
РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Особливості формування 

самоорганізованих плівок сульфацилу натрія на мікропрофільованій підкладці 

кремнію»:  сторінок 62, рисунків 35 , таблиць 3 , посилань 24 . 

В даній роботі було проведено дослідження з органічно-неорганічною 

гібридною структурою, кремній – сульфацил натрію (СН) (Альбумін). 

Була розглянута технологія виготовлення органічно-неорганічних гібридів. 

Показати можливості комбінації, органічного шару медичного препарату на 

кремнію для сонячного елементу. 

Досліджувались вольт амперні характеристики, фотовольтаїчні 

характеристики. 

Розглянуто різні види сонячних елементів. Досліджено зразок органічно-

неорганічного гібриду, осадженого на потерну кремнієву підкладку, шляхом 

осадження органічного матеріалу у хімічній ванні. Органічним матеріалом 

слугував сульфацил натрію (Альбумін). 

Показано отримані результати світлових та темнових ВАХ. В результаті, 

можливо припустити оптимальний час утворення органічного шару 

знаходиться в межах 60-80 хвилин, для найкращої появи органічного шару у 

вигляді сітки. 

Ключові слова: Альбумін, сульфацил-натрію, сонячний елемент, кремній, ККД. 
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ABSTRACT 

Explanatory note to the thesis "Formation peculiarities of sulfacil sodium self-

organized films on nanostructures silicon substrate.": pages 62 , illustrations 35 , 

tables 3, references 24. 

In this paper, a study was conducted on the organic-inorganic hybrid structure, 

silicon-sulfacil sodium (SN) (Albumin). 

The technology of manufacturing organic-inorganic hybrids was considered. 

Show the possibility of a combination of an organic layer of a medicine on silicon for 

a solar cell. 

Voltage ampere characteristics, photovoltaic characteristics were investigated. 

Different types of solar cells are considered. A sample of an organic-inorganic hybrid 

deposited on the silicon substrate loss was investigated by depositing organic material 

in a chemical bath. Organic material served with sulfacil sodium (Albumin). 

The obtained results of light and dark VAC are shown. As a result, it is possible to 

assume that the optimum formation time of the organic layer is within 60-80 minutes, 

for the best appearance of the organic layer in the form of a grid. 

Key words: albumin, sulfacil sodium, solar element, silicon, efficiency. 
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