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ABSTRAKT 

Dizertační práce je zaměřena na studium optických vlastností tenkých vrstev, stanovení jejich 

tlouštěk a disperzních závislostí indexu lomu. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky 

o spektroskopické elipsometrii včetně charakterizace polarizace světla, stanovení fyzikálních 

vlastností a vyhodnocení experimentálních dat. Následuje experimentální a výsledková část, která 

se věnuje přípravě a charakterizaci tenkých vrstev studovaných materiálů: oxidu titaničitého 

(TiO2), nových organických materiálů (MDMO-PPV, PCDTBT, PCBTDPP, PC60BM, PC70BM) 

a redukovaného grafen oxidu (rGO), s ohledem pro jejich potenciální využití v organické 

fotovoltaice.  

ABSTRACT 

Ph.D. thesis is focused on the study and determination of layer thickness and optical properties, 

such as the dispersion dependence of the refractive index of various materials prepared in the form 

of thin layer. In the first part of this work the theoretical findings in the field of spectroscopic 

ellipsometry are summarized. These findings are followed by the description and characterization 

of the light polarization, evaluation of experimental data and determination of the physical 

properties of studied materials. Experimental and result section of this work is devoted to the 

preparation and characterization of thin films of the studied materials: titanium dioxide (TiO2), 

new organic materials (MDMO-PPV, PCDTBT, PCBTDPP, PC60BM, and PC70BM) and reduced 

graphene oxide (rGO). These were all selected with respect to their potential use in the organic 

photovoltaics. 
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1  ÚVOD  

Technologie zabývající se tenkými vrstvami hraje stále větší roli v mnoha průmyslových 

odvětvích. Tyto dříve jen pasivní tenké vrstvy, měly ochranou a estetickou funkci, dnes získávají 

další pokročilou optickou (interferenční vrstvy, přebarvovací vrstvy, aj.) či elektrickou, 

optoelektrickou funkčnost (např. solární články, senzory, ledky). Důraz je kladen obzvlášť 

na kvalitu materiálu, jeho funkčnost, malé rozměry, dostupnost a zejména cenu. Výzkum se věnuje 

strukturám na bázi organických materiálů, které mají v dnešní době široké možnosti uplatnění. 

Jedná se zejména o mikroelektroniku, optiku, optoelektroniku, automobilový průmysl, aj. Zařízení 

vyrobená na bázi organických polovodičů spolu s faktem, že pracují efektivně v tenkých vrstvách, 

znamená možnost výroby lehkých, levných, ekologičtějších, snadno přenosných, moderních 

a v závěru tedy i snadno prodejných produktů. 

Z hlediska aplikací v optoelektronice je třeba znát optické vlastnosti vrstev, které jsou využívány 

v rámci konstrukce elektronických součástek. Důležité je tedy zahrnutí metod, které tyto 

charakterizace umožňují (optická mikroskopie, interferenční mikroskopie, profilometrie, UV-VIS 

spektroskopie a elipsometrie). Spektroskopická elipsometrie je důležitá především pro optickou 

charakterizaci vrstev a optimalizaci přípravy funkčních vzorků. 

Mezi hlavní výhody metody patří její nedestruktivnost, vysoká citlivost, široká aplikační oblast 

a rychlá odezva. Z každého měření jsou určeny dva nezávislé parametry a může se určit reálná 

i imaginární část komplexní dielektrické funkce homogenního materiálu. 

Navíc elipsometrická měření umožňují stanovit vlastnosti jako optickou anizotropii, drsnost 

povrchu, nehomogenitu vrstvy aj. Určitý rozsah vlnové délky elipsometru umožňuje stanovení 

depoziční rychlosti růstu vrstvy a její optické vlastnosti. Možností aplikace spektroskopické 

elipsometrie je celá řada, od studia fyzikálních vlastností pevných látek až po sledování a řízení 

růstu tenkých vrstev např. pomocí chemické depozice z plynné fáze. V této práci byla použita 

elipsometrie k charakterizaci organických materiálů ve formě tenkých vrstev. 

Práce se zabývá rychle se rozvíjející oblastí výzkumu, studiem optických vlastností a vytvoření 

databáze optických funkcí řady nově vznikajících materiálů. 
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2  TENKÉ VRSTVY 

S rozvíjejícím se vývojem techniky jsou kladeny požadavky na vlastnosti materiálů. Významnou 

část reprezentují tenké vrstvy, mající řadu výhodných vlastností, které lze popsat pomocí 

spektroskopických analýz s využitím elipsometrie. Tenké vrstvy [1] se používají k povrchovým 

úpravám různých materiálů. Jedná se o materiál o tloušťce v rozmezí nanometrů až několik 

mikrometrů (10
-10

 – 10
-5

 m), který je vytvořen na základním materiálu tj. substrátu. Výhodou 

tenkých vrstev jsou především jejich elektrické vlastnosti (např. vrstvový odpor, teplotní součinitel 

odporu), jsou vhodné pro realizaci elektronických komponent a obvodů (např. kovová vrstva 

se v tenké vrstvě chová jako odpor). Uplatnění nacházejí zejména v elektronickém průmyslu 

(např. u plochých zobrazovacích prvků), strojírenství, energetice (např. transparentní elektrody 

k solárním článkům [2]) a optice (např. antireflexní pokrytí čoček). Příprava tenkých vrstev 

je úspěšně využívána i u úpravy skla, či průhledných fólií. Příkladem je odstranění nežádoucích 

elektrostatických nábojů z nevodivých povrchů. 

2.1 PŘÍPRAVA TENKÝCH VRSTEV  

Samotné tenké vrstvy mají na rozdíl od objemových materiálů rozdílné vlastnosti a to nejen 

z důvodů svojí tloušťky, ale i následkem depozičních procesů. Deponované tenké vrstvy je třeba 

chápat jako systém, neboť vrstva pro svoji tloušťku dosahuje společně se substrátem specifických 

vlastností a chování.  

Při přípravě tenkých vrstev hrají důležitou roli adheze, vnitřní pnutí a tvrdost [3].  

Existuje mnoho způsobů přípravy tenkých vrstev [4], [5], které se v zásadě dají rozdělit 

do tří kategorií: nanášení z roztoků, kde je nevýhodou nutnost rozpustnosti nanášeného materiálu 

v rozpouštědle, CVD procesy, kdy jsou tenké vrstvy deponovány v širokém rozsahu teplot 

chemickou cestou a PVD procesy, které jsou založeny na odpařování, nebo naprašování materiálu 

na substrát. Vakuové depoziční techniky jsou využívány zejména pro nerozpustné materiály. 

