltérő szélességű és potenciálú sávokat eredményez a lyuk környezetében.
4.Tézis: Kidolgoztam azt a komplett technológiai lépéssorozatot, amivel félig átlátszó
napelemek hozhatók létre szilícium technológiával. Három újszerű, félig átlátszó napelem
struktúrát valósítottam meg, melyekben a kívánt átlátszóságot nedves kémiai anizotróp
marással értem el. Az átlátszóságot a szilícium szelet teljes vastagságán átmenő lyukak
biztosítják. A lyukak mérete és sűrűsége a maszkolóréteg mintázatával változtatható [T1, T2, T6,
T7, T10].
4.1. altézis: Eljárást dolgoztam ki, amely lehetővé teszi az együttes diffúzió, TMAH
felületstrukturálás, kétoldalas tömbi anizotróp lyukkialakítás és szilícium-oxinitrid
antireflexiós réteg előnyeinek egyesítését. Az együttes diffúzió a magas hőmérsékletű
folyamatok idejének és számának csökkentését eredményezi. A maszkolóréteg
növesztéshez szükséges magas hőmérsékletű folyamat idejét tovább csökkenti a
kétoldalas lyukkialakítási eljárás alkalmazása. Az így létrehozott félig átlátszó kísérleti
napelem hatásfoka eléri a 9,6%-ot.
4.2. altézis: Mérésekkel igazoltam, hogy a megegyező technológiával készült teli és
félig átlátszó napelem cella elektromos paraméterei között nem mutatható ki különbség,
így az átmenő lyukak kialakításának nincs járulékos parazita hatása. Továbbá, a teljes
szeleten átmenő lyukak létrehozására használt technológiai eljárás nem befolyásolja az
elkészült eszközök karakterisztikájának termikus viselkedését.
4.3. altézis: Méréssel igazoltam, hogy az általam létrehozott – a 4.1. altézisben
bemutatott – félig átlátszó napelem struktúra alkalmas kétoldalasan aktív működésre, a
bór adalékolással kialakított emitternek, a foszfor adalékolással kialakított hátoldali
térnek, a lokális fémezésnek és a hátoldali antireflexiós rétegnek köszönhetően.
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Függelékek
A.

Felületstrukturálási előkísérletek
Marási Mágneses
idő
keverés
[perc]
[rpm]

Minta
száma

Marószer
összetétele

Hőmérséklet
[°C]

Megjegyzések

1

2% TMAH

20

200

80

a felületen vízszintes irányú csíkok, egyenetlen
struktúra

2

2% TMAH +
10% IPA

20

200

80

a felületen polírozotthoz hasonló területek
maradnak, egyenetlen struktúra

3

5% TMAH

10

200

90

nagyon kevés helyen jött létre piramisos struktúra, a
felület sok helyen polírozott maradt

4

2% TMAH +
2% IPA

20

200

80

a felület matt, helyenként pöttyös maradt

5

2% TMAH +
2% IPA +
PVA

20

200

80

kis piramisok alakultak ki

6

2% TMAH +
2% IPA

30

200

80

a szelet felülete összefüggő egyenletes, több hibahellyel

7

2% TMAH +
2% IPA +
PVA

30

200

80

kis piramisok alakultak ki, egyenetlen strukturálás

8

2% TMAH +
2% IPA

30

615

80

a szelet felülete matt, de sok hibahellyel a hátoldalon

10

2% TMAH +
4% IPA

30

200

80

a szelet felülete szép egyenletes, kevés hibahellyel

11

2% TMAH +
6% IPA

30

200

80

a szelet felülete szép egyenletes
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B.

Porlasztott szilícium-nitrid XPS vizsgálata
4_57_s40304f_1.5
x 10

2

Si 2p

Si 2p1/2
Si 2p
Si 2p3/2

35

30

CPS

25

20

15

10

5
112

108

104
Bi ndi ng E nergy (eV)

100
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C.

TMAH tömbi marás

A 7%-os TMAH oldatban mart minta esetén kialakult felület keresztmetszeti képe Keyence VHX 5000 3D
optikai mikroszkóppal. A mart felületen lépcsős alakzatok alakultak ki, melyek közti szintkülönbség 20 µm
nagyságrendű.
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D.
I.

