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ABSTRAKT 

Dizertační práce je zaměřena na studium elektrických a zejména dielektrických vlastností 
tenkých vrstev organických materiálů, které mohou nacházet své uplatnění v organické 
elektronice a dalších odvětvích. Teoretická část se věnuje využití organických materiálů 
v organických fotovoltaických článcích, způsobům jejich depozice a metodám 
charakterizace. Jsou zde dále popsány teoretické poznatky o dielektrické spektroskopii 
včetně metod stanovení fyzikálních vlastností a vyhodnocení experimentálních dat. 
Experimentální část se věnuje studiu nízkomolekulárních organických solárních článků 
s objemovým heteropřechodem složeného z elektron-donorové molekuly DPP(TBFu)2 
a elektron-akceptorních derivátů fullerenu PC60BM a TC60BM. Experimentální část je 
rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje studiu dějů probíhajících na rozhraní 
aktivní vrstva/kontakt, druhá část se potom zaměřuje zejména na transportní procesy uvnitř 
struktury fotovoltaických článků. 
 
 

ABSTRACT 

The dissertation is focused on the study of electric and especially dielectric properties of 
thin film organic materials with their huge potential for optoelectronics and other industrial 
sectors. The theoretical part deals with the use of organic materials in organic photovoltaic 
cells, the methods of deposition techniques and characterization. The theoretical 
knowledge of the dielectric spectroscopy, including methods for determining the physical 
properties and evaluation of experimental data are also described. The experimental part is 
devoted to the study of small molecule organic solar cells with bulk heterojunction 
composed of electron donor molecule of DPP(TBFu)2 and electron acceptor fullerene 
derivatives, such as PC60BM and TC60BM. The experimental part is divided into two main 
parts. The first part deals with the study of processes occurring at the interface between the 
active layer and the contact; the second part is focused on transport processes inside the 
structure of photovoltaic cells. 
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1 ÚVOD 

Organická a tištěná elektronika je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích oblastí 
elektronického průmyslu. Zájem o organickou a tištěnou elektroniku po celém světě 
enormně roste, což způsobuje velké investice do výstavby nových výrobních linek – 
očekává se, že v budoucnu bude mít organická elektronika vliv na všechna hospodářská 
odvětví. Kombinace nových vodivých materiálů (nejčastěji polymerního typu) s různými 
druhy depozičních technik (jako je např. kontinuální rotační tisk na ohebné fólie) nám 
umožňuje vyrábět obrovské množství velmi levných, tenkých a lehkých elektronických 
součástek na pružném podkladu. Z nesčetných způsobů využití organické elektroniky lze 
zmínit například elektronické časopisy a knihy, obvazy a náplasti s integrovanými senzory, 
inteligentní textilie, osvětlovací tapety, biologicky degradabilní elektroniku, flexibilní 
plastové solární články atd. [1], [2]. 

V současné době se pozornost stále více zaměřuje na výrobu solárních článků s využitím 
organických materiálů (tj. světlo absorbující a elektron-donorový materiál), jejichž 
zakázaný pás, tj. energetický rozdíl mezi HOMO a LUMO hladinou, je co nejmenší. Další 
pokrok v těchto zařízeních založených na kombinaci různých materiálů a rozhraní 
vyžaduje charakterizační metody, které poskytují podrobné informace o faktorech, které 
určují pracovní podmínky solárních článků. Zejména je důležité určit faktory ovlivňující 
hodnoty napětí naprázdno (VOC) a mechanismus, kterým se řídí rekombinační procesy pro 
fotogenerovaný náboj. A právě zde nachází své uplatnění impedanční spektroskopie (IS). 
Tato metoda již byla úspěšně využita ke zjišťování transportních procesů, relaxačních jevů 
a také mechanismu, kterým se řídí rekombinace fotogenerovaných nábojů. V blízkosti VOC 
hraje totiž rekombinace hlavní roli ve výsledné účinnosti zařízení – rekombinace nosičů 
náboje je jedním z klíčových ztrátových mechanismů v organických solárních článcích 
(OSC). Proto kvantitativní studie IS dat a modelování impedance v blízkosti VOC může 
poskytnout základní informace o vlastnostech fotovoltaických zařízení [3], [4]. 

Hlavním cílem dizertační práce je jednak shrnutí současného stavu organické elektroniky 
v oblasti fotovoltaických panelů (možnosti využití organických materiálů v solárních 
článcích, jejich depozice a charakterizace), jednak příprava nízkomolekulárních OSC s 
objemovým heteropřechodem (z roztoku) a studium transportních procesů a dějů 
probíhajících na rozhraní aktivní vrstva/kontakt. Tím se rozumí zejména analýza 
elektrických signálů získaných ze stejnosměrných a střídavých měření, tj. vyhodnocení 
měřených volt-ampérových charakteristik a impedančních spekter. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Organické solární články 

Většina dnes probíhajících výzkumů OSC se zaměřuje především na pochopení fyzikálních 
mechanismů (principů činnosti), na problémy se stabilitou a na to, jak může být zvýšena 
jejich účinnost tak, aby mohly být co nejdříve použity v optoelektronických aplikacích. 
Jakmile budou tyto překážky překonány, očekává se jejich uvedení na trh ve výrazném 
měřítku [5]. 

OSC mohou být klasifikovány různými způsoby, např. na OSC: 
- jednovrstvé, dvojvrstvé atd., 
- tandemové, 
- s objemovým heteropřechodem, 
- inverzní, organicko-anorganické hybridní nanomateriály, 
- barvivy senzibilizované solární články atd. 

Hlavním důvodem pro takto různě strukturované OSC je najít optimální a stabilní 
parametry OSC s maximální účinností konverze slunečního záření. 

Organické solární články s objemovým heteropřechodem 
Velmi rychlý, ireverzibilní a metastabilní fotoindukovaný přenos elektronů z 
konjugovaných polymerů (materiál typu p, donor elektronů) na fullereny (materiál typu n, 
akceptor elektronů), pozorovaný v jejich směsi [6], [7], vedl k výzkumu a vývoji zařízení 
s objemovým heteropřechodem. Organické fotovoltaické články s objemovým 
heteropřechodem (BHJ OSC) byly poprvé představeny skupinou kolem prof. Heegera 
v roce 1995 [8]. Tyto OSC mohou být rozděleny do tří tříd podle kombinace materiálů 
donoru (D) a akceptoru (A): 

- kombinace malá molekula/polymer [8], 
- kombinace malá molekula/malá molekula [9] 
- a kombinace polymer/polymer [10]. 

Organické fotovoltaické články s objemovým heteropřechodem pracují na následujícím 
principu (viz Obr. 1) [11], [12], [13]: 
1. Fotony dopadají na aktivní vrstvu (z organického materiálu) a dochází k fotoexcitaci. 

Tato organická vrstva (ve své nejjednodušší podstatě to může být pouze jediná vrstva 
organického polovodiče) se nejčastěji skládá ze směsi dvou nebo více organických 
materiálů – první z nich je materiál p-typu, který se chová jako donor (dárce) elektronů, 
a druhý je n-typový materiál a působí jako akceptor elektronů. 

2. Dopadající fotony způsobují tvorbu excitonů v aktivní vrstvě. Exciton je elektrostaticky 
vázaný stav elektronu a kladně nabité díry (je tvořen kladným a záporným polaronem, 
které jsou vázány; je tedy navenek neutrálním polaronem). 