2.2 OPTICKÉ VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV 

Stále se rozvíjí snaha o co nejlepší charakterizaci vlastností tenkých vrstev. Optické vlastnosti 

tenkých vrstev značně souvisí s jejich tloušťkou řádově nm až μm, při kterých dochází 

k takzvanému jevu interference (důkaz vlnových vlastností světla, kdy dochází ke skládání vln) 

a polarizaci světla při odrazu. Toho všeho využívá elipsometrie k měření komplexního indexu 

lomu. Další zásadní roli hraje drsnost povrchu, poréznost vrstvy, tloušťka aj., což ovlivňuje 

optické vlastnosti tenké vrstvy. Pozornost je věnována zejména jejich drsnosti, kdy je z optického 

hlediska snaha dosáhnout dokonale hladkého povrchu. Vlastnosti povrchu tenkých vrstev lze určit 

optickými metodami založenými na změně polarizačního stavu světla po odrazu od tenké vrstvy 

na substrátu, na odrazivosti nebo pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM). Z aplikačního 

hlediska hrají významnou roli geometrické vlastnosti připravených tenkých vrstev a to např. jejich 

tloušťka a nehomogenita povrchu [6]. Geometrické vlastnosti lze studovat např. pomocí optických 

metod (např. optická a interferenční mikroskopie) [7]. V kombinaci se zařízením obsahující 

CCD prvek můžeme zaznamenat obraz povrchů tenkých vrstev a poté studovat jeho vlastnosti 

pomocí metod obrazové analýzy [8]. 



 

 

7 

2.3 ORGANICKÉ MATERIÁLY 

Vedle klasických polovodičů jako je např. křemík nebo germanium existuje skupina organických 

materiálů [2], které taktéž vykazují polovodičové vlastnosti, které v elektronickém průmyslu 

nacházejí stále větší uplatnění. Materiály s konjugovaným systémem vazeb vykazují, díky střídání 

jednoduchých a dvojných vazeb, elektrickou vodivost. Důsledkem delokalizace náboje, kdy 

dochází k rozložení π elektronů podél uhlíkové kostry, se usnadňuje pohyb π elektronů 

po konjugované části molekuly a ta se tak stává potenciálním zdrojem volných nosičů náboje [9]. 

Organické materiály můžeme rozdělit na dvě skupiny, jednak na materiály o nízké molekulární 

hmotnosti a také na polymery. 

Hlavní výhodou organických materiálů je možnost měnit jejich vlastnosti prostřednictvím 

chemických modifikací a připravovat nové molekuly nebo specifické polymerní struktury. Boční 

skupiny nebo úpravy řetězce mohou měnit konzistenci, rozpustnost a další různé parametry 

materiálů. 

Zařízení vyrobená na bázi organických polovodičů mohou být flexibilní (díky své rozpustnosti 

mohou být tisknuty resp. nastříkány i na pružný plastový substrát za nízkých teplot), a to spolu 

s faktem, že pracují efektivně v tenkých vrstvách, znamená možnost výroby lehkých, levných, 

ekologičtějších, snadno přenosných, moderních a v závěru tedy i snadno prodejných produktů. 

Ačkoliv materiály jsou obecně levné, zvýšení účinnosti fotoelektrické přeměny energie 

a životnosti je technicky obtížnější. Postupem času se ale tyto parametry rapidně zlepšují [10]. 

Články založené pouze na jednom druhu polymeru však čelí problémům jako je např. 

neefektivní/pomalá separace a transport volných nosičů náboje. Tyto problémy lze zmírnit 

dopováním polymerů pomocí materiálů s vysokou elektronovou afinitou podporující elektronový 

transport. Vhodným materiálem je fullerenem [11] dopovaný polymer. V takovém fotovoltaickém 

článku je při fotoexcitaci donoru (polymeru) převeden elektron na akceptor (fulleren), tímto 

způsobem je zvýšena účinnost separace náboje a účinnost fotoelektrické konverze. Z tohoto 

důvodu je věnována pozornost výzkumu nových organických materiálů typu MDMO-PPV, 

PCDTBT, PCBTDPP, PC60BM, PC70BM a jejich směsí [12], [13], (více v kapitole 4.2).  

2.3.1 Organické solární články 

Jednou z mnoha aplikací organických polovodičů jsou solární články. Princip fotovoltaické 

přeměny energie v jednotlivých krocích je znázorněn na energetickém schématu na Obr. 1. 
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Obr. 1:  Principiální energetický diagram fotovoltaické přeměny energie. (a) Absorpce fotonu a následný 

vznik excitonu; (b) Difúze excitonu k rozhraní donor-akceptor; (c) Přenos náboje (elektron na akceptor, 

díra na donor); (d) Sběr a odvádění náboje elektrodami. 

Aktivní vrstva je složena ze dvou polovodičů: typu p (donor elektronů) a typu n (akceptor 

elektronů), které jsou v přímém kontaktu. Zde dochází k fotovoltaickému jevu, který probíhá 

v několika krocích.  

- Absorpce světla – je prvním procesem popsaným na Obr. 1, jejímž výsledkem je vznik 

excitonu (= vázaný pár elektron-díra), který je schopen prostupu vrstvou. Účinnost 

absorpce závisí na absorpčním spektru zvoleného organického materiálu, stejně tak na jeho 

tloušťce a na samotné struktuře článku a to buď klasické, nebo invertované 

- Difúze excitonů – účinnost tohoto procesu závisí především na morfologii donor-akceptor 

přechodu (D-A přechod) a na délce difúze. Organické polovodiče jsou charakteristické 

velkým absorpčním koeficientem a malou pohyblivostí, což klade nároky na tloušťky 

vrstev. Optimální tloušťka celé vrstvy by měla být menší než je vlnová délka dopadajícího 

světla. 

- Separace náboje – K separaci páru elektron-díra na volné nosiče náboje dochází v okolí 

heteropřechodu, což je rozhraní polovodivých materiálů s různými šířkami zakázaného 

pásu. Exciton, který dosáhne D-A přechodu, se rozdělí na dva tzv. zdvojené páry 

a to elektron a díru. 

- Transport náboje k elektrodám – zde se uplatňují pomocné transportní vrstvy mezi aktivní 

vrstvou a elektrodou, které nosičům náboje usnadňují překonání energetické bariéry mezi 

aktivní vrstvou a elektrodami. Elektrony jsou shromažďovány na katodě (např. hliník, …), 

přičemž díry jsou shromažďovány na anodě (např. ITO vrstva). Tento proces umožňuje 

volný pohyb elektronů přes elektrický kontakt polovodiče, odkud je, za pomoci malého 

napětí, odváděn jako elektrický proud.  

