




ABSTRAKT 

Práce pojednává o teorii přípravy perovskitových solárních článků. Jak o základních 

strukturách, tak o konkrétních typech přípravy a možnosti reprodukovatelnosti 

výsledků. Ve třetí části práce je popsána kompletní příprava článku, který dosáhl 

nejvyšší účinnosti a postup pro následné opakování experimentu. 
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ABSTRACT 

The work deals with the theory of preparing perovskite solar cells. How about basic 

structures and the specific types of training opportunities and reproducibility of results. 

In the third part describes the complete preparation of the article, which reached the 

highest efficiency and the procedure for subsequent repetition of the experiment. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy se ekologie skloňuje téměř v každé větě, přicházejí nařízení o 

snížení příkonů spotřebičů a minimální limity pro množství energie, která musí být 

vyrobena obnovitelnými zdroji, je čas zaměřit se na čistý způsob výroby energie, ale 

také na způsob výroby prostředků pro výrobu právě solárních článků. 

Stávající fotovoltaické články jsou založeny na křemíkových polovodičích, které 

jsou nákladné na výrobu a dostávají se na hranice své účinnosti. Proto se výzkum začíná 

věnovat nalezení nových materiálů s větší účinností a materiálům levnějším na výrobu. 

Jedním takovým materiálem může být právě perovskit. Mezi jeho hlavní přednosti 

patří to, že jej lze snadno připravit. Také pro stejné výsledky postačí vrstva jednoho 

mikrometru perovskitu naproti tomu, je zapotřebí vrstva několika set násobně silnější u 

křemíkových polovodičů. Výsledkem jsou tedy daleko nižší výrobní náklady, a proto je 

trend zavedení nové výroby do praxe. Nicméně před zavedením do sériové výroby je 

potřeba perovskit testovat, zvyšovat jeho účinnost, získat stabilitu struktury a získat 

dlouhou dobu životnosti. 

 Proto se tato práce bude věnovat teorii přípravy perovskitových solárních 

článků, praktické výrobě a zvyšováním účinnosti přeměny sluneční energie na energii 

elektrickou.
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1 STRUKTURA A VLASTNOSTI 
PEROVSKITŮ 

 Základní struktura 1.1

Perovskity jsou označovány skupiny keramických materiálů, které jsou odvozeny od 

minerálu perovskit. Tento minerál byl objeven roku 1839 ruským mineralogem Lvem 

Alexejevičem Perovským. 

Chemické složení perovskitu je CaTiO3 (titaničitan vápenatý) a má ortorombickou 

krystalovou strukturu. Perovskity se dále můžou vyskytovat v strukturách s příkladnými 

zástupci: 

 

Romboedrická  BaTiO3  

 

Kubická  SrTiO3, SrSnO3, SrZrO3, BaSnO3, BaZrO3, BaThO3, BaTiO3 

ideální perovskitová struktura (teploty nad 120°C) 

 

Tetragonální BaTiO3 při pokojové teplotě, dále PbTiO3, PbZrO3 

 

Ortorombická CaTiO3, CaSnO3, CaZrO3, CdTiO3 

Monoklinická 

Rhomboedrická 

S tím, že struktury tetragonální, monoklinická a rhomboedrická můžou za vyšších teplot 

přecházet do struktury kubické. 
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Perovskit 

chemické složení  CaTiO3 

tvrdost od - do 5.5 - 6.0 

hustota od - do 4.000 - 4.300 g/cm3 

barva tmavě hnědá až černá 

barva vrypu - 

lom nerovný až lasturnatý 

lesk kovový až diamantový 

štěpnost nedokonalá podle {100} 

popsal Rose 

v roce 1839 

Tab.  1.1: Shrnutí perovskitu [3] 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1: Vykrystalizovaný minerál perovskitu 1,2mm [2] 
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 Odvození perovskitové struktury 1.2

Obecný vzorec pro perovskitovou strukturu můžeme napsat jako ABO3, kde kationt A 

je podstatně vetší a oxidační číslo bude +1 až +3. Kationt B je menší a má oxidační 

číslo +3 až +5. O označuje aniont, což bývá nejčastěji O2-, ale perovskitovou strukturu 

mohou tvořit i některé karbidy, nitridy nebo halogenidy [1] Ideální perovskitová 

struktura je odvozena od strukturních typů CsCl a ReO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 1.2: Ideální perovskitová struktura [4] 

Obr.1.3: Perovskitová struktura CH3NH3PbI3 
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První strukturu (obr. a) odvodíme od strukturního typu CsCl (Chlorid cesný) 

nahrazením všech atomů Cs oktaedry TiO6 a dále všech atomů Cl atomy Ca. Druhou 

strukturu perovskitu (obr. c) odvozenou od strukturního typu ReO3 lze odvodit přidáním 

atomů Ca do krychle tvořené oktaedry ReO6 a nahrazením oktaedrů ReO6 oktaedry 

TiO6. Struktury (b) a (d) jsou ekvivalentní. 

 

 Vznik perovskitové struktury 1.3

Oxidový systém ABO3 se skládá z kationtu A, jehož iontový poloměr je větší než 

Obr. 1.4: Odvození perovskitové struktury [5] (a) struktura CsCl (b) perovskitová  

    struktura (c)struktura ReO3 (d) perovskitová struktura 

 



 6

poloměr kationtu B. Kationt B by měl být přechodovým kovem [6]. 

Vznik perovskitové struktury je podmíněn několika faktory. Jedním z nich je 

Goldschmidtův toleranční faktor t [5], který udává rovnice (1). Struktura perovskitu 

může vznikat, pouze pokud se toleranční faktor t pohybuje v rozmezí 0,75-1,0. Ovšem 

pouze Goldschmidtův toleranční faktor nestačí. Dále je pak potřeba sledovat poměry 

iontových poloměrů v rovnicích (2), (3) a oktaedrický faktor (4). 
  =      √ (     )     (1) 

Kde: RA a RB jsou poloměry kationtů A a B   

  R0 je poloměr kyslíkového iontu. 

     = 0,425     (2) 

      √ (     ) = 1    (3) 

   ,   (     )√ (     ) + 3,912 =        (4) 

 

Za pomocí těchto podmínek jsme schopni určit, které prvky budou tvořit 

perovskitovou strukturu, či nikoli. Podle [6] až 90% kovových prvků je schopno být 

stabilní v perovskitové struktuře, což umožňuje přípravu vícesložkových soustav s 

velkou rozmanitostí výsledných vlastností. 

 Vodivost perovskitových materiálů 1.4

Perovskity můžou být vodiče, izolanty, polovodiče, nebo supravodiče. (supravodivé 

jsou při teplotách okolo 100K). 
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U perovskitových materiálů můžeme celkovou vodivost určit jako součet iontové 

vodivosti a elektronové vodivosti, jak je uvedeno v rovnici (5).      =       +          (5) 

 

Nebo také rovnicí:      = ∑            (6) 

Kde  ci je hustota nosičů,  

qi je náboj  

μi mobilita 

Hodnota elektronové vodivosti se na vzduchu při teplotě okolo 800 °C pohybuje 

mezi 102 až 103 S, zatímco iontová vodivost je 10-2 S [7]. U perovskitů je tedy iontová 

vodivost mnohonásobně menší než elektronová vodivost.  

 Iontová vodivost perovskitů 1.5

U perovskitů je iontová vodivost založena na difůzi O2- iontů. Migrující kyslíkový iont 

přechází přes sedlový bod, který je tvořen dvěma ionty A a jedním iontem B [7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.5: Sedlový bod [7] 
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Byl zaveden Kilnerův kritický poloměr rkrit, který je strukturním parametrem 

struktury a předem určuje velikost iontové vodivosti. Kritický poloměr je definován 

rovnicí (7): 

 

     =  (         √          )   + √2  − 2   (7) 

 

Kde  ra, rb jsou iontové poloměry prvků A a B  

  a0 je vzdálenost atomů A 

 

U mnoha perovskitů se využívá iontové vodivosti, které mají praktické využití 

v aplikacích, jako jsou kyslíkové senzory a další.  