3. Aby se exciton rozpadl (disocioval) na záporný a kladný polaron (dále jen elektron 
a díra), je zapotřebí energie 250 meV nebo více, takže exciton musí difundovat, dokud 
nedosáhne heteropřechodu mezi D a A materiálem. Obecně platí, že tento proces 
disociace trvá velice krátký časový interval (přibližně 45 fs) a závisí na typu použitého 
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polovodičového materiálu. Difúzní délka excitonu je velmi malá (řádově několik 
jednotek až pár desítek nm). 

4. Po rozpadu na elektrony a díry musí být tyto nosiče náboje transportovány přes n-
typový (akceptor) a p-typový (donor) materiál, dokud se nedostanou k elektrodám, kde 
musí být sbírány. Je-li aktivní vrstva tvořena pouze jedním polovodičovým materiálem, 
proces separace náboje vyžaduje energii poskytnutou asymetrií výstupních prací 
elektrod. 

5. Nosiče náboje jsou sbírány na elektrodách (díry na anodě a elektrony na katodě. 
(elektrický proud je přímo úměrný intenzitě dopadajícího slunečního záření a ploše 
solárního článku). 

 

Obr. 1 FV efekt pozorovaný na rozhraní BHJ OSC (generace náboje v BHJ OSC) 

2.2 Elektrická charakterizace organických solárních článků 
Charakterizace solárních článků je důležitá nejen z hlediska řízení a optimalizace 
výrobního procesu, ale také z hlediska rozvoje nových technologií. Dnes již existuje celá 
řada charakterizačních technik OSC, z nichž níže budou popsána zejména měření a 
vyhodnocení stejnosměrných a střídavých charakteristik [14]. 

2.2.1 Stejnosměrná měření (V-A charakteristiky) 
Základní parametry OSC jsou získávány z V-A charakteristik (tj. závislosti elektrického 
proudu I procházejícího prvkem elektrického obvodu na přiloženém napětí V) měřených 
při osvětlení a za tmy. Typické V-A charakteristiky s vyznačením všech důležitých 
parametrů jsou uvedeny na Obr. 2. 
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Obr. 2 V-A charakteristika měřená za tmy a při osvětlení 100 mW/cm2 

Vykreslení V-A charakteristiky solárního článku neosvětleného a pod osvětlením dovoluje 
vyhodnocení většiny z technických fotoelektrických parametrů článku (IV. kvadrant V-A 
charakteristiky), tj. napětí naprázdno (VOC), proud nakrátko (ISC), popř. proudová hustota 
proudu nakrátko (jSC), a maximální výkon získávaný z článku (Pmax). Následně se počítá 
hodnota faktoru plnění (FF), resp. účinnost fotovoltaické konverze (PCE) daného OSC dle 
rovnice [11] 
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kde integrál ve vztahu (1) představuje celkový výkon dopadajícího záření (P0) na jednotku 
plochy (S), M() je spektrální hustota dopadajícího elektromagnetického záření a člen 

hc  představuje energii jednoho fotonu o vlnové délce . 

2.2.2 Střídavá měření (impedanční spektroskopie) 
Impedanční spektroskopie je experimentální měřicí technika, která zpracovává odezvu 
systému na střídavé buzení malou amplitudou (zabývá se studiem frekvenční odezvy 
střídavého proudu a slouží ke studiu dielektrických vlastností média jako funkce 
frekvence). IS je založena na interakci vnějšího pole s elektrickými dipólovými momenty 
molekul ve vzorku, které se velice často vyjadřují pomocí permitivity, a může být použita 
pro zkoumání dynamiky vázaných či pohyblivých nábojů (v objemu nebo na mezifázovém 
rozhraní) jakéhokoliv druhu pevných nebo kapalných materiálů: iontových, polovodivých, 
jejich směsí a také izolátorů (dielektrik). Tato metoda je široce využívána pro 
charakterizaci elektrického chování systémů, ve kterých je chování celku ovlivněno 
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množstvím úzce propojených procesů. Účinně tak mohou být studovány např. ekvivalentní 
modely obvodů, dynamika nosičů náboje a dielektrické vlastnosti. Parametry odvozené 
z impedančních spekter lze obecně rozdělit do dvou kategorií [15], [16]: 
1. ty, které jsou spojeny pouze se samotným materiálem – tj. vodivost, dielektrická 

konstanta, pohyblivost nosičů náboje, rovnovážné koncentrace těchto nabitých částic 
a poměr generačních a rekombinačních procesů v objemu, 

2. ty, které souvisí s rozhraním elektrody a materiálu – tj. rychlostní konstanta adsorpce, 
kapacita oblasti rozhraní a difúzní koeficient neutrálních částic v elektrodě samotné. 

Měření impedance 
Nejvíce informací o dielektrických vlastnostech daného zařízení je možno získat pomocí 
měření impedance. Pro správné vyhodnocení a interpretaci dat by měl být solární článek 
nahrazen odpovídajícím ekvivalentním elektrickým obvodem, který se většinou skládá 
z kombinace paralelního a sériového zapojení odporů a kondenzátorů. Nejčastější typ 
aplikovaného ekvivalentního obvodu (a zároveň nejjednoduššího) je znázorněn na Obr. 3. 
Model sestává z geometrické kapacity Cg, kapacity ochuzené oblasti Cn, sériového 
odporu RS, odporu proti transportu náboje na rozhraní Rt, a rekombinačního odporu Rrec – 
všechny tyto parametry lze určit z měřených Cole-Cole diagramů [17], [18]. [19]. 

 
Obr. 3 Nejčastěji používaný náhradní elektrický obvod pro měření IS závislostí 

Ze zjednodušeného paralelního modelu (Rrec, Cn) lze určit efektivní dobu života nosičů 
náboje nrecn CR . Obdobně pak můžeme ze zjednodušeného sériového modelu (Rt, Cn) 

pro výpočet difúzního času ( ntd CR ) zjistit pohyblivost nosičů náboje (pomocí Nernst-

Einsteinova vztahu) [18] 

 )( Bee TkqD , (2) 

kde d
2

e dD   je difuzivita elektronů (chemický difúzní koeficient), součin kBT odpovídá 

tepelné energii a kde d je tloušťka difúzní vrstvy (též difúzní délka elektronů, resp. 
vzdálenost, kterou elektrony urazí, než zrekombinují). 

C-V charakteristiky 
Měřením kapacitně-napěťových (C-V) závislostí lze získat další důležité parametry OSC, 
jako jsou „flat-band“ potenciál Vfb, koncentrace akceptorových atomů (NA) a šířka 
ochuzené oblasti (WD). 