Félig átlátszó napelem készítésének technológiai leírása
Szelettisztítás és felületstrukturálás
•
•
•
•
•

RCA-1 tisztítás: T=80°C, t=15perc, oldat összetétele: 5:1:1–DI H2O:NH4OH:H2O2. Vizes öblítés
(ultratiszta vízzel, 18,2MΩ cm).
Oxid marása 1:20HF-ben, t=30s. Vizes öblítés.
Felületstrukturálás a szelet mindkét oldalán: 2%TMAH 6%IPA, t=30perc, f=200rpm, T=80°C.
Vizes öblítés.
RCA-2 tisztítás: T=80°C, t=15perc, oldat összetétele:6:1:1–DI H2O:HCl:H2O2. Vizes öblítés.
Oxid marása 1:20HF-ben, t= 30s. Vizes öblítés.

II. Emitter és BSF-réteg kialakítása kétlépéses diffúzióval
•
•
•
•
•
•

1:4 hígítású P-8545 foszfor forrás felvitele a hátoldalra, V=0,4ml, centrifugálás f=3000rpm, t=20s.
Foszforos réteg szárítása fűtőlapon, T=120°C, t=2perc.
PBF-10 bór forrás felvitele az előoldalra, V=0,4ml, centrifugálás f=3000rpm, t=20s.
Bóros réteg szárítása fűtőlapon, T=120°C, t=2perc.
Leválasztási lépés: T=1000°C, t=20perc, vivőgáz 97,6% N2–2,4%O2.
Behajtási lépés: T=1000°C, t=30perc, vivőgáz 100% O2.

III. Fotolitográfia és anizotróp marás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AZ6632
fotoreziszt
felvitele
a
hátoldalra:
V=0,7ml,
f=2200rpm,
t centr.=30s.
Lakk beszárítása: T=100°C, t=60s.
AZ1518
fotoreziszt
felvitele
a
hátoldalra:
V=0,5ml,
f=2200rpm,
t centr.=30s.
Lakk beszárítása: T=100°C, t=60s.
AZ6632
fotoreziszt
felvitele
az
előoldalra:
V=0,7ml,
f=2200rpm,
t centr.=30s.
Lakk beszárítása: T=100°C, t=60s.
AZ1518
fotoreziszt
felvitele
az
előoldalra:
V=0,5ml,
f=2200rpm,
t centr.=30s.
Lakk beszárítása: T=100°C, t=60s.
Megvilágítás mindkét oldalon t=90s.
Előhívás AZ726 MIF hívóban, t= 45s. Vizes öblítés.
Az ablakokból a PSG és a BSG marása pufferelt oxidmaróban, t=6perc. Vizes öblítés.
Fotoreziszt eltávolítása acetonban, vizes öblítés.
Anizotróp marás 5%TMAH+2g/l/h AP oldatban, T=92°C, f=200rpm, t=1,5óra. Vizes öblítés.
A felületen visszamaradt PSG és a BSG marása pufferelt oxidmaróban, t=2perc. Vizes öblítés.

IV. Felületpassziválás és ARC-réteg leválasztás
•
•
•

Szelet tisztítás forrásban lévő salétromsavban (65% HNO3), t=10perc. Vizes öblítés.
Felületpassziválás: T=850°C, t=15perc, 100% O2.
ARC-réteg leválasztása RF porlasztással a szelet mindkét oldalára: P=200W, t=10,5perc,
gáznyomás 0,1mTorr (1,33x10-4mbar) N2 és 4,9mTorr (6,53x10-3mbar) Ar.

V. Kontaktusréteg kialakítása és darabolás
•
•
•
•
•

Szitanyomtatás: vnyomtat=150mm/s, vterít=100mm/s, rés=0,65mm, nyomás=1,7kg
Paszta beszárítása fűtőlapon T=200°C, t=60s.
Szelet felhelyezése a kvarc keretre, termoelem felhelyezése a szelet közepére.
Paszta beégetése adott hőprofil alapján, levegő vivőgáz mellett. Várakozás a szelet lehűlésére a
kamrában, T=150°C.
Szelet körbevágása szeletdaraboló fűrésszel 36,5x32,5mm2 méretre.
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