Účinnost solárního článku je výsledkem účinnosti každého zvýše popsaných kroků. 
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3  SPEKTROSKOPICKÁ ELIPSOMETRIE 

SE [14], [15] umožňuje stanovení optických konstant (n a k) v širokém spektrálním rozmezí 

od blízké infračervené oblasti do oblasti ultrafialové. Tato optická technika je vhodná zejména 

pro charakterizaci polovodičů a tenkovrstvých filmů. Výhodou elipsometrie je rychlost 

a nedestruktivní charakter měření, které umožňují sledování růstu filmu v reálném čase a tím 

vzniká široká oblast použití v oborech jako je mikroelektronika, optoelektronika, fotovoltaika, 

chemie, metalurgie apod. Nicméně elipsometrie vykazuje dvě obecná omezení: 1. drsnost povrchu 

tenké vrstvy a 2. měření musí být provedeno při šikmém dopadu světla.  

Elipsometrie je jedním z nejcitlivějších a nejpřesnějších nástrojů pro měření tloušťek tenkých 

filmu a jejich optických vlastností. Tato technika je založena na měření změny polarizace mezi 

dopadajícím a odraženým světlem od vzorku. Výhoda měření spočívá ve schopnosti současného 

stanovení více parametrů [15].  

Elektromagnetické záření je vyzařováno pomocí světelného zdroje a je lineárně polarizováno 

pomocí polarizátoru. Poté projde kompenzátorem a dopadá na vzorek. Po odrazu záření projde 

kompenzátorem a přes druhý polarizátor – analyzátor dopadá do detektoru. Měří se polarizační 

stav odraženého světla neboli úhel θ. Jedná se o zrcadlovou optickou metodu (úhel dopadu 

se rovná úhlu odrazu). Směr šíření světla je znázorněn na Obr. 2. 

 

Obr. 2: Schéma dopadu a odrazu světla na povrchu [14] 

Spektroskopická měření [14] zaznamenávají parametry Ψ a Δ v závislosti na vlnové délce. Měří 

dvě hodnoty tzv. elipsometrické úhly, které jsou představovány poměrem amplitudy Ψ a rozdílů 

fáze světelných vln Δ mezi p- a s-polarizovaným světlem. Elipsometrické úhly jsou 

charakterizovány základní rovnicí spektroskopické elipsometrie. Elipsometrie studuje změny 

polarizace světla a určuje z nich fyzikální vlastnosti vzorku. 

 i
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kde ρ je komplexní odrazivost, daná poměrem Fresnelových koeficientů vypočítaných podle 

vzorců pro reflexní koeficient rx a transmisní koeficient tx  
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(3)    

kde rp, tp je světlo rovnoběžné vůči rovině dopadu a rs, ts je světlo v kolmém směru vůči rovině 

dopadu pro p- a s-polarizované světlo, θ0 je úhel dopadu světelného paprsku na rozhraní, 

θ1 označuje úhel lomu, n0 je index lomu okolního prostředí a n1 je index lomu měřeného materiálu. 

3.1 MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ ELIPSOMETRICKÝCH DAT 

Postup vyhodnocení elipsometrických spekter je u většiny elipsometrů (Woollam, Horiba, 

Semilab, Accurion) stejný. Konkrétní postup bude demonstrován pro elipsometr firmy Horiba 

se softwarem DeltaPsi2. 

Veličina, která je měřena, je modulovaná intenzita světla 

 )(cos)(sin),( cs0 tItIItI    ,
 

(4)   

kde δ je fázová amplituda, I0 je optická intenzita dopadající světelné vlny, Is a Ic jsou přidružené 

elipsometrické parametry jež jsou měřeny a na jejich základě jsou dopočítávány hodnoty ostatních 

parametrů. Detekovaný signál je zpracován softwarem pro určení parametrů Is a Ic, které slouží 

ke stanovení základních elipsometrických parametrů Ψ, Δ na základě vztahu  

 )sin()2sin(s I  ,
 

(5)   

 )cos()2sin(c I  .
 

(6)   

Vztah mezi intenzitami I0, Is, Ic v konfiguraci polarizátor-vzorek-analyzátor-modulátor lze vyjádřit 

pomocí prvků Muellerovy matice následujícími rovnicemi 
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)(2cos2sin2cos
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(7)   
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(8)   
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 .
 

(9)   

Z uvedeného rozboru se dá říci, že elipsometrická analýza poskytuje kromě tloušťky vrstev 

a charakterizace optických konstant, velké množství informací o materiálových vlastnostech, jako 

je anizotropie, morfologie, krystalizace, chemické složení a elektrické vlastnosti.  

3.1.1 Stanovení parametrů vrstev 

Elipsometrie měří změny polarizace způsobené interakcí s tenkými vrstvami a substráty. 

Toto měření souvisí s poměrem odrazivosti p- a s-polarizované složky světla daného amplitudou 
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poměru tanΨ a jejich fázovým rozdílem Δ (rovnice (1)). Z primárně stanovených veličin se určují 

vlastnosti vrstev, a to jejich tloušťka a optické konstanty [16]. Cílem je popsat experimentální 

závislosti pomocí modelu tak, aby odpovídal experimentálním závislostem. Jedná 

se o tzv. „fitování“ dat, znázorněné na Obr. 3. 

 

Obr. 3: Vývojový diagram pro zpracování dat z elipsometru. Přes regresní analýzu je model upraven tak, 

aby našel optické konstanty a tloušťky vrstev, které vytvářejí datové křivky, které nejlépe odpovídají 

experimentálním datovým křivkám [14]. 

Postup pro vyhodnocení dat je uveden pro data pořízená elipsometrem Horiba v programu 

DeltaPsi2. 

1. Elipsometrické měření vede k naměřeným hodnotám elipsometrických úhlů Ψ, Δ v závislosti 

na vlnové délce (energii kvanta záření).  

2. V programu DeltaPsi2 je nutné vytvořit model vzorku a stanovit jeho parametry. 

3. Stanovené parametry musí být stanoveny tak, aby se experimentální data co nejvíce shodovala 

s daty modelovými (odchylka χ
2 

je minimální). 

4. Důležitým bodem při analýze dat je ověření výsledného optického modelu, jestli si zachoval 

fyzikální podstatu. Nesprávnými výsledky jsou například záporný absorpční koeficient k < 0, 

reálná část indexu lomu n > 10, drsnost větší než její tloušťka apod.  

3.1.2 Disperzní modely materiálů 

Pro úspěšné fitování je důležitá volba vhodného algoritmu při stanovení modelu. Jedná 

se o modely, vycházející z  permitivity materiálu a závislosti indexu lomu na energii fotonů 

nebo vlnové délce. V knihovně softwaru jsou jak teoretické, tak i semi-experimentální modely. 
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Na určení indexu lomu n a extinkčního koeficientu k, jsou použity různé modely dielektrických 

funkcí (εr, εi) v závislosti od toho, jestli je vrstva krystalická nebo amorfní, nebo chceme-li 

zohlednit efekt volných nosičů náboje, mezipásmové přechody apod. [17]. 