Kapacita ochuzené vrstvy může být snadno určena měřením Bias závislostí (měřením 
závislostí kapacity vzorku na přiloženém předpětí, za tmy), které navazují na vyhodnocení 
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Mott-Schottkyho (MS) charakteristik (MS chování indikuje vznik Schottkyho přechodu, 
tj. pásového ohybu na rozhraní polovodič/kov). To nám umožňuje vypočítat „flat-band“ 
potenciál Vfb (tzv. „flat-band“ podmínky na katodě) a koncentraci akceptoru NA. Je třeba 
poznamenat, že vestavěné napětí se vztahuje k jednomu konkrétnímu rozhraní a nijak 
nelimituje hodnotu VOC solárního článku, která je určena rozdílem Fermiho hladin 
a selektivitou kontaktů. Dále je možné z MS křivky zjistit geometrickou kapacitu Cg – při 
větším záporném předpětí se organická vrstva stává zcela vyčerpanou kvůli malé tloušťce 
vrstvy (≈ 100 nm) a kapacita klesá na geometrickou hodnotu. Kapacita ochuzené vrstvy 
může být vyjádřena jako [20], [21], [22] 

 
 

2
A0r

fb2 2

SNq

VV
C




 , (3) 

kde Vfb je „flat-band“ potenciál, V je přiložené předpětí (Bias), S je aktivní plocha článku, 
q je elementární náboj, εr je relativní dielektrická konstanta média, ε0 je permitivita vakua 
a NA je koncentrace akceptoru. Hodnota Vfb se získá extrapolací C–2-V charakteristiky do 
nuly (viz Obr. 4, vpravo) a hodnota NA může být poté určena z rovnice (3) za předpokladu, 
že permitivita daného materiálu je rovna εr = 3 F/m (tj. hodnota pro organické polovodiče), 
nebo ze směrnice (sklonu) extrapolační křivky v Obr. 4. 

 

Obr. 4 Příklad C-V charakteristiky (vlevo) a její vyhodnocení pomocí MS vztahu (vpravo); 
svislá čára na obrázku vlevo odděluje oblast napětí, pro kterou je kapacitance určená 
buď modifikací ochuzené vrstvy (V < Vfb), nebo nahromaděním menšinových nosičů 
náboje na rozhraní (V > Vfb) [18] 

Pomocí získané hodnoty Vfb lze vypočítat difúzní potenciál při nulovém napětí z 
následujícího vztahu [22] 

 
q

Tk
VV B

fbd  . (4) 

Následně lze získat šířku ochuzené oblasti (vrstvy) WD užitím rovnice [22] 
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Oblast vyčerpání (ochuzená oblast) totiž nemá ostrou hranici s oblastí kvazineutrální 
(tj. oblastí, kde je hustota kladných a záporných nábojů stejná), ale je zahnutá (zaoblená). 
Tato přechodová oblast je potom obvykle definována svou šířkou (svým rozměrem), která 
je charakterizována pomocí Debyeovy délky (ta bývá stejného řádu jako tloušťka filmu, 
řádově nm). 
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3 MATERIÁLY 

Byla studována zejména elektron-donorní molekula derivátu diketopyrrolopyrrolu (DPP), 
a sice molekula DPP(TBFu)2 se systematickým názvem 3,6-bis[5-(benzofuran-2-
yl)thiofen-2-yl]-2,5-bis(2-ethylhexyl)-1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyrrol (viz Obr. 5), což je 
nízkomolekulární sloučenina intenzivně studovaná jako elektron-donorový materiál pro 
OSC (nejvyšší dosažené PCE se pohybují kolem 4,4 % až po 5,2 % [23], [24], [25]). 
Některé vlastnosti tohoto materiálu, s ohledem právě na použití v OSC, jsou shrnuty 
v tabulce (viz Tabulka I). 

O

O

O

O

N

N

S

S

 
Obr. 5 Strukturní vzorec molekuly DPP(TBFu)2 

Jako elektron-akceptorní materiály byly využívány fulleren C60 a deriváty fullerenů 
PC60BM a TC60BM (strukturní vzorce těchto molekul lze najít na Obr. 6). Jejich základní 
vlastnosti z hlediska OSC jsou shrnuty v tabulce (viz Tabulka I). 
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Obr. 6 Strukturní vzorec molekuly PC60BM (vlevo) a TC60BM (vpravo) 
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Tabulka I Vybrané vlastnosti studovaných materiálů 

Materiál Vlastnosti 

DPP(TBFu)2 
pevná látka rozpustná v chloroformu (CHCl3,15 mg/ml), donor elektronů, 
p1 = 6,410–6 cm2/Vs, p2 = 5,310–4 cm2/Vs, HOMO = –5,14 eV, 
LUMO = –3,39 eV, Eg = 1,75 eV [25], [26], [27] 

PC60BM 
pevná látka dobře rozpustná v CHCl3 (50 mg/ml), akceptor elektronů, 
e = ~ 2,010–3 cm2/Vs, HOMO = –5,93 eV, LUMO = –3,91 eV, Eg = 2,02 
eV [28], [29], [30] 

TC60BM 
pevná látka dobře rozpustná v organických rozpouštědlech, akceptor 
elektronů, HOMO = –5,83 eV, LUMO = –3,8 eV, Eg = 2,03 eV [31] 

Kde p1 je pohyblivost děr v materiálu DPP(TBFu)2 bez tepelného ošetření, p2 je pohyblivost děr tepelně 
ošetřeného DPP(TBFu)2,  e je pohyblivost elektronů, HOMO je nejvyšší obsazený molekulový orbital 
(Highest Occupied Molecular Orbital), LUMO je nejnižší neobsazený molekulový orbital (Lowest 
Unoccupied Molecular Orbital) a Eg je šířka zakázaného pásu. 

Během přípravy fotovoltaických článků byly dále využívány další pomocné materiály 
sloužící především jako vrstva pro transport děr (HTL) – tj. oxid grafenu (GO) a poly(3,4-
ethylendioxythiofen):polystyrensulfonát (PEDOT:PSS). Strukturní vzorce těchto molekul 
lze najít na Obr. 7. 
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Obr. 7 Strukturní vzorec molekuly PEDOT:PSS (vlevo) a struktura GO se zanedbáním menších 
postranních funkčních skupin (karboxylové, karbonylové, esterové atd.) – Lerf-Klinowski 
model (vpravo) [32], [33] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tato kapitola prezentuje výsledky experimentů zaměřených na studium fotovoltaického 
výkonu nízkomolekulárních organických solárních článků s objemovým heteropřechodem 
na bázi DPP(TBFu)2:PC60BM, popř. DPP(TBFu)2:TC60BM. 

Výsledky jsou rozděleny do dvou oblastí: 
1. studium dějů probíhajících na rozhraní aktivní vrstva/kontakt (C-V charakteristiky): 

- vliv tepelného ošetření a ošetření v parách rozpouštědla na celkovou účinnost BHJ 
OSC založených na bázi DPP(TBFu)2:PC60BM, 

- vliv napařené vrstvy C60 (nad aktivní vrstvu) na celkovou účinnost BHJ OSC 
založených na bázi DPP(TBFu)2:PC60BM, 

2. studium transportních procesů (impedanční spektra): 
- vliv magnetických nanočástic na celkovou účinnost BHJ OSC založených na bázi 

DPP(TBFu)2:TC60BM, 
- vliv tištěné vrstvy grafen oxidu na celkovou účinnost BHJ OSC založených na bázi 

DPP(TBFu)2:TC60BM, 
- vliv tištěné vrstvy grafen oxidu a její redukce na celkovou účinnost BHJ OSC 

založených na bázi DPP(TBFu)2:TC60BM. 

4.1 Studium dějů probíhajících na rozhraní aktivní vrstva/kontakt 

4.1.1 Tepelné ošetření vs ošetření v parách rozpouštědla 
Cílem bylo prozkoumat vliv par různých rozpouštědel (THF – tetrahydrofuran, DCE – 
ethylendichlorid, CS2 – sirouhlík, CB – chlorbenzen) na celkovou účinnost OSC na bázi 
DPP(TBFu)2:PC60BM. Bylo totiž prokázáno [25], že rozpouštědlem ošetřené (solvent 
annealing treatment, SVT) OSC mohou v účinnosti překročit ty tepelně upravené (thermal 
annealing, ThA). 