 Elektronová vodivost perovskitů 1.6

Základní princip elektronové vodivosti v perovskitech spočívá v tom, že jde o pohyb 

elektronů v jednom směru a o pohyb děr ve směru druhém. Když elektron, který se 

nachází ve valenčním pásu, pohltí dostatečnou energii, excituje a přeskočí do 

vodivostního pásu. Děje se to díky kmitání atomu v uzlových bodech mřížky. Když 

elektron přejde do vodivostního pásu, na jeho místě vznikne kladná díra, která má také 

svůj opačný náboj. Díry se pohybují tak, že valenční elektrony ze sousedního atomu 

přeskočí na místo díry téhož atomu a díky tomu vzniká nová díra. Tímto způsobem 

dochází k již zmiňovanému pohybu elektronů v jednom směru a k pohybu děr ve směru 

druhém. Ve stejném směru jako elektrony přeskakující po dírách se pohybují i volné 

elektrony. Volné elektrony mají větší pohyblivost než díry, ale materiál zůstává na 

venek elektricky neutrální, protože koncentrace děr i elektronů je stejná [8]. Se 

zvyšující se teplotou se bude zvětšovat kmit atomů v mřížce a docházet tak ke 

zvětšování koncentrace nosičů náboje. Tím se bude zvětšovat i elektrická vodivost. Tuto 

vlastnost (elektrickou vodivost) také ovlivňuje aktivační energie určeného materiálu. 
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Jedná se o energii, která je potřebná ke vzniku volného elektronu a díry. Čím nižší 

energie je zapotřebí, tím větší je koncentrace nosičů náboje a s tím je spjata i vyšší 

vodivost. 

Hodnotu aktivační energie lze vypočítat z Arheniovy rovnice (8), která vyjadřuje 

teplotní závislost elektronové vodivosti: 

       =      exp (−     )   (8) 

 

Kde Am je materiálová konstanta 

  Ea je aktivační energie 

  k   je Boltzmanova konstanta 

  T   je absolutní teplota 

Rozlišujeme vodivosti n a p, kdy vodivost typu p je tvořena dírami a vodivost typu 

n je tvořena elektrony. 
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2 PEROVSKITOVÉ SOLÁRNÍ ČLÁNKY 

Jeden z prvních perovskitových solárních článků byl představen v roce 2009, a to 

s účinností okolo 4%. O čtyři roky později v roce 2013 představili zaměstnanci Oxford 

Photovoltaics perovskitové solární články s účinností okolo 15%, což je téměř 

čtyřnásobek původní hodnoty. Podle [9], [10] může účinnost dosáhnout hodnot až 25%, 

což by byla hodnota, která by značně konkurovala křemíkovým fotovoltaickým 

panelům. 

 

 

 

 

Obr. 2.1: Schématické znázornění solárního článku 

Obr. 2.2: Perovskitový solární článek. Převzato [15] 
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  Způsob výroby perovskitu 2.1

Pro výrobu perovskitových solárních článků můžeme použít jeden ze čtyř níže 

uvedených způsobů. 

2.1.1 V jednom kroku (One-step Precursor Deposition - OSPD) 

Díky své jednoduchosti řešení je metoda OSPD jednou z nejoblíbenějších metod 

nanášení perovskitových tenkých struktur. 

Obecně platí pro prekruzorové řešení perovskitu to, že smícháme práškovou směs 

RAX kde: 

RA:  methyl, amonium nebo formamidinium  

X:  I, Br  

a směs PbX2 kde: 

X:  I, Br, Cl 

v molárním poměru 1: 1 (stechiometrie) nebo 3: 1 (nestechiometrie). Rozpustíme v 

polárních rozpouštědlech (DMF, DMAc, DMSO, NMP, GBL atd.) s vysokým bodem 

varu. Udržujeme za zvýšených teplot po dobu několika hodin, tak aby byl roztok čirý.  

Tento roztok se pak používá pro tvorbu halogenidu – perovskitu. Roztok nanášíme 

pomocí rotační metody, nebo nástřikem na n-typ kontaktní vrstvy. Následně musí být 

provedeno žíhání. Tento krok je důležitý pro úplnou transformaci do perovskitového 

krystalického filmu. Poté je přiložena horní tenká vrstva. Takto vyrobený článek měl 

nejvyšší zaznamenanou účinnost přeměny PCE 19,3% [19]. 

2.1.2 Způsob postupného nanášení (Sequential Deposition Method – 
SDM) 

Metoda SDM byla původně vyvinuta D. B. Mitzim, ale poprvé ji pro výrobu 

tenkovrstvých perovskitových článků použil J. Burschka s kolektivem [11]. 

Typický postup pro metodu postupného nanášení je, že se nejprve nanese film PbI2 

rozpuštěné v DMF rozpouštědle pomocí odstředivého nanášení do nanoporézní 



 12 

struktury TiO2 a následně je transformováno do perovskitu ponořením do roztoku 

metyl-amonium-jodidu v isopropanolu. Perovskit vzniká okamžitě v nanoporézní 

struktuře při styku obou složek. Dále je provedeno žíhání a tenká HTM vrstva se nanáší 

opět pomocí odstřeďování. Dvoufázový postup umožňuje mnohem lépe kontrolovat 

perovskitovou morfologii oproti prvnímu postupu nanášením v jednom kroku. Tato 

technika výroby polovodičových solárních článků značně zlepšuje reprodukovatelnost 

výsledků. První solární článek měl účinnost přeměny PCE 15,45%. Jak znázorňuje 

Obr.: 2.1 Proud nakrátko byl 20,955 mA/cm2 a napětí naprázdno 1,01V při intenzitě 

100mW/cm2 a ploše 0,157cm2. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3: A-V charakteristika solárního článku metody SDM  [11] 
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2.1.3 Nanášení dvojitým napařování (Dual-Source Vapor Deposition -
DSVD) 

Příprava tenkovrstvých perovskitů pomocí napařování ve vakuu poprvé vyzkoušel A. 

M. Salau, následně pak D. D. Mitzi a v roce 2013 M. Z. Liu, který modifikoval 

podmínky depozice a používal napařovací techniku pro přípravu tenkého filmu směsi 

halogenidů perovskitu jako absorbující vrstvy v solárních článcích. Bylo prokázáno, že 

vrstvy nanesené napařením jsou v přesném měřítku nanometrů a neobsahují mezery, 

případně nerovnosti na povrchu. Autoři uvedli, že lepší rovnoměrnost nanesení TiO2 na 

sklo s FTO vrstvou je důvodem účinnosti 15,4%. 

Později použili stejnou metodu pro konstrukci solárního článku, kde sublimuje 

vrstva methylamonného jodidu (MAPbI3), která představuje perovskitovou strukturu a 

která s polu s vrstvou PCBM (fenyl C61 kyseliny máselné – methylester) skládající se 

z organických molekul tvoří eko-fotovoltaické zařízení, které je transparentní a jeho 

PCE dosahuje hodnoty 12%. 

Tento způsob je díky napařování použitelný za nízkých teplot, proto lze aplikovat 

na plastové materiály a flexibilní materiály např. pro mobilní solární moduly. 

 

2.1.4 Napařovací proces (Vapor-Assisted Solution Process - VASP) 

Byl objeven nový nízkoteplotní proces pro nanášení perovskitové vrstvy tzv. Vapor-

Assisted (VASP) a je kombinací dvou předchozích SDM a DSVD. V tomto procesu je 

na FTO sklo potažené kompaktní TiO2 vrstvou nanášená vrstva PbI2 dopovaná fluorem 

a oxidem cínu. Následuje žíhání při 150°C v atmosféře N2 po dobu 2 hodin za vzniku 

perovskitové struktury. 

Perovskitová vrstva vykazuje plné pokrytí povrchu s jednotnou strukturou. 