Tauc – Lorentzův disperzní model 

Komplexní dielektrickou funkci Lorentzova modelu 
ir i   lze vyjádřit pomocí reálné 

a imaginární složky. Imaginární složku komplexní permitivity lze pak vyjádřit pomocí vztahu 
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kde ω0 je frekvence odpovídající energii maxima a AL je Lorentzův koeficient.  

Vynásobíme-li tuto permitivitu imaginární částí Taucovy dielektrické funkce 
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je frekvence odpovídající energii optického zakázaného pásu a AT je Taucův koeficient, 
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Reálná část dielektrické funkce se stanoví pomocí Kramers-Kronigova vztahu 
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kde P značí hlavní hodnotu Cauchyho integrálu.  

Tauc-Lorentzův model [18] je vhodný pro amorfní materiály vykazující absorpci světla 

ve viditelné nebo ve vzdálené UV oblasti. Pro analýzu transparentních vodivých oxidů. 

 „New Amorphous“ disperzní model 

Byl vytvořen s cílem vyjádřit Lorentzův model pomocí extinkčního koeficientu a indexu lomu. 

Jeho základ tvoří Forouhi-Bloomerův model. Absorpční koeficient je dán vztahem 
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rozdíl frekvence základního a excitovaného stavu,  2/j  

 

je šířka 

píku a koeficient Af j  je úměrný síle oscilátoru (amplitudě píku extinkčního koeficientu).  
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kde  2

gj

2

j

j

j

j )( 



f

B
 
a )(2 gjjjj   fC  jsou koeficienty. Kde n∞ je index lomu 

pro  , ωj je frekvence (energie) j-tého maxima absorpce, fj je síla j-tého oscilátoru 

(amplitudy píku extinkčního koeficientu), ωg je frekvence (energie) zakázaného pásu a Γj je šířka 

píku. 

Absorpční materiály (absorbující dielektrika, polovodiče, polymery) vykazují vyšší absorpci světla 

ve viditelné/vzdálené UV části spektra. Oba disperzní model mezi sebou lze porovnávat, avšak 

pro absorpční část v experimentálním spektru je vhodné využít Tauc-Lorentzův model. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Náplní dizertační práce je optická charakterizace tenkých vrstev organických a anorganických 

materiálů pro potenciální aplikace v organické fotonice jako aktivní tak i pomocné transportní 

vrstvy. 

Experimentálně byla elipsometrie, na základě fyzikálních a optických vlastností, aplikována  

a interpretována při řešení následujících problémů: tvorba nových modelů pro studium 

experimentálních materiálů zahrnující TiO2, nové organické materiály a grafen oxid.  

V této kapitole jsou prezentovány výsledky experimentů, které se zabývají optickými vlastnostmi 

materiálů vhodných pro elektronické aplikace. Jsou zde uvedeny především výsledky 

charakterizace pomocí elipsometrie a interpretace výsledků. 

Tyto výsledky jsou uvedeny ve třech částech: 

1. optická studie TiO2 vrstev – komplexní studie optických vlastností tištěných vrstev 

určených pro fotokatalytické aplikace. Nicméně se tyto vrstvy využívají také v organické 

fotovoltaice OPV (organic photovoltaic) jako pomocná elektronová transportní vrstva a tak 

jsou výsledky užitečné pro obě aplikace.  

2. nové organické materiály – na základě těchto poznatků byly navrženy organické solární 

články. Optické vlastnosti posloužily k modelování optimální struktury vícevrstvých 

systému, kterými jsou OPV tvořeny a které nebyly dosud publikovány. 

3. grafen oxid – tento úsek prezentuje výsledky zaměřené na redukci grafen oxidu a tím 

získání transparentní elektrody pro fotovoltaické články. 

4.1 OXID TITANIČITÝ 

Nanostrukturní micelární vrstvy TiO2 byly připraveny inkoustovým tiskem (tiskárna Fujifilm 

Dimatix 2831), již dříve optimalizovaného solu [20] na sodnovápenatém skle (25 × 75 mm), 

obvykle používaném pro mikroskopii jako tzv. podložní sklíčko. Bylo vytvořeno 5 paralelních 

vzorků označených jako A, B, C, D, a E, všechny tištěné stejným způsobem. Vzorky byly 

kalcinovány při různých teplotách (viz. Tabulka 1), kdy tepelné zpracování bylo 4 hodiny. 

Tabulka 1: Charakteristika tenkých vrstev TiO2 připravených sol-gel metodou 

Vzorek Teplota (°C) Krystalická fáze (Ramanova spektroskopie) 

A 200 Nekompletní mineralizace/krystalizace 

B 300 Amorfní fáze 

C 400 Anatas 

D 500 Anatas 

E 600 Anatas 

Pro měření optických spekter byl použit spektroskopický elipsometr UVISEL 2, firmy Jobin 

Yvon. Pod úhlem 70° probíhalo měření závislostí elipsometrických úhlů Ψ a Δ na vlnové délce. 

Uspořádání elipsometru bylo následující: xenonová lampa (spektrální rozsah 1,5 –

 5,5 eV) / polarizátor / modulátor / vzorek / analyzátor / monochromátor a detektor (fotonásobič). 

Experimentální elipsometrické úhly Ψ a Δ jsou měřítkem změny polarizace vlny dopadajícího 
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světla, které se odráží na různých rozhraních v profilu vrstvy. Účelem je stanovení optické 

konstanty, tloušťky vrstev a drsnosti povrchu [21]. V tomto případě se model (Obr. 10) skládá 

ze skleněného substrátu, vrstvy TiO2 a povrchové vrstvy 50 % TiO2: 50 % voidu, která simuluje 

drsnost povrchu, a je přidána pro zlepšení přesnosti modelování. Použitý model 

„New Amourphous“ je založen na Forouhi-Bloomer formulaci, kde absorpční koeficient je dán 

rovnicí (14) a indexem lomu daným rovnicí (15) (více v kapitole 3.1.2). 

Vzhledem k tomu, že tištěné vrstvy TiO2 a skleněné substráty jsou transparentní, je důležité 

potlačit odraz na zadní straně skleněných substrátů [22]. Tyto nežádoucí odrazy by měly být 

zohledněny v uspořádání modelu a jeho následného fitu. Alternativně lze odrazy potlačit 

mechanickou úpravou spodní strany substrátu a to broušením nebo použitím nepropustné černé 

barvy jako je např. fix. 

 

Obr. 4: Mikroskopické zobrazení vrstev TiO2 pomocí optické mikroskopie. Matice znázorňuje všechny 

studované vzorky uspořádané v závislosti na teplotě zpracování (řádky, soubory vzorků A-E), a v závislosti 

na počtu tištěných vrstev (sloupce, vrstvy  1-5). V tomto zvětšení odpovídá zorné pole každé fotografie ploše 

3137 μm × 2083 μm. 