Jak je vidět z tabulky níže (viz Tabulka II), ošetření vzorků pomocí rozpouštědla 
(nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití THF po dobu 4 s) má za následek zvětšení 
PCE, a to většinou zvýšením hodnot FF a RSH, jehož hodnota může být zásadním 
způsobem ovlivněna vertikální fázovou segregací – vysoká populace fullerenu na katodě 
umožňuje snadnější transport elektronů z fullerenu ke katodě. 

Tabulka II Hlavní fotovoltaické parametry OSC bez ošetření aktivní vrstvy, ošetřených tepelně 
(110 °C po dobu 10 min) a ošetřených pomocí rozpouštědla (THF po dobu 4 s) 

OSC PCE (%) 
VOC 

(mV) 
jSC (mA/cm2) FF (%)

RSH 
(k·cm2) 

RS 
(·cm2) 

Bez ošetření 0,65 963,47 2,43 27 9,26 189,25 

ThA 3,40 830,71 7,61 49 6,47 15,43 

SVT 4,51 848,72 9,17 59 21,32 7,64 

Za účelem hlubšího náhledu do procesů probíhajících v takovýchto BHJ zařízeních byly 
provedeny měření C-V závislostí s cílem odhalit změnu koncentrace fullerenu na horním 
kontaktu (na katodě). 
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Z měření C-V závislostí vzorků ošetřených pomocí THF (viz Obr. 8 a Tabulka III) 
a tepelně (viz Obr. 9 a Tabulka IV) je jasně vidět, že základní změny v rozložení vertikální 
fáze vedou ke snížení „flat-band“ potenciálu (Vfb) a zvýšení hustoty náboje vrstev, což je 
spojeno právě s reorganizací krystalové struktury a zvýšení koncentrace fullerenu v horní 
části vrstvy. Časově delší ošetření vzorků (po dobu 20 až 40 sekund) způsobilo další 
pokles Vfb a jeho hodnota je téměř rovná hodnotě naměřené pro referenční vzorek PCBM. 
Můžeme tedy konstatovat, že katoda (horní kontakt) je většinou pokryta PCBM, což má za 
následek snížení rekombinačních procesů v OSC a zlepšení jeho výkonu. Naopak SVT po 
dobu 60 a 80 sekund (výsledkem je dramatické snížení hodnot PCE) ukázalo opačné 
chování – „flat-band“ potenciál se zvyšuje, avšak hustota nosičů náboje se snižuje. Tato 
skutečnost byla spojena s degradací materiálu. 
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Obr. 8 C-V charakteristiky BHJ OSC bez ošetření a ošetřených pomocí rozpouštědla THF 

v porovnání s čistou vrstvou PCBM 

Tabulka III Parametry stanovené z C-V charakteristik pro BHJ OSC bez ošetření a ošetřených 
pomocí rozpouštědla THF v porovnání s čistou vrstvou PCBM 

OSC Vfb (mV) NA (m
–3) 

SVT 0 s 739 8,871017 

SVT 4 s 424 1,651018 

SVT 20 s 518 3,151017 

SVT 40 s 820 3,441017 

SVT 60 s 948 7,141017 

SVT 80 s 1550 3,751017 

PCBM 410 5,951017 
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Obr. 9 C-V charakteristika BHJ OSC bez ošetření a tepelně ošetřeného vzorku v porovnání 

s čistou vrstvou PCBM 

Tabulka IV Parametry stanovené z C-V charakteristik pro BHJ OSC bez ošetření a tepelně 
ošetřeného vzorku v porovnání s čistou vrstvou PCBM 

OSC Vfb (mV) NA (m
–3) 

Bez ThA ošetření 802 9,121017 

ThA 399 5,011018 

PCBM 308 1,671018 

4.1.2 Vrstva fullerenu C60 deponovaná ke katodě 
Již dříve proběhly experimenty, kde byla tepelně napařená vrstva PC60BM úspěšně 
aplikována přes aktivní vrstvu, a to v BHJ OSC na bázi směsi P3HT:PC60BM [34], [35] – 
tenká vrstva  PC60BM (5 až 15 nm) zde nakonec vedla ke zvýšení hodnot FF a jSC 
(zlepšený sběr světlem generovaných elektronů a snížení rekombinačních procesů). 
Aby byla zvýšena výkonnost našich struktur OSC, byl využit právě výše zmíněný přístup 
akorát s tím, že namísto napařené vrstvy PC60BM o tloušťce 10 nm byla napařena vrstva 
fullerenu C60. 

Byly připraveny klasické a invertované struktury BHJ OSC na bázi DPP(TBFu)2:PC60BM. 
Jak můžeme vidět v tabulce (viz Tabulka V) a na obrázku níže (viz Obr. 10), začlenění 
vrstvy fullerenu C60 do struktury BHJ OSC má za následek výrazné zvýšení hodnot FF 
a také mírné zvýšení hodnot jSC. Obecně platí, že účinnosti těchto OSC byly srovnatelné 
s těmi, které byly ošetřeny pomocí SVT (viz kapitola 4.1.1). Nicméně dochází také k 
poklesu hodnoty VOC, což je způsobeno tím, že C60 má nižší LUMO hladinu než PC60BM. 
Hlavní rozdíl v hodnotách PCE připravených OSC s klasickou strukturou je způsoben 
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nárůstem hodnot paralelního odporu RSH (z 6635  na 16333 ). Stejný jev byl nakonec 
pozorován také v případě BHJ OSC s invertovanou strukturou. 

Tabulka V Hlavní fotovoltaické parametry klasických a invertovaných OSC 

Typ struktury jSC (mA/cm2) VOC (V) FF (%) RSH (Ohm) PCE (%) 

Klasická 10,16 0,911 50 6635 4,53 

Invertovaná 9,37 0,889 39 3167 3,24 

Klasická + C60 10,56 0,834 56 16333 4,93 

Invertovaná + C60 10,58 0,847 59 23415 5,29 
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Obr. 10 V-A charakteristiky BHJ OSC s klasickou a invertovanou strukturou bez/s vrstvou 

fullerenu C60 (při osvětlení 100 mW/cm2) 

MS analýza byla v tomto případě využita opět k analýze katodové populace výše 
uvedených solárních článků s invertovanou strukturou a s přidanou vrstvou C60 při katodě 
(tyto vzorky vykázaly nejvyšší hodnotu PCE) – výsledky byly porovnány s C-V závislostí 
vrstvy DPP(TBFu)2 (viz Obr. 11). 
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Obr. 11 C-V charakteristiky OSC s invertovanou strukturou bez vrstvy C60 a s vrstvou C60 

v porovnání s C-V závislostí samotné vrstvy DPP(TBFu)2 

Je zřejmé, že OSC bez přidané vrstvy C60 vykazují vysokou hodnotu Vfb, což je způsobeno 
především tím, že katodu pokrývá materiál transportující díry – vysoká hodnota Vfb 
je porovnatelná s hodnotou čistého donoru DPP(TBFu)2. Potom světlem generované nosiče 
náboje (v tomto případě elektrony) nemohou být efektivně shromažďovány na katodě, 
protože ta je převážně obsazena materiálem pro transport děr (donorem). Zavedení vrstvy 
C60 tloušťky 10 nm ke katodě zajistí její 100% pokrytí elektron-transportním materiálem 
(fullerenem). Jak je zřejmé z již předešlých C-V měření [36], [37], [38], tento fakt snižuje 
rekombinační procesy v OSC, což vede k výraznému zvětšení hodnoty FF a mírnému 
nárůstu hodnoty jSC. 