Usnadněné vynikající kvalitou (vrstvy MAPbI3) materiály dosahují PCE 12,1%. Metoda 

VASP představuje jednoduchý, kontrolovatelný a univerzální přístup k vytvoření 

vysoce kvalitní perovskitové vrstvě pro výsledný vysoký výkon. 

Dvoufázový způsob postupného ukládání perovskitu s rozpouštědlem vedlo 

k vysoké J-V charakteristice.  
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 Princip nanášení 2.2

Odstředivé nanášení, nebo-li Spin Coating je rozšířený a vysoce reprodukovatelný 

způsob nanášení tenkých uniformních vrstev anorganických, organických i směsných 

materiálů na ploché substráty. Řadí se mezi technologie nanášení tenkých vrstev z 

kapalné fáze, protože nanášený materiál je předem rozpuštěn ve vhodném rozpouštědle. 

Vlastní princip spin coatingu je zobrazen na obr 4.1 a spočívá v nanesení malého 

objemu deponovaného materiálu na střed horizontálně uchyceného substrátu. 

Odstředivé síly vzniklé rotací substrátu pak způsobí, že se materiál rovnoměrně 

roztáhne po povrchu substrátu a vytvoří tenkou vrstvu. V závislosti na mnoha 

parametrech jako je např. akcelerace rychlosti otáčení, rychlost otáčení, těkavost 

rozpouštědla, viskozita a koncentrace deponovaného materiálu či povrchová tenze lze 

připravit vrstvy o tloušťce pod 10 nm. [13] 

 

  

Obr. 2.4: Princip rotačního nanášení. Převzato [13] 
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3 MĚŘENÉ VELIČINY 
FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ 

Mimo přímo měřitelné veličiny, které charakterizují fotovoltaické články, jako jsou 

napětí naprázdno Uoc a proud nakrátko Isc charakterizují články i veličiny jako 

maximální výkon Pmax, účinnost η. Kromě účinnosti je vhodné zjistit i další veličiny, 

které by vypovídaly o kvalitě provedení daného fotovoltaického článku. Lze tak využít 

jednoduché V-A charakteristiky nebo výkonové charakteristiky. Z V-A charakteristiky 

určit přibližné hodnoty sériového Rs a paralelního odporu Rsh. Stanovené veličiny 

poslouží k vypočtení faktoru plnění FF. 

Množství sluneční energie, které dopadá mimo zemskou atmosféru je vyjádřeno 

tzv. Sluneční konstantou a její hodnota je I0 = 1360 Wm-2 . Pro výpočet energie 

slunečního záření dopadajícího na zemský povrch musíme uvažovat se znečištěním 

atmosféry, odrazy od molekul plynů, prachu a absorpci víceatomovými plyny. Tyto 

vlivy vyjadřuje Součinitel znečištění (Z). Pro výpočet energie dopadající kolmo na 

určitou plochu slouží vztah:    =   ∙      ( ∙    ;   ∙    ,−)  (9) 

Kde A je součinitel závisející na výšce Slunce nad povrchem.  

 

TYP OBLASTI SOUČINITEL ZEČIŠTĚNÍ Z 

místa na 2000 m.n.m 2,0 

místa nad 1000 m.n.m 2,5 

venkov bez průmyslových exhalací 3,0 

města a průmyslová střediska 4,0 

silně znečištěné prostředí ≥ 5,0 

Tab.  3.1: Typické hodnoty znečištění [16] 
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 Účinnost FV článků 3.1

Účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou lze vypočítat vztahem:  =     ∙     ∙   (10) 

 

  kde Umax je maximální napětí, Imax  je maximální proud, E je intenzita slunečního 

záření, A je plocha aktivní části článku. 

 Výkon FV článku 3.2

Výkon solárního článku se určuje jako součin proudu a napětí. Pro každý článek 

existuje pracovní bod na charakteristice, ve kterém je výkon největší. Tento bod je 

označován jako bod maximálního výkonu (MPP) o napětí Umax a proudu Imax. Výkon 

fotovoltaického článku můžeme získat ze vztahu [17]:  =     ∙      ( ;   , )  (11) 

 Faktor plnění – Fill Factor 3.3

Činitel plnění je charakterizován jako podíl maximálního výkonu v bodu MPP a 

maximálního výkonu definovaného pomocí maximálního napětí a maximálního proudu. 

Můžeme tedy napsat vztah:   =     ∙       ∙    (%) (12)  

kde U0C je napětí naprázdno a ISC je zkratový proud. 
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4 POUŽITÉ CHEMICKÉ MATERIÁLY 

Materiály pro výrobu článků byly objednány z anglické firmy OSSILA a jsou blíže 

specifikované v následujících podkapitolách.  

 ITO sklo 4.1

Laboratorní skla s naprášenou vrstvou ITO (indium tin oxide) obsahují tenkou vrstvu 

směsi oxidu cíničitého SnO2 a oxidu inditého In2O3 .  

 

 

 PEDOT:PSS 4.2

Poly (3,4-ethylendioxythiofen) polystyren-sulfonát je polymerní směs. Jedna složka v 

této směsi se skládá z polystyrenu sulfonátu sodného, který je sulfonovaný polystyren. 

Druhá složka je konjugovaný polymer. Používá se jako transparentní elektroda. 

 

 

Obr. 4.1: Laboratorní sklo s ITO [20] 

Obr. 4.2: Chemická struktura PEDOTu [20] 
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 PCBM 4.3

Fenyl C61 máselná kyselina Methyl Ester. Používá se jako transparentní akceptor 

elektronů. Je dodáván v čistotě 99% - 99,5%. 

 

 PbCl2 4.4

PbCl2 neboli chlorid olovnatý je bílá tuhá látka, vyskytující se v přírodě v podobě 

minerálu cotunnit. V experimentu využíváme laboratorně připravený PbCl2 s čistotou 

99,999% uváděnou výrobcem. 

  

 

 

 

 

 

Obr. 4.3: Chemická struktura PCBM [20] 

Obr. 4.4: Práškový chlorid olovnatý a chemická struktura [20] 
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 MAI 4.5

MAI – methyl ammonium jodid je dodávám v práškové podobě s velmi vysokou 

čistotou 99,99% uváděnou výrobcem. 

 

Obr. 4.5: Práškový methyl ammonium jodid a chemická struktura [20] 

  

 PbI2  4.6

PbI2 – jodid olovnatý je za normálních podmínek v pevném skupenství. Používáme jej 

v práškové formě, je nažloutlý a tím způsobuje zbarvení výsledného roztoku do žluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6: Práškový jodid olovnatý a chemická struktura 
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5 PEROVSKITOVÉ SOLÁRNÍ ČLÁNKY VE 
SVĚTĚ PODLE [18] 

Pro experimentální přípravu prvních vzorků perovskitových solárních článků bylo 

využito popisu přípravy z [18].  

 Příprava materiálů 5.1

CH3NH3I byl připraven syntézou v souladu s následujícími procedurami. K přípravě 

organoolovnatého halidového perovskitového roztoku prekurzoru, byl smíchán prášek 

CH3NH3I a prášek (PbI2) v hydratovaném dimetylformamidu (DMF) v hmotnostním 

poměru 1:3. Tato suspenze (9 wt%) byla přes noc míchána při 60°C. Před samotnou 

výrobou zařízení byl roztok prekurzoru filtrován 0,45 um PVDF filtrem. PC61BM byl 

zakoupen od firmy Nano-C®. PC61BM (10 mg/ml) byl rozpuštěn v rozpouštědlové 

směsi dehydratovaného CB a dehydratovaného CF (1:1). Všechny materiály byly 

použity přímo bez purifikace. 

