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Úvod 

V päťdesiatych rokoch minulého storočia boli polymérne materiáli obecne 

považované za izolanty a našli uplatnenie v rôznych aplikáciách vďaka svojej nízkej 

hmotnosti, ľahkom spracovaní, nízkej cene a mechanickej odolnosti. Pre niektoré 

aplikácie je možné funkčné vlastnosti polymérov rozšíriť prípravou kompozitov pomocou 

rôznych plnív. Tento zaužívaný pohľad začalo postupne vyvracať niekoľko skupín 

študujúcich vlastné elektrické vlastnosti organických materiálov. V roku 1950 Hideo 

Akamato a Hiroo Inokuchi experimentálne našli slabú elektrickú vodivosť dibenzethronu, 

kondenzovanej cyklickej aromatickej zlúčeniny. Práca bola publikovaná v 1954 v Bulletin 

of the Chemical Society of Japan.[9] V tom istom roku bola objavená prekvapivo vysoká 

vodivosť v halogénom dopovaných perylénoch skupinou Hideo Akamatu, Hiroo Inokuchi 

a Yoshio Matsunaga.  Nasledovala séria objavov polovodivých dopovaných polymérov 

(polypyrrolov) publikovaných v piatich článkov od D. E. Weiss, B.A. Bolto, R. McNeil, R. 

Siudak, J.H. Wardlaw v rozmedzí rokov 1963-1965[2].  

Niektoré štúdie sa zaoberali molekulárnymi kryštálmi ako analógii k anorganickým 

polovodičom,  V päťdesiatych až osemdesiatych rokoch boli skúmaniu podrobené 

molekulárne kryštáli naftalénu a antracénu. Keďže však, tieto držali pohromade najmä 

vďaka Van der Waalsovým silám, boli krehké a vyžadovali minimálnu hrúbku niekoľko 

mikrometrov. To by však znamenalo, že elektrické pole nutné k injekcii náboja 

a vodivosti by dosahovalo rádovo ~100 V. Zníženie tejto hodnoty tak aby boli materiáli 

vhodné na technologické aplikácie  vyžaduje filmy o sile ~ 100 nm nanášané ako 

amorfné vrstvy. Aj v týchto však môžu vznikať čiastočne kryštalické oblasti. 

Výraznejšej pozornosti a ocenenia sa vodivé polyméry dočkali v podobe 

Nobelovej ceny za chémiu v roku 2000 prácou týmu H. Shirakavy, A.G. MacDiarmida 

a A.J. Heegera (1977) zameranej na jódom dopovaný polyacetylén s dosiahnutou 

vodivosťou okolo 1(Ωm)-1. Výraznejší technologický vývoj nastal po objave 

elektroluminiscencie 100nm tenkého amorfného organického filmu v 1987, kedy Tang 

a Van Slyke publikovali vyrobenie LED súčiastky z tenkej amorfnej polymérnej vrstvy 

s účinnosťou 1% (emitované fotóny ku injektovaným elektrónom)[10]. 
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1. Organické polovodiče 

1.1 Využitie organických polovodičov 

Tieto materiáli majú oproti anorganickým polovodičom mnoho výhod, sú ľahké, 

plastické a majú vysokú schopnosť absorpcie alebo emitovania svetla, čo umožňuje 

tvorbu súčiastok za použitia veľmi tenkých vrstiev a tým šetrenia materiálu. Materiálová 

štruktúra môže byť ľahko modifikovaná k úpravám požadovanej vlnovej dĺžky, 

rozpustnosti, či mechanickým vlastnostiam. Súčasná aplikácia zahŕňa najmä displeje 

a svetelné paneli na princípe OLED súčiastok a tiež solárne články a fotobunky.  Rôzne 

vodivé kompozity sa bežne využívajú na fotocitlivé vrstvy v xerografii, v laserových 

tlačiarňach. Vďaka citlivosti vodivosti voči chemickému okoliu sa ďalej využívajú 

v rôznych typoch detektorov. Dnes našli využitie už aj v automobilovom priemysle, kde 

môžu slúžiť ako materiál na nádrže, kanistre, rozdeľovače, prípadne iné časti kde je 

nežiaduca akumulácia statického náboja. Jednou zo sľubných budúcich aplikácií je aj 

možnosť prípravy elektrických súčiastok systémom roll-to-roll: 

 

Obr. 1: Schéma roll-to-roll prípravy súčiastok. 