Na některých vzorcích (Obr. 4) lze pozorovat mírný artefakt pruhování, který vzniká v důsledku 

nedokonalého přilnutí materiálu na substrát během procesu tisku.  Nicméně, vzorky série A mají 

odlišný vizuální vzhled oproti ostatním sériím. Bylo zhodnoceno, že kalcinace při teplotě 200 °C 

není dostatečná pro úplnou mineralizaci solu a krystalizaci TiO2. Proto tato série byla vynechána 

z dalšího elipsometrického měření (viz další diskuse o XRD vzorků a údaje v Tabulce 2 

a Tabulce 3 o tloušťce shrnující potvrzení tohoto tvrzení). 
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Pro potvrzení krystalové fáze vzorků byla použita Ramanova spektroskopie (Obr. 5, Tabulka 1). 

Spektra potvrdila přítomnost anatasové fáze, která vykazuje hlavní píky při přibližně (635, 514, 

396 a 144) cm
-1

.  

 

Obr. 5: Ramanova spektra 

Graf (Obr. 6) ukazuje získáné rentgenové difrakční spektrum (XRD) studovaných TiO2 vrstev. 

Všechny difrakční píky TiO2 potvrdily přítomnost anatasové fáze. Jak se dalo očekávat, 

se zvyšující se teplotou kalcinace se zlepšuje jeho krystalinita a projevuje se výraznějším 

difrakčním píkem kalcinovaných vzorků. 

 

Obr. 6: XRD spektrum pro vzorky A-E 

Tabulka 2: Tloušťka tenkých vrstev TiO2 stanovená spektroskopickou elipsometrií 

Vzorek A (200°C) B (300°C) C (400°C) D (500°C) E (600°C) 

Vrstva Tloušťka [nm] 

1  465,3 89,4 97,9 63,7 56,3 

2  918,3 161,9 185,6 150,5 148,1 

3  1607,1 251,2 261,2 230,2 229,9 

4  2296,5 318,5 331,6 294,8 298,3 

5  2670,7 408,7 384,1 353,2 357,4 
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Zpočátku byla elipsometrická spektra analyzována na základě nejjednoduššího disperzního modelu 

sestávajícího se ze skla/vrstev TiO2 (Obr. 7). Hodnoty elipsometrických tlouštěk vrstev získaných 

pomocí fitu tohoto jednoduchého modelu souhlasí s výsledky získanými za použití mechanického 

profilometru, s výjimkou nejtlustšího vzorku, kde byla pozorována odchylka 23 %. Výsledky 

obou metod pro všechny analyzované vzorky (vrstvy 1 – 5), jsou uvedeny v Tabulce 2 

pro elipsometrii a Tabulce 3 pro profilometrii.  

 

Obr. 7: Jednoduchý elipsometrický model 

Z Obr. 8 vyplývají podstatné rozdíly mezi publikovanými výsledky pro optické konstanty TiO2 

a výsledky, které byly získány pomocí jednoduchého modelu. Například, dříve uváděné  hodnoty  

indexu lomu n (633 nm) byly pozorovány v rozmezí 2,43 – 2,50 pro anatas na substrátu zahřátém 

na 250 °C [23]. 

 

Obr. 8: Index lomu na studovaných vzorků každé z vrstev na vlnové délce 590 nm po nafitování 

Tabulka 3: Tloušťka tenkých vrstev TiO2 stanovená mechanickým profilometrem  

Vzorek A (200°C) B (300°C) C (400°C) D (500°C) E (600°C) 

Vrstva Tloušťka [nm] 

1  288,9 63,3 80,0 96,0 77,9 

2  542,2 145,8 153,4 156,5 159,1 

3  894,1 196,7 227,5 223,8 216,0 

4  1025,6 305,8 307,1 273,1 295,3 

5  1752,0 331,0 390,7 389,4 370,6 

Vzhledem k tomu, že se dříve ukázalo, že krystalická fáze anatasu je přítomna ve vrstvách 

kalcinovaných při 400 – 500 °C [20], ale hodnota vypočtených indexů lomů, není v souladu 

s optickými parametry pro TiO2, je třeba přistoupit ke složitějšímu modelu fitování 

experimentálních dat (Obr. 10). V prvním případě bylo chybou, že se nejednalo o 100 % čistý 

materiál, ale jednalo se o směs voidu a TiO2 což lze vidět i na nehomogenitě ve struktuře (Obr. 9). 
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Obr. 9 ukazuje záznamy SEM a AFM povrchové vrstvy, jasně znázorňující globulární micelární 

struktury známé z předchozích studií tohoto typu titaničitých vrstev [24]. 

a)  b)  

Obr. 9: a) SEM a b) AFM skeny tištěných vrstev TiO2 

 

Obr. 10: Složitý elipsometrický model 

Tento model (Obr. 10) byl navržen na základě prostudování snímků z elektronového mikroskopu 

a AFM mikroskopie, kdy povrchová topologie zřetelně poukazuje na globulární strukturu povrchu. 

Tento nový model se skládá ze dvou vrstev: spodní vrstvy z kompaktního TiO2 převzatého 

z jednoduchého modelu a horní povrchové vrstvy sestávající z čistého TiO2 smíchané 

s proměnnou frakcí voidu. 

V tomto modelu byly zkoumány dvě proměnné: poměr tloušťky obou vrstev a také poměr TiO2 

a voidu v horní vrstvě. Prvně byl studován vliv frakce voidu v horní vrstvě. Pro tyto výpočty 

se předpokládá, že 90 % z celkové tloušťky je reprezentováno neporézním/čistým TiO2 a 10 % 

vytváří void. Byla potvrzena očekávaná skutečnost, že hodnota frakce voidu značně ovlivňuje 

disperzní závislost indexu lomu na vlnové délce. Je zřejmé, že s rostoucí frakcí voidu celkový 

index lomu vrstev klesá. Nicméně, pokud je nahrazena pevná vrstva vrstvou skládající se z čistého 

materiálu a voidu, pak s rostoucí frakcí voidu by měl index lomu narůstat. Poměr 50/50 % 

vyjadřuje strukturu s rovnoměrnou drsností. 
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Obr. 11: Výsledné hodnoty vypočítaných indexů lomů (levý obrázek) a extinkčních koeficientů (vpravo 

obrázek) sledovaných vzorků na jejich první vrstvě 

Z grafu (Obr. 11) a Tabulky 4 lze poznamenat, že hodnota indexu lomu je pro většinu vzorků 

v rozmezí od 2,6 – 2,9, což odpovídá publikovaným hodnotám. Pro sérii vzorků kalcinovaných 

při nižších teplotách (B, C), je na místě poznamenat mírný nárůst hodnot indexu lomu s rostoucí 

tloušťkou vrstvy, pravděpodobně v důsledku lepší krystalinity v tlustších vzorcích. Nicméně 

u série vzorků D a E, které jsou více kalcinované lze pozorovat anomální pokles hodnoty indexu 

lomu s klesající tloušťkou vrstvy. Očekáváme, že během kalcinace při zvýšených teplotách došlo 

k měknutí skla. Při difúzi materiálu dochází k difúznímu míchaní, kdy byl tento jev pozorován 

již dříve [25] a je známo, že má škodlivý účinek na fotokatalytickou výkonnost titaničitých vrstev, 

vyplývající z difúze sodíkových iontů do titaničité mřížky. Zdá se, že jedno nebo dvouvrstvé 

vzorky nejvíce trpí v důsledku kontaminující difúze, jež jsou srovnatelné s celkovou tloušťkou 

vrstvy, přičemž tlustší vzorky jsou méně citlivé, protože jen zlomek jejich tloušťky 

je kontaminován. 