 Výroba článků a měření 5.2

Solární články byly vyráběny na skelných substrátech potažených ITO v následující 

konfiguraci: ITO/PEDOT, CH3NH3PbI3 , PC61BM,Al 
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Obr. 5.1: Struktura perovskitového solárního článku 

Tyto substráty byly vyčištěny saponátem, deionizovanou vodou, acetonem a 

isopropanolem v ultrazvukové lázni 15 minut každý. Následně byly substráty čištěny 

plazmově po dobu 2 minut před nanesením 30 nm PEDOT:PSS vrstvy. Potom byly 

substráty žíhány při 140°C po dobu 10 minut v N2 atmosféře. Perovskitový roztok 

prekurzoru byl rotačně nanesen na PEDOT:PSS vrstvu při 3000 ot/min po dobu 40s. 

Tyto filmy byly ohřáty při 100°C po dobu 30s. CH3NH3PbI3 vzorky byly standardně 

stále vystaveny tepelnému působení, pokud nebyly specifikovány jiné procesní 

podmínky.  

Vrstva PC61BM byla rotačně nanesena na vrstvu CH3NH3PbI3 při 1200 ot/min po 

dobu 60 s, tak aby došlo k vytvoření dvojvrstvy. PC61BM nebyla podrobena tepelnému 

působení. Nakonec byla na aktivní vrstvu skrze stínící masku nanesena hliníková katoda 
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(100 nm) s výslednou plochou zařízení 0,07cm2 při úrovni vakua 10-6 torr. 

J-V charakteristika zařízení byla měřena v temnotě (za nepřístupu venkovního 

světla) při osvětlení AM 1,5G solárním simulátorem. Veškeré měření bylo prováděno 

v inertním dusíkovém prostředí. 

 Vyhodnocení 5.3

Byl demonstrován čistý dvojvrstvý CH3NH3PbI3/PC61BM solární článek, který podává 

výborný výkon s PCE dosahující 7,4%, prozatím nejlepší hodnotou mezi „all-solution-

processable planar heterojunction“ zařízeními. Aktivní vrstva je dostatečně tenká 

(<100nm) a zařízení může být vyráběno s nízkoteplotními procesy (<150°C). Mimoto, 

dvojvrstvý systém je také žádoucí díky své výrobní jednoduchosti. Vysoká výkonnost 

dvojvrstvých zařízení může být přičteno vysoké hodnotě IQE blízké 100%, což 

naznačuje, že difuze excitonů, přenos náboje a kolekce náboje jsou vysoce efektivní. 

Vysoký fill factor (77%) je také jeden z nejlepších hlášených mezi organickými a 

hybridními solárními články. Skrze další optimizaci získávání fotonů je zlepšení PCE 

k 10% na dosah. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍPRAVA 
PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH 
ČLÁNKŮ 

Během experimentů opakovat pokus z přípravy perovskitového solárního článku podle 

literatury, bylo vyrobeno osm sérií článků. První dvě série byly realizované bez přidání 

chlóru, tedy podle chemického vzorce CH3NH3PbI3. Zbylé série byly připravovány 

s přidáním chlóru a výsledný chemický vzorec je CH3NH3PbI3Cl2. Postup poslední 

osmé série je uvedený v následujících podkapitolách. 

Pro přípravu kompletních solárních článků bylo potřeba zapojit do spolupráce 

fakultu chemickou, kde proběhlo nanášení několika vrstev článků a konečné měření. 

Pro namíchání roztoku perovskitu je zapotřebí čistá kádinka, míchací fazolka, 

chemikálie. 
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 Příprava roztoku perovskitu 6.1

Na obrázku Obr. 6.1 vidíme připravené chemikálie pro přípravu roztoku perovskitu. 

Zleva vidíme práškovou podobu MAI (metyl amonium jodid CH3NH3PbI), 

rozpouštědlo DMF (Dimethylformamid), prášková podoba PbI2 (jodid olovnatý) a 

prášková podoba PbCl2 (chlorid olovnatá). 

 Nová, čistá kádinka byla vymyta DEMI vodou, opláchnutá Isopropylalkoholem 

a vložena do sušičky vyschnout. Mezi tím byla očištěna míchací fazolka, opět DEMI 

vodou a připravena dvou sekční pipeta.  

U kádinky bylo odměřeno 5ml, byla připravena laboratorní váha a byla 

připravena miska pro odvažování jednotlivých látek. Odvážení musí být velmi přesné, 

na 4 desetinné místa. První bylo odváženo CH3NH3PbI, kterého je zapotřebí na směs 

v 5ml roztoku 0,19g. Následuje PbCl2, kterého na roztok potřebujeme 0,08g a naposledy 

PbI2 0,14g. Odvážená sypká směs byla doplněna v kádince rozpouštědlem DMF 

k vyznačenému objemu 5ml. Do takto připraveného roztoku byla vložena míchací 

fazolka a ponechána při teplotě 70°C a otáčkách 750 ot/min, mícháno po dobu 12h. 

Syntéza materiálů by měla probíhat za tmy, proto byl roztok připraven v podvečerních 

hodinách a ponechán míchán přes noc. Celkem bylo připraveno 5 ml 1 molárního 

roztoku perovskitu  CH3NH3PbI3Cl2 v molárním poměru 2:3. 
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 Příprava perovskitových solárních článků 6.2

Připravený roztok perovskitu byl nanášen na laboratorní skla s ITO vrstvou a 

PEDOTem. Tyto skla byla před nanesením PEDOTu důkladně očištěna v ultrazvukové 

čističce, poté omyta DEMI vodou a ofouknuta dusíkem. Následně se nanáší vrstva 

PEDOT pomocí spin coateru při 5000 ot/min. Toto nanesení probíhá na Fakultě 

chemické. 

 Takto připravené laboratorní skla s PEDOTem vložíme do glove boxu 

s dusíkovou atmosférou. Skla jsou vyskládána na plotnu, kde je nastavena hodnota 

100°C na cca 5 minut, aby se odpařila vlhkost. Viz. Obr. 6.4 

Obr. 6.2: Míchání roztoku perovskitu 
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Obr. 6.3: Glove box FEKT VUT s oranžovým osvětlením uvnitř 

 

Obr. 6.4: Odpařování vlhkosti  
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Nanášeni perovskitového roztoku se provede pipetou 40 µl, kdy je sklo přichystáno na 
spin counteru a rovnoměrně se nanese roztok po celé ploše. Sklo na spin counteru je 
vidět na Obr. 6.5 

 

Obr. 6.5: Nanášení roztoku perovskitu na spin counteru 

  Po nanesení a odstředění perovskitového roztoku, následuje vyžíhání na plotně, 

která má nastavenou teplotu 80°C. Žíhání probíhá v časovém rozmezí 30 – 60 s. 

Konkrétní doba byla určena dle tmavnutí vzorku. Jakmile celý vzorek změní po celé 

ploše barvu, žíhání je dokončeno a vzorky jsou sundány z plotny, aby nedošlo 

k přepálení. 

 Další postup probíhal na Fakultě chemické, kde se nanášela vrstva PCB. Před 

nanesením PCB byla potřeba očistit katodová strana miliQ vodou. Nanášení probíhalo 

v čistých prostorách, v glove boxu, na spin counteru při 1200 rpm viz Obr. 6.6. Pipetou 

se nanášelo množství 60 µl. Po nanesení PCB vrstvy opět očištěn katodový pruh od 

PCB, chloroformem viz. Obr. 6.7. 
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Obr. 6.6: Nanášení PCB 

 

Obr. 6.7: Čištění katodového pruhu 
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Takto připravené skla vložíme do přípravku pro napařování hliníkových elektrod 

Obr.6.8 a vložíme do napařovací komory Obr. 6.9.

 

Obr. 6.8 Příprava pro napařování elektrod 

 

Obr. 6.9: Napařovací soustava 
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Po napaření hliníkových elektrod probíhá enkapsulace. Pipetou byla nanesena 

kapka epoxidu do středu skla (Obr. 6.1O) a přiloženo krycí sklíčko, tak aby bylo 

umístěno uprostřed. Následně byla takto připravenaáskla umístěna pod UV světlo, aby 

proběhlo vytvrzení epoxidu. 