Nevýhodou organických polovodičov je nutnosť volenia vhodných kontaktov pre 

požadované parametre súčiastky, čo môže byť pre niektoré polyméri značne náročné 

a tiež tendencia niektorých polymérov degradovať na vzdušnom kyslíku a za prítomnosti 

vzdušného kyslíku. Toto vedie k nutnosti vhodne zapuzdriť vzniknuté súčiastky a tým 
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znižovanie efektu lacnej výroby polymérov voči anorganickým polovodičom. 

Konkurenčnou nevýhodou pri použití ako solárne články je ich zatiaľ asi len polovičná 

dosiahnutá účinnosť voči účinnosti dosiahnutej na kremíkových článkoch. 

1.2. Vznik vodivosti v organických polovodičoch 

 Elektrická vodivosť môže byť sprostredkovaná voľnými elektrónmi, dierami alebo 

iónmi. Vzťah medzi pohyblivosťou σ a vodivosťou μ možno vyjadriť: 

𝜎 = 𝑞𝑛𝜇                                                                  (1)  

kde q predstavuje elementárny náboj a n koncentráciu voľných nosičov náboja. Z 

hľadiska vodivosti v organických materiáloch môžeme hovoriť o molekulárnych 

kryštáloch, amorfných molekulárnych filmoch a polymérnych filmoch. Ďalej sa budem 

zaoberať len polymérnymi filmami, keďže tento typ materiálov je skúmaný 

v experimentálnej časti práce. 

Pri úplne saturovanom polymérnom reťazci sú valenčné elektróny silne 

lokalizované v σ-väzbách (sp3 hybridizácia) a polyméri sa správajú ako izolanty. Pri 

pravidelnom striedaní dvojných (výnimočne trojných) väzieb v hlavnom reťazci hovoríme 

o konjugovaných polyméroch s π- väzbami (sp2 hybridizácia) a dochádza k čiastočnej  

delokalizácii valenčných elektrónov v dôsledku kratšej π-väzby a prekryvu π-orbitálov. 

Susedné orbitály vo fáze vytvoria delokalizovanú orbitálu π, v protifázy vytvoria vyššie 

položený orbitál π*. Grafické znázornenie orbitálov ja na Obr. 4. Za polovodičové 

vlastnosti polyméru odpovedajú pz orbitály. 

 

 

  

Obr. 2: Vznik prekryvu orbitálov. 

Úlohu vodivostného a valenčného pásu zastupujú v organických polovodičoch 

molekulové orbitály. Najvyšší obsadení molekulový orbitál HOMO (highest-occupied-

pz orbitál 
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molecular-orbital) v úlohe valenčného pásu a najnižší neobsadený molekulový orbitál 

LUMO (lowest-unoccupied-molecular-orbital) ako vodivostný pás. Prekrytím mnohých 

molekulárnych pz  orbitálov vznikajú energetické pásy π a π*, kde horný okraj π-pásu 

tvorí HOMO hladinu a spodný okraj π* tvorí LUMO hladinu. Účinkom fotónov z energiou 

väčšou ako je Eg sa môžu uvoľniť náboje z π do π* pásu, čo vedie k nárastu elektrickej 

vodivosti. Tento jav sa označuje ako fotovodivosť.[3] 

 

Obr. 3: Schéma vzniku energetických pásov 

 Medzi najznámejšie organické polovodiče patria napríklad  polyacetylén, 

polyfenylén, polyanilín, polythiofény, polypyroly a polyfenylénvinylén. Väčšina 

používaných polymérnych polovodičov je p-typového charakteru, medzi n-typové sa 

radia napríklad fulerén , perylény, prípadne reťazce z cyano a nitro skupinami 

 

Obr. 4: Niektoré konjugované polyméry 

Bez dopovania  má väčšina organických polovodičov veľmi nízku vodivosť. Toto 

je dôsledkom veľmi nízkej vlastnej koncentrácii nosičov náboja vo väčšine organických 

materiálov. Pohyblivosť týchto nosičov sa však môže pohybovať v značnom rozmedzí 

orbitály ve fázi
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od 10-7 po 10 cm2/V.s.[2]. Zvýšenie koncentrácie možno, okrem chemického dopovania, 

docieliť aj injekciou náboja z ohmického kontaktu alebo fotogeneráciou. Výrazne ju 

ovplyvňujú aj vlastné defekty materiálu. 