Tabulka 4: Vlastnosti indexu lomu připravených vrstev TiO2 sol-gel metodou při vlnové délce 590 nm  

Vzorky B (300°C) C (400 °C) D (500°C) E (600°C) 

Vrstvy 
Index lomu 

1  2,650 2,628 1,794 2,112 

2  2,690 2,705 2,422 2,578 

3  2,768 2,717 2,809 2,618 

4  2,803 2,764 2,817 2,779 

5  2,792 2,811 2,768 2,914 

Shrnutí 

Jedná se o komplexní studii optických vlastností natištěných TiO2 vrstev připravených sol-gel 

metodou [26]. Byl studován vliv poměru tloušťky obou vrstev a účinků voidové frakce na změnu 

optických vlastností materiálu tenké vrstvy. Ukazuje se, že vliv voidu na vlastnosti vrstev 

je značný. Při 50 % voidové frakce se komplexní index lomu zvýšil 1,8 krát (z hodnoty 1,7 na 2,4 

pro vlnovou délku 590 nm). Na druhé straně, vliv poměru tloušťky horní a spodní vrstvy nehraje 
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roli. Nicméně byl vybrán poměr horní vrstvy (90/10) % za předpokladu, že se jedná o nejlepší 

shodu mezi publikovanými a měřenými hodnotami indexu lomu  TiO2 při vlnové délce 590 nm.  

4.2 NOVÉ ORGANICKÉ MATERIÁLY 

Látky MDMO-PPV, PCBTDPP, a PC60BM byly dodány firmou Sigma Aldrich, a PCDTBT 

a PC70BM (99%) byly zakoupeny od firmy Ossila [13]. 

Optické vlastnosti vykazují vysokou citlivost na znečišťující látky, které vyžadují pečlivou 

manipulaci se vzorky. Tenké vrstvy byly připraveny z roztoků pomocí rotačního nanášení (spin-

coating). Obsah každého polymeru nebo polymerní směsi fullerenů v počátečních roztocích 

je shrnut v Tabulce 5. Tyto látky byly rozpuštěny v chlorbenzenu (bezvodý). Tenké vrstvy byly 

naneseny na křemenné substráty o velikosti 1 × 1 cm.  

Tabulka 5: Obsah studovaných materiálů v roztocích použitých pro depozici pomocí spin-coatingu 

Materiály  Obsah látek v roztocích [mg/ml]  

MDMO-PPV 10 

4 

4 

10:40 

10:40 

4:16 

4:16 

4:12 

4:12 

25 

25 

PCDTBT 

PCBTDPP 

MDMO-PPV:PC70BM 1:4 

MDMO-PPV:PC60BM 1:4 

PCDTBT:PC70BM 1:4 

PCDTBT:PC60BM 1:4 

PCBTDPP:PC60BM 1:3 

PCBTDPP:PC70BM 1:3 

PC70BM 

PC60BM 

Pro měření optických spekter byl použit elipsometr UVISEL 2. Měření probíhalo pod úhlem 70°. 

Aktuální měření bylo provedeno na místě o velikosti 2030 × 705 μm. Elipsometrická data byla 

vyhodnocena pomocí softwaru DeltaPsi2 Firmy Jobin Yvon Technology. 

Tloušťky vrstev byly stanoveny pomocí mechanického profilometru Dektak XT (firmy Bruker). 

Byl použit hrot velikosti 12,5 m s přítlakem 3 mg. Měření byla zaznamenávána a vyhodnocena 

pomocí softwaru Vision 64. 

Absorpční spektra tenkých vrstev byla charakterizována UV-VIS  spektrofotometrem Varian 

Cary 50 (Agilent Technologies). Naměřená spektra byla zpracována pomocí softwaru 

CaryWinUV. Absorpční spektra byla upravena na základě kalibračního vzorku, kterým bylo čisté 

křemenné sklo bez deponovaných vrstev. 

Model, který se skládá z následujících složek: vrstva voidu pro potlačení dolní strany odrazu, 

substrát z křemenného skla, a analyzovaný materiál (např. PCDTBT), slouží pro získání závislostí 

indexu lomu a extinkčního koeficientu na vlnové délce. Jako vstupní hodnoty byly vloženy některé 

parametry jako je např. hodnota zakázaného pásu odvozeného z UV-VIS spektra a také hodnota 

tloušťky vrstvy (viz Tabulka 6) určená pomocí mechanického profilometru. Je to zejména proto, 

aby se zjednodušil výpočet, který se v tomto případě u organických materiálů skládá až ze sedmi 

oscilátorů a disperzního vzorce Tauc-Lorentz [27]. Množství oscilátorů je především dáno 
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množstvím píků v absorpčním spektru materiálu, které musely být přidány kvůli zachování 

fyzikální podstaty daného modelu. 

Jako první byl vytvořený model ověřen, na základě zkoumaných vrstev rakouským vědcem Hoppe 

a spol. (MDMO-PPV, PC60BM a jejich 1: 4 směsi). Jak je vidět na Obr. 12, tyto fitováné 

parametry jsou v dobré shodě s publikovanými údaji [12], [19]. Směrodatná odchylka (MSE), 

která kvantifikuje rozdíl mezi modelem a experimentem je < 1. 

a)  b)  

Obr. 12: a) Naměřené (body) a fitované (plná čára) data optických spekter z tenkých vrstev MDMO-PPV 

nanesené na křemenném substrátu b) porovnání s publikovanými výsledky vědců Hoppe a spol.[19]  

Tabulka 6: Tloušťky připravených vzorků získaných pomocí třech metod 

 Materiály  Profilometrie [nm]  Elipsometrie [nm]      UV/VIS/elipsometrie [nm] 