 

Obr. 6.10: Nanášení epoxidu 

Po cca 30 minutách pod UV světlem jsou články vytvrzeny, vyjmuty a byly 

očištěny kraje od zbylých nečistot. Kraje skel byla sražena na smirkovém papíru, aby 

nedošlo k uštípnutí při nasazování kontaktů. Byly nasazeny kontakty, odlomeny vrchní 

přebývající části a odstřihnuty spodní části, které spojovaly všechny vývody 

dohromady. Nyní je článek připravený pro měření Obr. 6.13. 
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Obr. 6.11: Závěrečné čištění před kontaktováním 

Obr. 6.12: Nasazení kontaktů 
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Obr. 6.13: Výsledný perovskitový solární článek 

 

Obr. 6.14: Struktura perovskitu na AFM mikroskopu 



 33 

 Vyhodnocení 6.3

V osmé sérii přípravy perovskitových solárních článků bylo připravováno šest kusů. 

Během přípravy byl jeden kus použit na mikroskop pro náhled na strukturu PEDOTu, 

tedy ještě před nanesením perovskitu. Další kus byl odebrán po nanesení a vyžíhání 

perovskitu pro náhled na perovskit AFM mikroskopem. Výsledek pozorování na 

mikroskopu je patrný na Obr. 6.14, kdy dosahují krystaly výšky 18 µm v omezené 

oblasti pozorování, a to 10 x 10 µm. Na třetím kusu byla porušena hliníková elektroda, 

při pokusu zprovoznit článek bez enkapsulace, pro následné zkoumání pod 

mikroskopem. Z výsledných tří kompletních článků byly odměřeny dva, tedy první a 

třetí. Druhý vytvořený článek měl poruchu v podobě velikého odporu, tedy špatného 

nakontaktování. 
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7 MĚŘENÍ 

Měření probíhalo automatizovaně na Fakultě chemické. Bylo použito solárního 

simulátoru od firmy LOT – QuantumDesign, který poskytuje širokopásmové spektrum 

světla od UV až do IR. Základem simulátoru je xenonová výbojka s teplotou světla 

6000 K, což je teplota velmi blízká teplotě slunečního světla. 

 

Obr. 7.1: Měření solárním simulátorem 

 

Obr. 7.2: Detail měření solárním simulátorem 
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 Naměřené parametry 7.1

Naměřené parametry jsou uvedeny pro osmou sérii článků, která přinesla největší 

účinnost a faktor plnění. Zbylá měření ostatních sérií jsou uvedeny v příloze B, C. 

Z této série byly funkční pouze dva vzorky (Vzorek 1 a vzorek 3).  

V následujících grafických závislostech V-A charakteristiky jsou proměřeny 

jednotlivé elektrody za tmy a při osvětlení. Z grafů je patrné, že při zatemnění článků, 

článek vykazuje charakteristiku jako polovodičová dioda. 

Funkční vzorky byly změřeny opakovaně po 20 hodinách, aby byl zaznamenaný 

pokles účinnosti vlivem degradace perovskitového materiálu.  

Na obrázku Obr. 7.3 je unázorněno zapojení elektrod článku pro měření. 

 

 

Obr. 7.3: Zapojení elektrod pro měření 
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7.1.1 Vzorek 1 

Vzorek 1 vykazuje na elektrodě č. P1 nejvyšší účinnost a Fill Factor, jak je barevně 

vyznačeno v tabulce Tab. 7.1. V tabulce Tab. 7.2 jsou naměřené veličiny po 20 

hodinách a je stejně barevně vyznačena elektroda P1, která měla nejvyšší účinnost, ale 

degradovala více, než elektroda P2, která má po 20ti hodinách vyšší účinnost, než 

původně elektroda P1. 

 

 

Vzorek 1 
Jsc Isc Voc Impp Vmpp Pmpp FF η 

[mA/cm2] [mA] [mV] [mA] [mV] [mW] [%] [%] 
1_P1_sv 10,2613 0,4802 964,9921 0,4082 813,4861 0,3321 71,6617 7,0960 
1_P2_sv 10,8066 0,5057 896,5681 0,4442 733,2897 0,3257 71,8317 6,9597 
1_P3_sv 10,4048 0,4869 617,3887 0,4037 453,1889 0,1830 60,8569 3,9093 
1_P4_sv 8,5942 0,4022 611,6163 0,3372 453,1956 0,1528 62,1151 3,2650 
1_P5_sv 9,5165 0,4454 832,2461 0,3869 666,5850 0,2579 69,5820 5,5110 
1_P6_sv 9,3893 0,4394 913,5279 0,3827 759,9325 0,2908 72,4420 6,2136 

  Průměr 68,0816 5,4924 

Tab.  7.1: Výsledky vzorku 1 

 

 

Vzorek 1 
Jsc Isc Voc Impp Vmpp Pmpp FF η 

[mA/cm2] [mA] [mV] [mA] [mV] [mW] [%] [%] 
1_P1_sv_po 20 hod. 9,3279 0,4365 975,1983 0,3746 799,9039 0,2996 70,3769 6,4018 
1_P2_sv_po 20 hod. 9,9423 0,4653 940,3767 0,4095 759,9001 0,3112 71,1144 6,6488 
1_P3_sv_po 20 hod. 9,8577 0,4613 618,9042 0,3808 439,6925 0,1674 58,6381 3,5775 
1_P4_sv_po 20 hod. 8,0864 0,3784 622,8998 0,3133 453,0830 0,1419 60,2078 3,0327 
1_P5_sv_po 20 hod. 8,8028 0,4120 895,9105 0,3560 706,4791 0,2515 68,1491 5,3746 
1_P6_sv_po 20 hod. 8,5662 0,4009 945,5364 0,3456 786,5391 0,2718 71,7042 5,8078 

  Průměr 66,6984 5,1405 

Tab.  7.2: Výsledky vzorku 1 za 20 hodin 
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Graf 1: Měření vzorku 1 za tmy 

 

 

 

Graf 2: Měření vzorku 1 při osvětlení 
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7.1.2 Vzorek 3 

Vzorek 3 vykazuje na elektrodě č. P2 nejvyšší účinnost a Fill Factor, jak je barevně 

vyznačeno v tabulce Tab. 7.3, avšak hodnoty jsou celkově nižší než u vzorku 1, přičemž 

elektrody P2 a P5 vyčnívají svými parametry nad zbylými elektrodami. V tabulce Tab. 

7.4 jsou naměřené veličiny po 20 hodinách a je stejně barevně vyznačena elektroda P2, 

která měla nejvyšší účinnost hned po přípravě, tak i po opakovaném měření za 20 

hodin. 

 

Vzorek 3 
Jsc Isc Uoc Impp Umpp Pmpp FF η 

[mA/cm2] [mA] [mV] [mA] [mV] [mW] [%] [%] 
3_P1_sv 5,2835 0,2473 862,8793 0,1836 626,5793 0,1150 53,9135 2,4579 
3_P2_sv 10,0059 0,4683 833,2921 0,4076 639,9355 0,2609 66,8487 5,5738 
3_P3_sv 10,5557 0,4940 462,2992 0,4070 306,6406 0,1248 54,6480 2,6668 
3_P4_sv 9,8114 0,4592 502,7920 0,3654 346,4718 0,1266 54,8397 2,7053 
3_P5_sv 9,3460 0,4374 776,8723 0,3665 559,8497 0,2052 60,3925 4,3849 
3_P6_sv 1,1259 0,0527 651,2298 0,0335 426,7845 0,0143 41,7161 0,3059 
            Průměr 55,3931 3,0158 