4.2 Studium transportních procesů v BHJ OSC 

4.2.1 Dopování pomocí magnetických nanočástic 
Pozornost zde byla zaměřena na popsání vlivu dopování OSC na bázi nízkomolekulárních 
materiálů pomocí různých magnetických nanočástic. Bylo popsáno v [39], že koercitivní 
elektrické pole v důsledku dipólových interakcí od Fe3O4 magnetických nanočástic 
(MNPs) rozptýlených v BHJ vrstvě vykazuje potenciál ke zvýšení účinnosti OSC na bázi 
polymer-fulleren. 

Feromagnetické (CoFe2O4) a tři typy superparamagnetických nanočástic (Fe3O4, ZnFe2O4 
– vysoká magnetizace a NiFe2O4 – nízká magnetizace) byly dispergovány v aktivní směsi 
DPP(TBFu)2:TC60BM, a to v hmotnostním poměru MNPs:DPP(TBFu)2 = 1:99. Analýzou 
IS dat bylo ukázáno, jak koercitivní elektrické pole od MNPs ovlivňuje výkon solárních 
článků prodloužením efektivní doby života nosičů náboje. Dále bylo zjištěno, že celkový 
výkon OSC je přímo závislý od magnetického momentu daných MNPs a také od jejich 
orientace ve vnějším magnetickém poli (VMP), a to v případě nanočástic 
superparamagnetických. Orientování MNPs v BHJ aktivní vrstvě má za následek nárůst 
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koercitivního pole – to dále zlepšuje výkon fotovoltaické článků díky účinnému sběru 
náboje za podmínek nulového napětí. 

Analýzou výsledné účinnosti připravených nedopovaných a dopovaných BHJ OSC při 
osvětlení (viz Tabulka VI a Obr. 12) je zřejmé, že dopování fotoaktivní BHJ vrstvy pomocí 
superparamagnetických NPs má za následek především zvýšení hodnoty jSC. BHJ OSC 
dopované pomocí Fe3O4, ZnFe2O4 a NiFe2O4 MNPs (ovšem nevystavené působení VMP) 
vykázaly zvýšení hodnot jSC o 3,5 %, 5,2 % a 2,1 % (v příslušném pořadí) v porovnání 
s referenčním článkem. Je třeba poznamenat, že ve všech výše uvedených případech došlo 
ke snížení hodnoty napětí naprázdno (v porovnání s referenční hodnotou). To lze vysvětlit 
např. tím, že koercitivní pole nerovnoměrně ovlivňuje molekulární orbitaly donoru a 
akceptoru [40]. 

Tabulka VI Hlavní fotovoltaické parametry připravených BHJ OSC 

Typ struktury jSC (mA/cm2) VOC (mV) FF (%) PCE (%) 
RS  

(Ohm·cm2) 
RSH  

(Ohm·cm2)

Referenční článek 8,87 906 50 4,02 15,27 10899 

Fe3O4 9,18 902 49 4,05 13,19 8863 

Fe3O4 ve VMP 10,34 864 49 4,37 12,44 8113 

NiFe2O4 9,33 891 50 4,16 14,30 10109 

NiFe2O4 ve VMP 9,42 873 50 4,11 12,65 9671 

ZnFe2O4 9,06 898 52 4,23 12,26 10462 

ZnFe2O4 ve VMP 10,06 877 52 4,58 10,30 10604 

CoFe2O4 6,69 320 38 0,81 13,59 2762 

CoFe2O4 ve VMP 6,71 286 39 0,75 12,58 2836 

Za účelem orientace MNPs uvnitř aktivní vrstvy byl na články za zvýšené teploty (80 °C) 
umístěn neodymový magnet po dobu 10 minut – dochází k orientování MNPs v jednom 
směru. To vede k nárůstu koercitivního elektrického pole díky dipólovým interakcím, a to 
má za následek lepší disociaci fotogenerovaných nosičů náboje, což vede ke zvýšení 
hodnoty proudu nakrátko jSC. Zároveň se zvýšením hodnoty jSC je pozorován také mírný 
pokles hodnoty VOC v porovnání s referenčním článkem, a to o ~ 30 mV. Pak lze 
předpokládat, že koercitivní pole změní molekulární orbitaly daných materiálů. Po úplné 
orientaci MNPs v dopovaných OSC (Fe3O4, NiFe2O4 a ZnFe2O4) se hodnota jSC zvýší o 
16,6 %, 6,2 % a 13,4 % v uvedeném pořadí MNPs. Je důležité poznamenat, že dopování 
pomocí CoFe2O4 vede ke zhoršení fotovoltaických vlastností daného OSC a po orientaci 
MNPs ve vnějším magnetickém poli se jejich vlastnosti dále zhoršují. 
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Obr. 12 V-A charakteristiky dopovaných BHJ OSC při osvětlení 100 mW/cm2 

Impedanční spektroskopie (IS) zde byla využita k detailnější analýze výše uvedených 
dopovaných BHJ článků. Měření IS, definované rovnicí XRZZ i)(jexp   , v tomto 

případě vychází z měření velikosti impedance 22 XRZ 
 
a fázového posuvu mezi 

rezistancí a reaktancí  RXarctg , kde CXR 1a 
 
jsou rezistance, resp. reaktance 

daného obvodu. 

Ze závislosti fázového posuvu na frekvenci (viz Obr. 13, vlevo) je zřejmé, že při nízkých 
frekvencích mají články odporový charakter ( = 0°), poté se fázový posuv snižuje až na 
hodnotu –90° (kapacitní charakter), což naznačuje paralelní RC obvod. Při vysokých 
frekvencích se fázový posuv mění od –90° do +90°, což je důsledek indukce způsobené 
měřicím zařízením a její vliv nebude dále posuzován. V místech, kde  = 0° (dvě 
charakteristické frekvence), se nachází rekombinační a sériový odpor (Rrec, resp. RS) 
ekvivalentního obvodu našeho solárního článku. 

Orientování MNPs uvnitř aktivní vrstvy (užitím neodymového magnetu) prokázalo 
zajímavé chování. Nanočástice (NPs) superparamagnetické (NiFe2O4, ZnFe2O4 a Fe3O4) 
vykázaly posun kapacitního charakteru do nižších frekvencí v závislosti na jejich 
magnetizaci – to znamená, že největší posun byl pozorován pro Fe3O4 dopované vzorky. 
Nicméně v případě BHJ OSC dopovaných pomocí feromagnetických CoFe2O4 NPs, jak je 
znázorněno na Obr. 13, bylo prokázáno inverzní chování. 

Dále lze říci, že dopováním OSC superparamagnetickými nanočásticemi (Fe3O4, NiFe2O4 
a ZnFe2O4) dochází ke zvětšení hodnoty velikosti impedance při nízkých frekvencích (viz 
Obr. 13). V přítomnosti magnetického pole lze poté pozorovat další přírůstek impedance 
při nízkých frekvencích. Články dopované CoFe2O4 ukázaly opačné chování – dochází 
k poklesu hodnoty rekombinačního odporu. 