 MDMO-PPV 93,5  ± 2,6 92,8 ±  1,7 113,1  ±  2,1  

 PCDTBT 62,5 ± 0,7 47,5  ±  4,1 50,9 ±  2,3 

 PCBTDPP 12,6 ± 7,5 22,6 ±  18,5 17,5 ±  11,7 

 MDMO-PPV:PC70BM 260,0 ± 8,9 257,8  ±  6,5 253,3 ±  7,5 

 MDMO-PPV:PC60BM 129,6  ± 8,6 135,2 ±  0,3 78,9 ±  4,1  

 PCDTBT:PC70BM 51,7 ± 5,6 32,7  ±  8,5 33,7 ±  7,0 

 PCDTBT:PC60BM 54,0  ± 2,8 36,1  ±  7,5 31,9 ±  5,1 

 PCBTDPP:PC60BM 50,3  ± 2,3 31,6  ±  6,9 25,7 ±  4,6 

 PCBTDPP:PC70BM 49,3 ± 3,5 36,0  ±  8,5 25,9 ±  5,8 

 PC70BM 40,7 ± 11,5 26,5  ±  7,8 19,1 ±  9,7 

 PC60BM 30,0 ± 7,1 26,5  ±  6,4 25,4 ±  6,7 

Na Obr. 13 jsou znázorněna zpracovaná optická spektra tenké vrstvy PCDTBT z elipsometrického 

měření. Je zde vidět, že experimentální data (body) se shodují s daty modelovými (plná čára) 

a že výsledný optický model si zachoval fyzikální podstatu (absorpční koeficient k > 0, reálná část 

indexu lomu n < 10). 
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Obr. 13:  Naměřená (body) a fitovaná (plná čára) data optických spekter z tenkých vrstev PCDTBT 

nanesené na křemenném substrátu  

Následující grafy (Obr. 14) shrnují všechny zjištěné indexy lomu (obrázek vlevo) a extinkční 

koeficienty (obrázek vpravo), a také ukazují spektra studovaných polymerních vrstev (čisté 

materiály a jejich směsi), získaných pomocí spektroskopické elipsometrie. 
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Obr. 14:  Disperzní závislosti indexů lomů (obrázek vlevo) a extinkčních koeficientů (obrázek vpravo) 

v závislosti na vlnové délce; Měření bylo provedeno pro čisté polymerní materiály tenkých vrstev a jejich 

směsi za použití spektroskopické elipsometrie 

Spektra absorpčních koeficientů byla porovnána s tvary absorpčních spekter získaných pomocí 

UV-VIS spektrofotometrie. Obr. 15 ukazuje grafické znázornění spekter čistých materiálů 

bez směsí. Jsou zde rozdíly ve tvarech spekter, které jsou dány především nejistotou měření 

experimentálních dat a nehomogenitou vrstev.  
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Obr. 15:  Srovnání absorpčních spekter čistých polymerních vrstev získaných pomocí UV-VIS spektroskopie 

(levá osa) a absorpčních koeficientů stanovených pomocí elipsometrie (pravá osa) 

Informace o optických vlastnostech polymerních směsí s fullereny jsou nezbytné pro modelování 

OSC zařízení [28], [29] a pro stanovení jejich vnitřní kvantové účinnosti (IQE) fotogenerace 

nosičů náboje [30], [31], [32]. 

Kromě analýzy optických vlastností pro potenciální aplikaci polymerů je také důležité měření 

tloušťky (spektrální závislost komplexního indexu lomu). Tloušťka má vliv na odvod účinnosti 

odvodu vygenerovaného náboje a množství absorbovaných fotonů. [33].  

Stanovení tloušťky vrstvy může poskytovat přesnější výsledky, a tak bylo provedeno stanovení 

tloušťky za použití mechanického profilometru. Znalost hodnoty tloušťky vrstvy umožňuje 

optimalizaci modelu snížením počtu parametrů, což vede k přesnému stanovení parametrů n (λ) 

a k (λ). Ověření správnosti použitého modelu bylo provedeno pomocí UV-VIS spektroskopie. 

Srovnání výsledků měření tloušťky vrstev provedených různými metodami (profilometrie, UV-

VIS spektroskopie a elipsometrie) pro všechny analyzované materiály je uvedeno v Tabulce 6. 

Shrnutí 

Jedná se o stanovení komplexních optických parametrů (index lomu, extinkční koeficient, 

absorpční koeficient) připravených polymerních vrstev studovaných pro použití v organické 

fotovoltaice: MDMO-PPV, PCDTBT a PCBTDPP a jejich směsí s fulereny PC60BM a PC70BM. 

Data byla získána na základě nově vytvořeného modelu materiálu, který byl ověřen 
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na již publikovaných tenkých vrstvách připravených z MDMO-PPV a PC60BM. Na základě 

správné úvahy byly vytvořeny modely pro ostatní materiály. 

4.3 GRAFEN OXID 

Grafenové vločky byly dodány firmou Danubia Nanotech která je připravila chemickou oxidací 

krystalického grafitového prášku (modifikovanou metodou Hummerse dle Jeong a spol. [34]). 

Vločky oxidu grafenu jsou hydrofilní, takže mohou být snadno dispergovány ve vodě. Grafen oxid 

byl deponován na křemenné substráty pomocí materiálového tisku.  

Chemicky redukované GO filmy byly připraveny pomocí inkubace GO vrstvy a par hydrazinu 

[35], [36] a [37]. Připravené GO vrstvy na křemenných substrátech byly umístěny ve velké 

skleněné Petriho misce, která obsahovala, menší Petriho misku s 1 ml hydrazinu. Větší miska byla 

přikryta skleněným víčkem, utěsněným páskou parafilmu a nechána při teplotě laboratoře 

v digestoři po dobu 30 min. 

Pokud jde o proces tepelné redukce, vzorky byly umístěny na topné desce (hotplate) na 200 °C 

po dobu 4 minut. 

Další možností redukce GO vrstev je UV záření o intenzitě 3 mW/cm
2
 po dobu 60 minut. Všechny 

podmínky pro redukci GO jsou shrnuty v Tabulce 7. 

Tabulka 7: Podmínky redukce grafen oxidu 

 redukce teplem redukce UV chemická redukce 

podmínky přípravy 200 °C / 4 min 3 mW·cm
-2

/ 60 min 1ml hydrazinu / 30 min 

Jak je znázorněno na Obr. 16, drsnost tištěných GO tenkých vrstev je přibližně 2-3 nm, což svědčí 

o rozložení jednotlivých vloček oxidu grafenu na substrátu. Nebyly zde pozorovány žádné díry 

nebo trhliny. 

a)  b)  

c)  d)  

Obr. 16: Atomární silová mikroskopie (AFM) GO vrstev a) bez redukce, b) UV redukce a c) chemická 

redukce hydrazinem d) termická redukce 
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Absorpční spektra vzorků (viz Obr. 17) byla měřena za použití Varian Cary Probe 50 UV-VIS 

spektrofotometru. Změřená spektra byla zpracována pomocí softwaru CaryWinUV. Absorpční 

spektra byla upravena na základě kalibračního vzorku, který byl stanoven pomocí měření 

absorpčního spektra křemenného skla bez nanesených vrstev. Absorpční spektroskopie 

je analytická metoda běžně používaná pro studium interakce světla s materiály, které mohou být 

interpretovány pomocí změn absorpčního spektra materiálů. Redukce GO vrstev byly studovány 

zejména z hlediska elektrických vlastností, je nutné odstranit pík při přibližně 300 nm [38], 

viz Obr. 17. 