Tab.  7.3: Výsledky vzorku 3 

Vzorek 3 
Jsc Isc Uoc Impp Umpp Pmpp FF η 

[mA/cm2] [mA] [mV] [mA] [mV] [mW] [%] [%] 
3_P1_sv_po 20 hod. 4,6972 0,2198 919,3294 0,1705 679,8506 0,1159 57,3443 2,4763 
3_P2_sv_po 20 hod. 9,1788 0,4296 874,3045 0,3664 666,5306 0,2442 65,0320 5,2188 
3_P3_sv_po 20 hod. 9,8720 0,4620 425,7986 0,3669 279,6736 0,1026 52,1574 2,1924 
3_P4_sv_po 20 hod. 9,1885 0,4300 456,3208 0,3317 306,3307 0,1016 51,7750 2,1709 
3_P5_sv_po 20 hod. 8,5594 0,4006 796,4753 0,3259 559,8564 0,1824 57,1835 3,8984 
3_P6_sv_po 20 hod. 0,9705 0,0454 620,1396 0,0275 372,9849 0,0103 36,4242 0,2192 
            Průměr 53,3194 2,6960 

Tab.  7.4: Výsledky vzorku 3 za 20 hodin 
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Graf 3: Měření vzorku 3 za tmy 

 

 

 

Graf 4: Měření vzorku 3 za světla 

0,0E+00

2,0E-03

4,0E-03

6,0E-03

8,0E-03

1,0E-02

1,2E-02

1,4E-02

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

I[A
]

U [V]

V-A charakteristika vzorku 3 za tmy

3_P1_tma

3_P2_tma

3_P3_tma

3_P4_tma

3_P5_tma

3_P6_tma

0,0000

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

I[A
]

U [V]

V-A charakteristika vzorku 3 za světla

3_P1_sv

3_P2_sv

3_P3_sv

3_P4_sv

3_P5_sv

3_P6_sv



 40 

  

G
ra

f 5
: P

or
ov

ná
ní

 V
-A

 c
ha

ra
kt

er
ist

ik
 



 41 

 Spektrální odezva článků 7.2

Pro ověření získané struktury poslouží spektrální odezva článků, která byla měřena 

na Fakultě chemické. Známou vlastností perovskitů je reakce na UV záření, proto je 

možné takto ověřit získanou strukturu. Z grafu 6 je patrné, že celková odezva obou 

článků je soustředěna na přelomu UV a viditelného spektra světla s maximem u 470 nm. 

Z grafu je tedy patrné, že se jedná o perovskitouvou strukturu. 

 

 

Graf 6: Spektrální odezva článků 
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8 ZÁVĚR 

V diplomové práci bylo cílem seznámit se s perovskitovýma strukturami, jejich 

vlastnostmi, složením a přípravou struktury pro výrobu solárního článku. 

V kapitole 1 jsou uvedeny základní vlastnosti perovskitů, převážně jejich podoby 

krystalické mřížky a popsána vodivost perovskitů. Perovskity mají krystalickou 

mřížkou Ortorombickou a na vedení v perovskitech se podílejí volné elektrony i díry. 

Další kapitolou je uvedena příprava perovskitů pro solární články. Jsou uvedeny 

čtyři způsoby a popsány, které mají možnost věrohodné reprodukce výsledků (2,3,4). 

Navazuje kapitola, kde je rozebrán vzorek perovskitového solárního článku. Tento 

vzorek byl vybrán z důvodu, že dosáhl účinnosti přeměny 7,4%, FF je 77% a výsledky 

jsou možné za pomoci stejné metody věrohodně reprodukovat. 

První experiment přípravy perovskitového solárního článku byl realizován krok po 

kroku podle literatury [18], ale i přes dodržení přesného postupu se nepodařila připravit 

série článků, které by dosahovaly měřitelných parametrů. Při opakování experimentu a 

výrobě druhé série byli výsledky obdobné jako u série první. U třetí série se dostavily 

měřitelné výsledky, kdy na nejlepší elektrodě bylo docíleno účinnosti 0,64%. 

Z dostupné literatury [20] byl experimentálně přidán chlór a výsledné chemické složení 

pak bylo CH3NH3PbI3Cl2, avšak série velmi rychle zdegradovala a nebylo možné ji 

změřit. Experiment pokračoval pátou sérií, která navazovala na teorii přidaného chlóru, 

jako při výrobě předchozí série. Byly zpřesněny gramáže jednotlivých materiálů a pátá 

série již dosáhla výsledků, kdy na nejlepší elektrodě byla naměřena účinnost 2,46% a 

FF byl 39,81%. Ostatní naměřené parametry jsou uvedeny v příloze B a byly uvažovány 

pouze články, které měli účinnost vyšší než 1%. Při přípravě šesté série byl pokus 

reprodukovat výsledky páté série, ale při dodržení striktnějších postupů bylo dosaženo 

u článku č.4 účinnosti 5,47% a FF 53,77%. Ostatní změřené parametry a vzorky jsou 

uvedeny v příloze C a opět byly uvažovány pouze vzorky, které dosáhli účinnosti 

alespoň 1%. Při pokusu inovovat postup přípravy v sérii sedmé nebylo dosaženo 

měřitelných výsledků a tento postup byl označen jako nevyhovující. Při přípravě osmé a 

prozatím poslední série byl postup přípravy dodržen přesně podle postupu při přípravě 

série šesté, avšak bylo dbáno na velmi přesné odvážení jednotlivých chemických složek. 
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Postup přípravy je podrobněji rozepsán v kapitole 6, včetně fotodokumentace. Tato 

série přinesla prozatím nejlepší naměřené výsledky, ačkoli byly vyrobeny pouze dva 

funkční vzorky, tak u prvního článku na první elektrodě byla naměřena účinnost 7,1% a 

FF 71,66%. Druhá elektroda vykazovala účinnost 6,96% a FF 71,83%. Tyto výsledky 

téměř dosahují parametrů, které jsou uváděny v literatuře [18]. 

Z naměřené spektrální odezvy obou článků je patrné maximum na vlnové délce 

470 nm. Tato vlnová délka odpovídá modré barvě, kterou nalezneme na začátku 

viditelného spektra, tedy na hranici s UV světlem. Proto můžeme předpokládat, že jsme 

docílili perovskitové struktury, protože jak je známo, perovskity reagují především na 

UV světlo. 

Měření osmé série bylo prováděno opakovaně kvůli známé degradaci 

perovskitových článků a již po dvaceti hodinách jsou úbytky účinnosti patrné v řádech 

desetin procent a tabulka se všemi hodnotami je uvedena v kapitole 7 – měření. Více se 

práce degradaci článků nevěnuje, ale je to další ze směrů, kudy je možné se ubírat 

v případě vývoje perovskitových solárních článků.  

Díky postupu, který je uvedený v této diplomové práci jsme schopni připravit 

perovskitový solární článek s relativně vysokou účinností. Tento článek může do 

budoucna pomoci zvýšení účinnosti stávajících fotovoltaických článků použitím tzv. 

sendvičových struktur, díky vlastnostem perovskitu a to, že jsou transparentní a pohlcují 

ultrafialové části spektra, se kterým pracují a propuštěním viditelného spektra, se 

kterým pracuje křemíkový článek. Další možností je aplikace jako výplně okenních 

tabulí pro realizace malých domácích zdrojů. 

 



 44 

LITERATURA 

[1] Pena M. A and Fierro J. L. G. : Chemical structures and performance of perovskite oxides, 

Chemical Review 101, 2001, 1981 

[2] KOPF, Rother. Mineralienatlas - Fossilienatlas. Mineralienatlas [online]. [cit. 2014-12-

10]. Dostupné z: http://www.mineralienatlas.de/?l=11662  

[3] Mineral.cz. Perovskit [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: 

http://www.mineral.cz/mineraly.php?kusnazvu=perovskit&podle=castinazvu 

[4] Formability of ABO3 perovskites. Journal of Alloys and Compounds. 2004, vol. 372, 1-2, 

s. 40-48. DOI: 10.1016/j.jallcom.2003.10.017. 

[5] Goldschmidt V. M.: Skrifer Norske Videmskaps-Akad. Oslo, I. Mat.- Nat. Kl. 8, 1926.  