 

 20

100 101 102 103 104 105 106 107

|Z
| (


)

101

102

103

104

105

106

107

108

f (Hz)

Nedopovaný
Nedopovaný ve VMP
Fe3O4 
Fe3O4 ve VMP

ZnFe2O4 
ZnFe2O4 ve VMP

NiFe2O4 
NiFe2O4 ve VMP

CoFe2O4 
CoFe2O4 ve VMP

100 101 102 103 104 105 106 107

 
 (

°)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

f (Hz)  
Obr. 13 Závislost velikosti impedance (vlevo) a fázového posuvu (vpravo) na frekvenci pro dané 

BHJ OSC (nedopované, dopované, dopované a zároveň vystavené působení vnějšího 
magnetického pole) 

Jak bylo reportováno v těchto článcích [41], [42] efektivní doba života nosičů náboje závisí 
na kapacitě ochuzené oblasti a rekombinačním odporu podle rovnice nCRrecn  , kde 

rekombinační odpor může být velice snadno určen z měřeného Cole-Cole diagramu a ve 
zjednodušeném případě se rovná průsečíku dané kružnice s reálnou osou v oblasti nízkých 
frekvencí [41], [43]. Z Cole-Cole diagramů znázorněných na Obr. 14 (vlevo) je jasně vidět, 
že dopování BHJ vrstev pomocí MNPs zvyšuje hodnotu rekombinačního odporu [42] 
o několik řádů a jeho hodnota může být dále zvýšena použitím magnetického pole 
(orientace MNPs) – v případě dopování pomocí NiFe2O4 a ZnFe2O4 dochází k nárůstu 
hodnoty Rrec, v případě CoFe2O4 je tomu právě naopak. 
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Obr. 14 Cole-Cole diagramy měřené za tmy v logaritmické škále (vlevo) a jejich přiblížení 

pro vysoké frekvence v lineárním měřítku (vpravo) 

Difúzně-rekombinační model, již dříve popsaný v [43], byl použit k vyhodnocení časových 
konstant (difúzního a rekombinačního času) příslušných BHJ OSC. Difúze nosičů náboje 
se projeví vznikem další půlkružnice v oblasti vysokých frekvencí (většinou se jedná pouze 
o náznak této půlkružnice – v grafu je to většinou přímka, viz Obr. 14, vpravo), která je 
důsledkem další komponenty, a sice dalšího odporu, našeho ekvivalentního obvodu (viz 
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Obr. 15) zapojené sériově k již existujícímu paralelnímu RC obvodu (půlkružnice pro 
oblast nízkých frekvencí). 

 
Obr. 15 Ekvivalentní obvod získaný modelováním měřených IS spekter 

Difúzní čas (v důsledku akumulace náboje na rozhraní) potom závisí na hodnotách Rt a Cn 
(v sérii) dle rovnice ntd CR . Tuto hodnotu d získáme z Obr. 16 (vlevo) v místech, kde 

sériová časová konstanta sCRss 
 
(Rs je sériová rezistance, Cs je sériová kapacitance) 

je nezávislá od frekvence (vysoké frekvence). Je zřejmé, že dopování solárních článků 
pomocí MNPs výrazně neovlivňuje hodnotu difúzního času. 

Podobným způsobem, jako v předešlém případě difúzní čas d, se získá také hodnota 
efektivní doby života nosičů náboje n – tato hodnota je výsledkem paralelního RC 
v našem ekvivalentním obvodu (viz Obr. 15) a na Obr. 16 (vpravo) tuto hodnotu získáme 
v místech, kde paralelní časová konstanta ppp CR

 
(Rp je paralelní rezistance, Cp je 

paralelní kapacitance) je nezávislá od frekvence (nízké frekvence). 
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Obr. 16 Časové konstanty RC obvodů v závislosti na frekvenci 
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Vypočtené hodnoty příslušných časových konstant jsou shrnuty v tabulce níže (viz 
Tabulka VII). 

Tabulka VII Vypočítané hodnoty časových konstant pro vzorky vystavené působení vnějšího 
magnetického pole 

Typ nanočástice n (ms) d (s) 

Bez nanočástic 0,08 1,19 

CoFe3O4 0,07 1,15 

NiFe3O4 4,06 1,21 

ZnFe3O4 13,75 1,14 

Fe3O4 86,27 1,29 

Jak je tedy zřejmé z tabulky (viz Tabulka VII), životnost nosičů náboje v BHJ OSC může 
být výrazně prodloužena dopováním aktivní vrstvy pomocí MNPs, které zásadním 
způsobem ovlivňují především hodnotu jSC (lepší sběr náboje). 

4.2.2 Tištěná vrstva grafen oxidu jako HTL 
V tomto experimentu byla provedena komplexní studie tenké vrstvy oxidu grafenu 
nanesená pod vrstvu PEDOT:PSS pro snížení rekombinace nosičů náboje na rozhraní. 
Díky svému velkému zakázanému pásu (přibližně 4 eV) GO účinně blokuje elektrony na 
rozhraní a funguje jako bariéra pro rekombinaci děr a elektronů, zároveň vykazuje vysokou 
pohyblivost děr (až 0,5 cm2/Vs [44]). 

Fotovoltaické parametry připravených BHJ OSC jsou shrnuty v tabulce níže (viz Tabulka 
VIII). Bylo zjištěno, že tenká (5 nm) GO vrstva působí jako účinná elektron-blokující 
vrstva, což vede ke zvýšení hodnoty FF z 53 % (pro referenční článek) až na 57 % 
(pro OSC s 5 nm GO vrstvou). Pro OSC se silnější vrstvou GO byl naopak pozorován 
pokles fotovoltaického výkonu z důvodu nižších hodnot FF a jSC (viz Obr. 17) – vzhledem 
k tomu, že GO se chová jako izolační materiál (přerušení -konjugovaného systému 
dvojných vazeb), pak silnější vrstva GO na rozhraní může negativně ovlivnit 
shromažďování nosičů náboje (je třeba dodat, že reprodukovatelnost měření v případě 
10 nm a 20 nm GO vrstev značně poklesla). Naopak, v případě použití tenké tištěné vrstvy 
GO byl pozorován nárůst účinnosti konverze slunečního záření ze 4,92 % (pro referenční 
článek) na 5,43 % s vysokou mírou reprodukovatelnosti – tato hodnota PCE je jedna 
z nejvyšších hodnot PCE reportovaná u nízkomolekulárních DPP derivátů [45] a nejvyšší 
dosud reportovaná pro derivát DPP(TBFu)2 [25]. 
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Obr. 17 V-A charakteristiky připravených BHJ OSC s vrstvou GO (různé tloušťky) a bez GO 

vrstvy měřených při osvětlení 950 W/m2 

Tabulka VIII Hlavní fotovoltaické parametry připravených BHJ OSC 

Typ struktury jSC (mA/cm2) VOC (mV) FF (%) PCE (%) 