 

Obr. 17: Na levé straně obrázku jsou uvedena absorpční spektra grafen oxidu (černá - bez redukce, 

červená – chemická redukce, modrá – UV redukce, zelená – termická redukce), v pravé části je zobrazeno 

absorpční spektrum suspenze GO v 2 mm kyvetě měřené singapurským vědcem Shang a spol.[38]   

Pro zjištění krystalické struktury připravených tenkých vrstev byla použita Ramanova 

spektroskopie. Spektra potvrdila přítomnost grafenu oxidu a vliv jeho redukce. Na Ramanových 

spektrech (Obr. 18) je možné pozorovat dva dominantní fononové mody, pík D (~ 1357 cm
-1

) 

a G (~ 1592 cm
-1

) [39]. Čistý grafen (vazby sp
2
) vykazuje pouze přítomnost píku G a defekty 

ve struktuře se projeví vznikem píku D, zodpovědného za sp
3
 interakci v grafenové struktuře. 

Poměr intenzit D a G píků (ID/IG) umožňuje porovnávat hustotu defektů v jednotlivých vzorcích. 

(Obr. 18). Čím je hodnota vyšší, tím více defektů grafen obsahuje. Hodnoty poměru ID/IG jsou 

v případě termické redukce 1,079; chemické redukce 1,104 a u UV redukce 0,821. Z těchto hodnot 

vyplývá, že nejvíce defektů mají chemicky redukované grafeny. To je způsobeno vyšším 

množstvím nezredukovaných funkčních skupin na grafenu. Nejlepším způsobem redukce 

se tak ukazuje UV redukce, kdy hodnota poměru intenzit píku D a G je nejnižší a tedy teoreticky 

ukazuje na nízký počet defektů v grafenové vrstvě (viz Obr. 16b a Obr. 17).  
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Obr. 18: Ramanova spektra GO vrstev (bez redukce - černá čára, s chemickou redukcí - červená čára, 

s redukcí UV - modrá čára a s termickou redukcí - zelená) 

Na Obr. 19 je uveden příklad zpracovaného spektra, který zachycuje experimentální a vypočítaná 

data pomocí elipsometrie vyjádřené komplexním indexem lomu a extinkčním koeficientem 

v závislosti na vlnové délce.  

 

Obr. 19: Experimentální (body) a vypočítaná data (plná čára) optických spekter tenké vrstvy GO pomocí 

spektroskopické elipsometrie 

Rozdíl mezi daty experimentálními a modelovými udává směrodatná odchylka (MSE). Vypočtené 

údaje byly v dobré korelaci s výsledky a tím byla hodnota MSE ~ 0,03. 

Změřené údaje o tloušťkách a optických parametrech jsou shrnuty v Tabulce 8. Tloušťky vrstev 

byly ověřeny pomocí mechanického profilometru, kdy vrstvy grafen oxidu i jeho redukce měly 

okolo 15 nm. 
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Tabulka 8: Tloušťka vrstvy a optické parametry (n, k) při vlnové délce 634 nm připravených materiálů 

stanovených pomocí spektroskopické elipsometrie 

Materiály tloušťka [nm] index lomu n extinkční koeficient k 

Grafen oxid 11,3 ± 0,6 

19,3 ± 0,5 

17,7 ± 0,4 

13,6 ± 0,9 

1,957 0,101 

Chemická redukce GO 1,839 0,307 

Termická redukce GO 1,993 0,243 

UV redukce GO 1,873 0,226 

Na Obr. 20 jsou shrnuty optické parametry (n, k) všech studovaných vrstev grafenu oxidu a jeho 

redukce v závislosti na vlnové délce.  

     

Obr. 20: Závislost indexu lomu (vlevo) a extinkčního koeficientu (vpravo) na vlnové délce tenkých vrstev 

GO a RGO 

Model a výsledky byly ověřeny na podobném modelu zkoumaných vrstev a to čínským vědcem 

Y. Shen a spol. Výsledné parametry byly v dobré shodě a publikovanými údaji [40]. Optické 

vlastnosti materiálů jsou významné především pro vyhodnocení experimentů zaměřených 

na studium elektronických procesů. 

Shrnutí 

V této kapitole byly komplexně charakterizovány optické vlastnosti grafen oxidu a jeho 

redukovaných forem. Bylo zjištěno, že redukce UV zářením je pravděpodobně nejlepším 

způsobem jak dosáhnout rGO pro studium dalších elektronických charakterizací. Zatímco tepelná 

a chemická redukce mají za následek více defektů v GO struktuře. Hlavním přínosem je stanovení 

komplexních refrakčních indexů neredukovaných a redukovaných (tepelně, chemicky 

a UV zářením) GO tenkých vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie. Všechny zjištěné 

hodnoty indexů lomů a extinkčních koeficientů jsou uvedeny v Tabulce 8.  
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5  ZÁVĚR 

Dizertační práce se zabývá studiem optických vlastností tenkých vrstev vybraných materiálů 

pomocí optických metod, především spektroskopické elipsometrie. Na připravených tenkých 

vrstvách byly studovány především optické vlastnosti, které jsou důležité pro aplikace 

v optoelektronice. 

Výsledky práce jsou rozdělené do tří hlavních částí, a to podle studovaných materiálů. První 

je komplexní optická charakterizace vrstev oxidu titaničitého připravených materiálovým tiskem. 

Tento materiál připravený sol-gel metodou byl především určen pro fotokatalytické aplikace. 

Nicméně studované vlastnosti jsou důležité i z hlediska organické fotovoltaiky, kde slouží jako 

pomocná elektronová transportní vrstva. Druhá část se věnuje studiu optických vlastností 

organických materiálů připravených z elektron donorních polymerů MDMO-PPV, PCDTBT 

a PCBTDPP a elektron akceptorních derivátů fullerenu PC60BM a PC70BM, které dosud nebyly 

nikde publikovány. Optické vlastnosti jsou důležité k modelování optimální struktury vícevrstvých 

systémů, kterými jsou organické solární články tvořeny. Třetí část se zabývá studiem vlivu 

redukce grafen oxidu na změnu jeho optických vlastností. Redukovaný grafen oxid je důležitý jako 

transparentní elektroda. Jedná se o nahrazení ITO elektrody, která má menší výstupní práci 

a je z finančního hlediska nákladnější.  
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