[6] BARTONÍČKOVÁ, E. Syntéza a analýza kompozitních oxidových keramik v přítomnosti 

nekonvenčních energetických polí, 2010. 103s Disertační práce na Fakultě chemické 

Vysokého učení technického v Brně, Ústavu fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí 

disertační práce: Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. 

[7] WIRTHOVÁ, M. Reologické vlastnosti gelů pro Pechiniho syntézy. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta chemická, 2009. 72 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin 

Zmrzlý, Ph.D. 

[8] FIALA J., MENTL V. A ŠUTTA P.: Struktura a vlastnosti materiálů, 1. vyd. Academia, 

2003, ISBN 80-200-1223-0 

[9] VACHTL P.: Levné solární panely z minerálu perovskitu; Rozhlas, 20. 8. 2013 

[10] SCHOLTZOVÁ J.: Nové fotovoltaické panely z Anglie [online]. AGA &amp; Štefánikova 

hvězdárna v Praze, 2013, roč. 11, č. 33 [cit. 2014-12-10]. ISSN 1214-1674. Dostupné z: 

http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_33_rul.php 

[11] NAZEERUDDIN a GRÄTZEL. Status and progress in dye and perovskite sensitized solar 

cells. Laboratory of photonics and interfaces (lpi) ecole polytechnique fédérale de lausanne 

(epfl)). 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Lausanne 

2014. 

 

 

 

http://www.mineralienatlas.de/?l=11662
http://www.mineral.cz/mineraly.php?kusnazvu=perovskit&podle=castinazvu
http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_33_rul.php


 45 

[12] BURSCHKA, Julian, Norman PELLET, Soo-Jin MOON, Robin HUMPHRY-BAKER, 

Peng GAO, Mohammad K. NAZEERUDDIN a Michael GRÄTZEL. Sequential deposition 

as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells. Nature. 2013-7-10, vol. 

499, issue 7458, s. 316-319. DOI: 10.1038/nature12340. Dostupné z: 

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature12340 

[13] KOPECKÝ, Dušan. Spin Coating. VŠCHT Praha, 2014. Dostupné z: http://ufmt.vscht.cz/. 

Návod k laboratorní práci. VŠCHT Praha. 

[14] Studiumchemie.cz. Příprava PbI2. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY 

KARLOVY V PRAZE. [online]. 2009-2014 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: 

http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=101 

[15] DUMÉ, Belle. Ultrathin solar cell is efficient and easy to make. Nanotechweb.org [online]. 

2013, č. 54824 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: 

http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54824 

[16] MASTNÝ, Petr. Obnovitelné zdroje elektrické energie. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení 

technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04937-2. 

[17] Mastný, P., Studijní podklady předmětu Malé zdroje elektrické energie, 2011, Ústav 

elektroenergetiky FEKT VUT v Brně 

[18] SUN, Shuangyong, Teddy SALIM, Nripan MATHEWS, Martial DUCHAMP, Chris 

BOOTHROYD, Guichuan XING, Tze Chien SUM a Yeng Ming LAM. The origin of high 

efficiency in low-temperature solution-processable bilayer organometal halide hybrid solar 

cells. Energy Environ. Sci. 2014, 7(1), 399-407. DOI: 10.1039/C3EE43161D. ISSN 1754-

5692. Dostupné také z: http://xlink.rsc.org/?DOI=C3EE43161D 

[19] SHIQIANG, Luo a Walid A. DAOUD. Recent progress in organic-inorganic halide 

perovskite solar cells: mechanisms and materials design. Electronic Supplementary 

Material (ESI) for Journal of Materials Chemistry A. [online]. 2014, , 6 [cit. 2016-05-23]. 

Dostupné z: http://www.rsc.org/suppdata/ta/c4/c4ta04953e/c4ta04953e1.pdf 

 

WEBOVÁ STRÁNKA 
[20] OSSILA. Enabling innovative electronics. [online]. 2016 [cit. 2016-05-18]. Dostupné 

z: http://www.ossila.com  

 

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature12340
http://ufmt.vscht.cz/
http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=101
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54824
http://xlink.rsc.org/?DOI=C3EE43161D
http://www.rsc.org/suppdata/ta/c4/c4ta04953e/c4ta04953e1.pdf
http://www.ossila.com


 46 

SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

TiO2   - Oxid titaničitý 

PbI2  - Jodid olovnatý 

AFM  - Aatomic force microscopy 

KI   -  Jodid draselný 

Pb(NO3)2  - Dusičnan olovnatý 

FF  - Fill factor 

CVD  - Chemical Vapour Deposition 

SSC   -  Solution Spin Coating 

OSPD   -  One-step Precursor Deposition  

SDM  - Sequential Deposition Method 

DSVD   - Dual-Source Vapor Deposition 

VASP   - Vapor-Assisted Solution Process  

UV    - Ultra fialové záření 

IR   - Infračervené záření 

DMF  - Dimethylformamide 

CH3NH3I  - Methylammonium iodide 
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SEZNAM PŘÍLOH 

A. DATA PRO POROVNÁNÍ V-A 
CHARAKTERISTIK 

Vzorek, elektroda 1_P1_sv   
 

Vzorek, elektroda 3_P2_sv   
U [V]  I [A] P [W] 

 
U [V]  I [A] P[W] 

-0,00032 0,00048 0,00000 
 

-0,00028 0,00047 0,00000 
0,01299 0,00048 0,00001 

 
0,01292 0,00047 0,00001 

0,02633 0,00048 0,00001 
 

0,02630 0,00047 0,00001 
0,03965 0,00048 0,00002 

 
0,03961 0,00047 0,00002 

0,05298 0,00048 0,00003 
 

0,05295 0,00047 0,00002 
0,06633 0,00048 0,00003 

 
0,06631 0,00047 0,00003 

0,07968 0,00048 0,00004 
 

0,07967 0,00047 0,00004 
0,09303 0,00048 0,00004 

 
0,09303 0,00047 0,00004 

0,10639 0,00048 0,00005 
 

0,10639 0,00047 0,00005 
0,11975 0,00048 0,00006 

 
0,11976 0,00047 0,00006 

0,13309 0,00048 0,00006 
 

0,13309 0,00047 0,00006 
0,14642 0,00048 0,00007 

 
0,14643 0,00047 0,00007 

0,15976 0,00047 0,00008 
 

0,15978 0,00047 0,00007 
0,17309 0,00047 0,00008 

 
0,17313 0,00047 0,00008 

0,18641 0,00047 0,00009 
 

0,18647 0,00047 0,00009 
0,19974 0,00047 0,00009 

 
0,19981 0,00047 0,00009 

0,21307 0,00047 0,00010 
 

0,21314 0,00047 0,00010 
0,22640 0,00047 0,00011 

 
0,22647 0,00047 0,00011 

0,23972 0,00047 0,00011 
 

0,23980 0,00047 0,00011 
0,25306 0,00047 0,00012 

 
0,25313 0,00046 0,00012 

0,26639 0,00047 0,00013 
 

0,26645 0,00046 0,00012 
0,27972 0,00047 0,00013 

 
0,27978 0,00046 0,00013 

0,29305 0,00047 0,00014 
 

0,29311 0,00046 0,00014 
0,30639 0,00047 0,00014 

 
0,30644 0,00046 0,00014 

0,31974 0,00047 0,00015 
 

0,31978 0,00046 0,00015 
0,33310 0,00047 0,00016 

 
0,33313 0,00046 0,00015 

0,34647 0,00047 0,00016 
 

0,34647 0,00046 0,00016 
0,35984 0,00047 0,00017 

 
0,35983 0,00046 0,00017 

0,37322 0,00047 0,00017 
 

0,37317 0,00046 0,00017 
0,38658 0,00047 0,00018 

 
0,38651 0,00046 0,00018 

0,39993 0,00047 0,00019 
 

0,39984 0,00046 0,00018 
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0,41328 0,00047 0,00019 
 