Referenční článek 10,31 900 53 4,92 

5 nm GO 10,56 903 57 5,43 

10 nm GO 9,72 880 46 3,94 

20 nm GO 8,92 882 43 3,38 

Impedanční spektroskopie zde opět posloužila jako nástroj k lepšímu porozumění procesů 
probíhajících v těchto OSC. Naměřené závislosti velikosti impedance a fázového posuvu 
na frekvenci lze vidět na Obr. 18. Ze závislosti fázového posuvu na frekvenci lze 
pozorovat, že při nízkých frekvencích mají vzorky odporový charakter ( = 0°), kde tento 
nízkofrekvenční odpor odpovídá rekombinačnímu odporu OSC (Rrec). Fázový posuv dále 
přechází až na hodnotu –90° (střední frekvence), což prozrazuje kapacitní charakter 
měřeného vzorku (tj. chemická kapacita solárního článku Cn) a zároveň RC paralelní 
obvod. Hodnota fázového posuvu, která přechází při vysokých frekvencích do kladných 
hodnot, poté naznačuje sériové zapojení RLC obvodu (přechod do kladných hodnot je 
způsoben indukčností od měřicího přístroje a nebude dále diskutována). Hodnota  = 0° 
při vysokých frekvencích odpovídá hodnotě sériového odporu RS. 
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Obr. 18 Závislost velikosti impedance (vlevo) a fázového posuvu (vpravo) na frekvenci 

Je zajímavé, že v případě OSC obsahujících GO/PEDOT bylo zjištěno, že hodnota Rrec 
je řádově vyšší v porovnání s referenčním článkem (měřeno za tmy), což bylo již dříve 
vysvětleno zlepšenými vlastnostmi transportu náboje [18], [46]. Nicméně, při osvětlení 
100 mW/cm2 je rozdíl v hodnotách Rrec zanedbatelný – lze předpokládat, že GO na 
rozhraní vrstvy pro přenos děr snižuje svodový proud za tmy, zároveň zůstává zachována 
fotovodivost OSC. 

Další zajímavý jev, který je potřeba vzít v úvahu v tomto případě, je difúze a rekombinace. 
Difuzně-rekombinační impedanční model, poprvé popsaný v [41] ukazuje, že na 
Nyquistově diagramu (tj. závislosti reaktance na rezistanci, viz Obr. 19) má difúze za 
následek charakteristickou tzv. Warburgovu impedanci (popisující difúzi), která se projeví 
jako nakloněná přímka přecházející v typický oblouk při vysokých frekvencích. Tato 
charakteristická Warburgova impedance [41] je výsledkem sériového uspořádání difúzního 
odporu Rt a kapacity ochuzené oblasti Cn. V daném případě je difúze pozorována v obou 
případech OSC (viz Obr. 19) a ze závislosti sériové a paralelní časové konstanty (viz Obr. 
20) lze dále poznamenat, že difúzní odpor se snižuje (rekombinační odpor se naopak 
zvyšuje) v případě, kdy je použita tenká (5 nm) elektron-blokující GO vrstva. 
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Obr. 19 Závislost reaktance na rezistanci, tj. Cole-Cole diagramy referenčního solárního článku 

(PEDOT:PSS) a solárního článku obsahujícího 5 nm GO vrstvu (vlevo), a jejich 
přiblížení pro oblast vysokých frekvencí v lineárním měřítku (vpravo) 
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Obr. 20 Závislost sériové (vlevo) a paralelní (vpravo) časové konstanty na frekvenci referenčního 

solárního článku (PEDOT:PSS) a solárního článku obsahujícího 5 nm GO vrstvu 

Vypočtené hodnoty příslušných časových konstant jsou shrnuty v tabulce níže (viz 
Tabulka IX). 

Tabulka IX Vstupní parametry a vypočítané hodnoty časových konstant 

Typ struktury Cn (nF) Rt () Rrec () d (s) n (s) 

GO+P za tmy 1,42 181 686620 0,29 975 

GO+P při osvětlení 1,58 194 6962 0,31 11 

Referenční článek za tmy 1,48 578 68243 0,82 101 

Referenční článek při osvětlení 1,70 609 4529 0,86 8 

Bylo tedy prokázáno, jakým způsobem lze zlepšit transport nosičů náboje v BHJ OSC 
využitím tenké tištěné vrstvy oxidu grafenu. Vzhledem k vynikající děrové vodivosti 
a zároveň vysoké děrové selektivitě GO dochází k účinné blokaci elektronů na rozhraní 
vrstvy transportující díry, čímž se snižuje rekombinace a zároveň se snižuje odpor proti 
transportu náboje na rozhraní. 

4.2.3 Tištěná vrstva grafen oxidu a její redukce 
Experiment se zabývá studiem PCE fotovoltaických článků s tištěnou vrstvou oxidu 
grafenu (GO) a jeho redukované formy (rGO). Byl zkoumán zejména vliv redukce GO 
(chemicky, UV zářením a žíháním) na celkovou účinnost fotovoltaické přeměny BHJ OSC 
na bázi DPP(TBFu)2:TC60BM, přičemž tloušťka tištěné GO vrstvy byla na základě 
předchozího experimentu (viz kapitola 4.2.2) volena 5 nm. 

Fotovoltaické parametry připravených BHJ OSC jsou shrnuty v tabulce (viz Tabulka X). 
Bylo zjištěno, že použitím tenké (5 nm) GO extrakční vrstvy pro transport děr v případě 
BHJ OSC na bázi DPP(TBFu)2:TC60BM dochází ke snížení hodnot PCE v porovnání 
s referenčním článkem (tzn. v případě, kdy je jako vrstva pro transport děr použita vrstva 
PEDOT:PSS). Redukcí GO vrstvy dochází k dalšímu snižování hodnot PCE (viz Obr. 21), 
v důsledku dalšího poklesu hodnot jSC a FF, a to ve všech případech redukce. Nejhorší 
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výsledky byly zjištěny pro GO redukovaný chemicky (PCE = 0,4 %), což je v souladu 
s očekáváním, neboť na základě optických měření byla tato vrstva nejméně homogenní. 
Z opakovaných měření V-A charakteristik redukovaných a neredukovaných vzorků lze 
konstatovat, že celková PCE klesá redukcí GO vrstev a míra reprodukovatelnosti je velmi 
malá, protože důležitou roli hraje přesná tloušťka vrstvy GO a míra její redukce – ta 
ovlivňuje finální vodivost, homogenitu a také výstupní práci připraveného tenkého filmu 
GO/rGO [47]. 
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Obr. 21 V-A charakteristiky připravených BHJ OSC bez GO vrstvy (referenční článek), 

s neredukovanou a redukovanou (tepelně, UV, chemicky) GO vrstvou měřené při 
osvětlení 100 mW/cm2 

Tabulka X Hlavní fotovoltaické parametry připravených BHJ OSC 

Typ struktury jSC (mA/cm2) VOC (mV) FF (%) PCE (%)
RS 

(Ohm·cm2) 
RSH 

(Ohm·cm2)