 

Obr. 5: Rozsah vodivosti organických polovodičov v porovnaní s anorganickými materiálmi. 

Samotný transport náboja, ktorý možno merať pri neosvetlenom polymérnom 

filme je limitovaný jednak vlastnosťami objemu vzorky označovanom ako bulk, kde môže 

mať vplyv najmä prítomnosť pascí a samotnou elektródou, ktorou je polymér napojený 

na obvod – kontaktom. 

1.3. Vplyv kontaktu na transport 

 Kontakt organického materiálu z kontaktnou elektródou predstavuje dôležitý 

parameter pre rozdelenie rôznych organických elektronických súčiastok. Ak dochádza 

k injekcii náboja z elektródy do materiálu, hovoríme o injekciou náboja limitovanom 

(prípadne kontaktom limitovanom) transporte.  Typ kontaktu rozhoduje rozdiel medzi 

výstupnou prácou elektródy a hladinami HOMO a LUMO. Pri veľkom energetickom 

rozdiely je injekcia náboja veľmi malá a výrazne sa prejaví odpor kontaktu.  

Na vysvetlenie injekcie náboja sa často používa model termálnej emisie. Ten 

predpokladá, že nosič náboja získa dostatočnú termálnu energiu k prekonaniu bariéry ∆ 

medzi kontaktným materiálom a polymérom. 

 

 Termálna emisia sa prejavuje najme pri vysokých teplotách, kde majú nosiče 

dostatočnú energiu na prekonanie bariéry. Pri nízkych teplotách alebo vysokej 

energetickej bariére sa termálna emisia neprejavuje vo významnej miere. V tomto 
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prípade môže dochádzať k injekcii náboja skrz bariéru len tunelovaním. Tento proces je 

dominantný pri vysokých poliach a nízkych teplotách [12]. 

 Na injekciu náboja z elektródy pomocou tunelovania ako prevládajúceho procesu 

možno použiť Fowler-Norheimov model, ktorý bol pôvodne odvodený pre výstup 

elektrónov z kovu do vákua, môže však byť použitý aj pri prechode do iného  

nevodivého prostredia, slabo vodivého dielektrického materiálu alebo pri prechode 

medzi pásmi polovodiča. Výška potenciálnej bariéry sa definuje ako rozdiel výstupnej 

práce kovu a hladiny HOMO (prípadne LUMO podľa typu polovodiča) [12]. 

 

1.4. Vplyv pascí 

Táto časť je prevažne citovaná z [12], [14] a [15]. 

Pri prenose prúdu môže dôjsť po záchyte nosičov prúdu na lokalizovaných 

stavoch buď k ich opätovnému uvoľneniu napríklad termálnym vybudením, alebo k ich 

rekombinácii s nosičom opačného náboja, pokiaľ prevláda uvoľnenie nosičov, označujú 

sa takéto lokalizované stavy ako pasce, v opačnom prípade ide o rekombinačné centrá. 

Pokiaľ je pomer oboch prechodov vyrovnaný hovoríme o tzv. demarkačných hladinách, 

pri čom rozlišujeme demarkačné hladiny pre elektróny a demarkačné hladiny pre diery. 

Ak je malý rozdiel koncentrácie dier a elektrónov na zachytených na rekombinačných 

centrách, možno demarkačné hladiny nahradiť kvazi-Fermiho hladinami. Tie nám 

rozdelia zakázaný pás na tri oblasti: Hladiny medzi demarkačnou hladinou pre elektróny 

a demarkačnou hladinou pre diery sú rekombinačnými centrami, medzi LUMO 

a demarkačnou hladinou pre elektróny sú pasce pre elektróny a medzi demarkačnou 

hladinou pre diery a HOMO pasce pre diery. Toto triedenie však platí len pre centrá 

ktoré sa príliš nelíšia záchytným prierezom a ide teda len o približnú metódu. 

Vďaka vonkajším vplyvom môže dochádzať k zmene jedného typu lokalizovaných 

stavov na druhý, napríklad zmenou teploty, osvetlením alebo zmenou pomeru 

minoritných a majoritných nosičov prúdu. 