0,41319 0,00046 0,00019 
0,42661 0,00047 0,00020 

 
0,42654 0,00046 0,00020 

0,43994 0,00047 0,00020 
 

0,43988 0,00046 0,00020 
0,45329 0,00046 0,00021 

 
0,45323 0,00046 0,00021 

0,46663 0,00046 0,00022 
 

0,46657 0,00045 0,00021 
0,47996 0,00046 0,00022 

 
0,47990 0,00045 0,00022 

0,49330 0,00046 0,00023 
 

0,49322 0,00045 0,00022 
0,50665 0,00046 0,00023 

 
0,50655 0,00045 0,00023 

0,51999 0,00046 0,00024 
 

0,51989 0,00045 0,00023 
0,53332 0,00046 0,00025 

 
0,53322 0,00045 0,00024 

0,54666 0,00046 0,00025 
 

0,54655 0,00044 0,00024 
0,56000 0,00046 0,00026 

 
0,55990 0,00044 0,00025 

0,57333 0,00046 0,00026 
 

0,57325 0,00044 0,00025 
0,58666 0,00046 0,00027 

 
0,58658 0,00043 0,00025 

0,59999 0,00045 0,00027 
 

0,59992 0,00043 0,00026 
0,61333 0,00045 0,00028 

 
0,61326 0,00042 0,00026 

0,62667 0,00045 0,00028 
 

0,62659 0,00042 0,00026 
0,64001 0,00045 0,00029 

 
0,63994 0,00041 0,00026 

0,65335 0,00045 0,00029 
 

0,65328 0,00040 0,00026 
0,66669 0,00045 0,00030 

 
0,66661 0,00039 0,00026 

0,68002 0,00045 0,00030 
 

0,67996 0,00037 0,00025 
0,69336 0,00044 0,00031 

 
0,69330 0,00036 0,00025 

0,70669 0,00044 0,00031 
 

0,70663 0,00034 0,00024 
0,72005 0,00044 0,00032 

 
0,71998 0,00032 0,00023 

0,73340 0,00044 0,00032 
 

0,73334 0,00029 0,00021 
0,74676 0,00043 0,00032 

 
0,74669 0,00027 0,00020 

0,76010 0,00043 0,00033 
 

0,76005 0,00024 0,00018 
0,77347 0,00043 0,00033 

 
0,77341 0,00020 0,00016 

0,78681 0,00042 0,00033 
 

0,78677 0,00016 0,00013 
0,80017 0,00041 0,00033 

 
0,80014 0,00012 0,00010 

0,81349 0,00041 0,00033 
 

0,81351 0,00008 0,00006 
0,82682 0,00040 0,00033 

 
0,82686 0,00003 0,00002 

0,84017 0,00039 0,00033 
    0,85349 0,00037 0,00032 
    0,86681 0,00035 0,00030 
    0,88014 0,00032 0,00029 
    0,89349 0,00029 0,00026 
    0,90681 0,00025 0,00023 
    0,92015 0,00021 0,00019 
    0,93351 0,00016 0,00014 
    0,94687 0,00009 0,00009 
    0,96023 0,00003 0,00003 
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B. VÝSLEDKY MĚŘENÍ SÉRIE 5 

č. 1 
        

elektroda 
Jsc 

[mA/cm2] Isc [mA] Uoc 
[mV] 

Imax 
[mA] 

Umax 
[mV] 

Pmax 
[mW] FF [%] η [%] 

P1 2,73 0,164 18,06 0,079 9,32 0,00074 24,95 0,01 
P2 5,62 0,337 107,62 0,173 55,99 0,00968 26,70 0,16 
P3 5,08 0,305 132,22 0,150 74,65 0,01119 27,75 0,19 
P4 4,01 0,241 136,77 0,123 74,65 0,00917 27,85 0,15 
P5 6,77 0,406 674,24 0,253 406,01 0,10279 37,55 1,71 
P6 7,88 0,473 783,99 0,298 494,68 0,14757 39,81 2,46 

 
     průměr 31,93 0,935 

         č. 2 
        

elektroda 
Jsc 

[mA/cm2] Isc [mA] Uoc 
[mV] 

Imax 
[mA] 

Umax 
[mV] 

Pmax 
[mW] FF [%] η [%] 

P1 6,98 0,419 330,52 0,259 186,66 0,04838 34,93 0,81 
P2 7,45 0,447 604,38 0,326 380,02 0,12400 45,87 2,07 
P3 7,16 0,430 748,79 0,320 533,36 0,17093 53,11 2,85 
P4 6,75 0,405 751,42 0,289 506,68 0,14637 48,08 2,44 
P5 6,69 0,401 760,49 0,304 533,36 0,16230 53,16 2,70 
P6 7,26 0,436 675,72 0,316 453,36 0,14323 48,64 2,39 

 
     průměr 49,77 2,489 

         č. 3 
        

elektroda 
Jsc 

[mA/cm2] Isc [mA] Uoc 
[mV] 

Imax 
[mA] 

Umax 
[mV] 

Pmax 
[mW] FF [%] η [%] 

P1 4,16 0,249 300,44 0,132 166,66 0,02198 29,34 0,37 
P2 5,82 0,349 474,96 0,221 293,34 0,06469 39,03 1,08 
P3 6,35 0,381 483,99 0,246 300,01 0,07374 40,00 1,23 
P4 5,02 0,301 281,96 0,176 160,00 0,02809 33,07 0,47 
P5 2,15 0,129 50,99 0,062 26,66 0,00165 24,99 0,03 
P6 1,94 0,116 24,57 0,053 13,32 0,00071 24,80 0,01 

 
     průměr 35,36 0,785 
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C. VÝSLEDKY MĚŘENÍ SÉRIE 6 

č. 2 
        

elektroda 
Jsc 

[mA/cm2] Isc [mA] Uoc 
[mV] 

Imax 
[mA] 

Umax 
[mV] 

Pmax 
[mW] FF [%] η [%] 

P1 8,5 0,512 848 0,299 544 0,163 37,54 2,71 
P2 10,2 0,611 916 0,492 616 0,303 54,12 5,05 
P3 2,0 0,119 11 0,034 8 0,000 20,28 0,00 
P4 5,4 0,323 45 0,149 24 0,004 24,80 0,06 
P5 10,1 0,608 940 0,485 640 0,310 54,31 5,17 
P6 8,9 0,533 942 0,368 632 0,233 46,36 3,88 

 
     průměr 39,98 2,832 

         č. 5 
        

elektroda 
Jsc 

[mA/cm2] Isc [mA] Uoc 
[mV] 

Imax 
[mA] 

Umax 
[mV] 

Pmax 
[mW] FF [%] η [%] 

P1 7,5 0,447 907 0,222 560 0,124 30,62 2,07 
P2 10,1 0,609 883 0,446 616 0,275 51,09 4,58 
P3 6,6 0,397 538 0,238 312 0,074 34,71 1,24 
P4 7,5 0,453 626 0,264 376 0,099 34,96 1,65 
P5 10,5 0,630 847 0,476 584 0,278 52,09 4,64 
P6 10,0 0,601 919 0,386 560 0,216 39,17 3,60 

 
     průměr 42,40 3,141 

         č. 4 
        

elektroda 
Jsc 

[mA/cm2] Isc [mA] Uoc 
[mV] 

Imax 
[mA] 

Umax 
[mV] 

Pmax 
[mW] FF [%] η [%] 

P1 7,8 0,468 624 0,224 328 0,074 25,17 1,23 
P2 10,8 0,648 816 0,466 544 0,254 47,99 4,23 
P3 11,3 0,676 625 0,455 384 0,175 41,34 2,91 
P4 3,2 0,195 20 0,117 8 0,001 24,13 0,02 
P5 11,3 0,678 901 0,513 640 0,328 53,77 5,47 
P6 10,5 0,628 785 0,424 480 0,204 41,32 3,40 

 
     průměr 34,66 2,095 

 