Referenční článek 8,8 844,3 46,1 3,4 17,2 8720,1 

GO 8,2 828,0 38,7 2,6 25,6 5065,2 

rGO_UV 7,2 650,8 32,7 1,5 45,4 3401,0 

rGO_Th 7,3 532,2 29,5 1,1 44,9 2193,9 

rGO_Ch 7,0 182,4 30,7 0,4 8,5 782,5 

Výsledky ze stejnosměrných měření byly potvrzeny měřeními střídavými, tj. analýzou IS 
dat (viz Obr. 22, Obr. 23 a Tabulka XI). Hodnota Rrec, a tudíž také efektivní doba života 
nosičů náboje, je nejvyšší pro referenční článek a redukcí vrstev GO (tepelně, UV, 
chemicky) dochází k jejímu výraznému snížení, a tím také ke zkrácení doby života nosičů 
náboje ze 1,7 ms pro referenční článek na přibližně 2 s pro nejhorší vzorek s chemicky 
redukovanou GO vrstvou. Je tedy více jak zřejmé, že v případě redukovaných vrstev GO 
nedochází k účinnému sběru náboje na elektrodách (svou roli mohou hrát také zhoršené 
vlastnosti transportu náboje), jako je tomu u referenčního článku. Hodnota Rrec měřená 
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za světla se v případě všech fotovoltaických článků snižuje o několik řádů (z důvodu 
fotogenerace nosičů náboje a jejich rekombinace), což je také v souladu s dříve 
reportovanými výsledky [39]. 
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Obr. 22 Cole-Cole diagramy připravených BHJ OSC bez GO vrstvy (referenční článek), 

s neredukovanou a redukovanou (tepelně, UV, chemicky) GO vrstvou měřené za tmy 
a při osvětlení 100 mW/cm2 
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Obr. 23 Závislost sériové (vlevo) a paralelní (vpravo) časové konstanty na frekvenci referenčního 
solárního článku (PEDOT:PSS) a solárního článku obsahujícího 5 nm GO vrstvu bez 
redukce a s redukcí (tepelně, UV, chemicky) 

Vypočtené hodnoty příslušných časových konstant jsou shrnuty v tabulce (viz Tabulka IX). 
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Tabulka XI Vstupní parametry a vypočítané hodnoty příslušných časových konstant 

Typ struktury Cn (nF) Rt (s) Rrec (ms) d (s) n (s) 

Referenční článek za tmy 1,64 109 1079268 0,18 1770 

GO za tmy 1,49 100 66040 0,15 98 

rGO_UV za tmy 2,15 87 18512 0,19 40 

rGO_Th za tmy 2,21 86 15204 0,19 34 

rGO_Ch za tmy 1,53 140 993 0,21 2 

Referenční článek za světla 1,64 113 1878 0,19 3,1 

GO za světla 1,49 129 1631 0,19 2,4 

rGO_UV za světla 2,15 87 1214 0,19 2,6 

rGO_Th za světla 2,21 87 5158 0,19 11,4 

rGO_Ch za světla 1,53 180 341 0,28 0,5 

Tímto experimentem tedy bylo prokázáno, že použití 5 nm GO extrakční vrstvy (namísto 
PEDOT:PSS) v případě BHJ OSC na bázi DPP(TBFu)2:TC60BM vede ke snížení celkové 
účinnosti fotovoltaické přeměny a redukce této vrstvy hodnotu PCE nijak nezvyšuje, 
naopak vede k dalšímu výraznému poklesu fotovoltaického výkonu těchto solárních 
článků. 
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5 ZÁVĚR 

Dizertační práce se zabývá studiem účinnosti fotovoltaické přeměny nízkomolekulárních 
BHJ OSC na bázi směsi DPP(TBFu)2:PC60BM a DPP(TBFu)2:TC60BM. V teoretické části 
byla zpracována rešerše o možnostech využití organických materiálů v optoelektronických 
prvcích, o možnostech jejich depozice a charakterizace. Experimentální část se poté 
zaměřuje zejména na studium optoelektrických vlastností připravených OSC, důraz byl 
přitom kladen především na analýzu IS dat. Výsledky práce jsou rozděleny do dvou 
oblastí. První část se věnuje studiu dějů probíhajících na rozhraní aktivní vrstva/kontakt, 
druhá potom studiu transportních procesů. 

První část vychází z vyhodnocení MS charakteristik, kdy MS chování indikuje vznik 
Schottkyho přechodu, tj. pásového ohybu na rozhraní polovodič/kov. To nám umožňuje 
určit „flat-band“ potenciál Vfb (tzv. „flat-band“ podmínky na katodě) a koncentraci 
akceptoru NA. V rámci těchto experimentů byl zkoumán vliv tepelného ošetření aktivní 
vrstvy vs ošetření v parách rozpouštědla a vliv fullerenu C60 na celkovou PCE OSC. 

V prvním případě bylo zjištěno, že ošetření aktivní vrstvy v parách rozpouštědla vykazuje 
lepší výsledky, než je tomu v případě tepelného ošetření, pokud jde o PCE. Měřením C-V 
charakteristik bylo prokázáno, že SVT vede k výraznější vertikální fázové segregaci 
s vynořením se fullerenu u katody, což ve svém důsledku výrazně snižuje ztráty (při 
osvětlení) v parazitních obvodech (zvyšuje výrazně hodnotu RSH). V druhém případě bylo 
prokázáno, že přidaná vrstva fullerenu C60 snižuje rekombinační procesy v BHJ OSC 
s klasickou i invertovanou strukturou (na bázi DPP(TBFu)2:PC60BM) – napaření 10 nm 
tenké vrstvy C60 při katodě má za následek pokrytí kontaktu elektron-transportním 
materiálem, což výrazným způsobem zvyšuje rekombinační odpor, a to ovlivní hodnoty jSC 
a převážně FF. Zvýšení účinnosti fotovoltaické přeměny tak bylo pozorováno jak u 
klasické, tak i u invertované struktury připravených BHJ OSC. 

Druhá část výsledků se zabývá přímým vyhodnocením měřených IS dat a studiem 
transportních procesů v BHJ OSC. Na základě těchto experimentů lze velice snadno zjistit 
spoustu důležitých parametrů OSC, zejména časové konstanty paralelního a sériového RC 
obvodu, tedy efektivní dobu života nosičů náboje (rekombinační odpor) a difúzní čas 
(odpor proti transportu náboje na rozhraní). Byl tak zkoumán vliv magnetických nanočástic 
dispergovaných v aktivní vrstvě, tištěná vrstva oxidu grafenu jako HTL a vliv redukce GO 
na celkovou účinnost BHJ OSC. 

Superparamagnetické NPs začleněné do organické aktivní vrstvy, v případě BHJ OSC na 
bázi DPP(TBFu)2:TC60BM, vedou ke zvýšení účinnosti solárních článků (efektivnější sběr 
nosičů náboje), a to v závislosti na velikosti jejich magnetického momentu. Příčinou jsou 
zejména vyšší hodnoty jSC. 

Využití 5 nm GO vrstvy jako HTL (namísto PEDOT:PSS) vede ke snížení celkové 
účinnosti fotovoltaické přeměny a redukce této vrstvy zapříčiňuje další výrazný pokles 
fotovoltaického výkonu těchto solárních článků. Naopak vrstva GO ve spojení s vrstvou 
PEDOT:PSS zlepšuje transport nosičů náboje. Díky vynikající děrové vodivosti a zároveň 
vysoké děrové selektivitě GO (zakázaný pás ~ 4 eV) dochází k účinné blokaci elektronů na 
rozhraní vrstvy transportující díry, čímž se snižuje rekombinace – IS analýzou bylo 
prokázáno, že v případě BHJ OSC využívajících GO jako vrstvu rozšiřující HTL oblast 
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dochází k výraznému snížení difúzního odporu a ke zvýšení celkové PCE těchto článků. 
Na takto strukturovaném BHJ OSC na bázi DPP(TBFu)2:TC60BM byla naměřena dosud 
nejvyšší z reportovaných PCE pro tento materiál. 
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