 Zachytený náboj sa priamo neúčastní prenosu prúdu avšak môže značne 

ovplyvniť vodivosť materiálu. Coulombická sila zachytených nosičov pôsobí na celkové 

rozdelenie elektrického poľa pôsobiaceho na samotné nosiče prúdu. Záchytné centrá 
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môžu byť neutrálne alebo môžu niesť náboj, prípadne viac nábojov kladných pre centrá 

donorového typu alebo záporných pre centrá akceptorového typu. Každé takéto centrum 

má určitý účinný prierez na zachytenia elektrónu alebo diery, ktorý závisí na veľkosti 

a dosahu jeho príťažlivých síl. Príklad príťažlivého a odpudivého centra 

Coulombovského typu je na Obr. 6: 

 

Obr. 6: a.) Priebeh potenciálu v okolí príťažlivého Coulombovského záchytného centra. b.) Priebeh potenciálu v okolí 

odpudivého Coulombovského záchytného centra. 

 Hustota stavov v amorfnom organickom filme sa zvyčaje reprezentuje 

Gaussovskou distribúciou lokalizovaných molekulárnych orbitálov. Transport náboja 

v takýchto amorfných  vrstvách je závislý hlavne na preskokoch náboja – Hoppingu 

medzi silne lokalizovanými molekulárnymi stavmi. Je nutné rozlišovať medzi pascami 

a transportnými molekulárnymi stavmi. Toto možno riešiť rozdelením stavov podľa 

jednotlivých energií ako vidieť na Obr. 7: 

 

Obr. 7: Lokalizované stavy 

Koncentrácia stavov 
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Nosiče na kraji gausovského rozdelenia lokalizovaných stavov, ktoré s väčšou 

pravdepodobnosťou uniknú do stavu z vyznačenou energiou 𝐸𝑡 – transportnou 

(únikovou) energiou. 𝐸𝑡 predstavuje stav s najväčšou pravdepodobnosťou, že sa 

zachytený nosič uvoľní a presunie do susedného stavu. Každý stav pod hladinou 𝐸𝑡 

predstavuje pascu a každý stav nad touto energiou predstavuje transportný stav. 𝐸𝑡 

záleží aj od teploty, pasca, ktorá je za vysokej teploty blízko stavu transportnej energie 

môže za nízkej teploty predstavovať transportný stav. V materiáli môžu existovať aj 

pasce pod energiou 𝐸𝑡 mimo toto gaussovské rozdelenie na diskrétnych energetických 

stavoch s ľubovoľnou distribúciou. 

 Medzi možné zdroje pascí patrí: 

nečistoty – stav, ktorý vznikne začlenením molekuly do polyméru, ktorej HOMO alebo 

LUMO odpovedá energii vnútri zakázaného pásu polyméru. 

zdvojené páry – Coulombovská interakcia sa spravidla významne prejavuje 

v polyméroch a to aj v prípade, že sú elektrón a diera priestorovo oddelené niekoľkými 

molekulami. Ak je zároveň výberovými pravidlami potlačená rekombinácia, vzniká 

zdvojený pár a Coulombovská pasca. 

štruktúrne defekty – Hladiny LUMO a HOMO jednotlivých molekúl sa môžu mierne líšiť 

nie len rozličnou chemickou štruktúrou ale aj polarizáciou a okolím molekuly alebo 

konjugačnou dĺžkou polyméru. 

- Pasce spojené s efektom vzniku polarónov a bipolarónov, ktoré sú pohyblivé 

a teda nie sú sami o sebe pascami, avšak ich pohyblivosť je nižšia ako 

pohyblivosť voľných nosičov náboja. Ich prítomnosť v niektorých polyméroch 

znižuje energiu voľných nosičov a tie vytvárajú pasce v polymérnom reťazci. 

(detailnejší popis polarónu v sekcii 1.6) 

Všetky materiáli organických polovodičov majú veľkú hustotu donorových 

a akceptorových pascí. Pri veľmi hlbokých pasciach alebo zníženej teplote je väčšina 

injektovaných nábojov zachytená na pasciach. Voľné a zachytené elektróny určujú 

priestorový náboj a prúd skrz takúto súčiastku je limitovaný priestorovým nábojom. 

V prípade rovnomerného rozdelenia pascí v priestore platí Poissonova rovnica: 

𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
=

𝑞

𝜀𝑟𝜀0
(𝑝)𝑥) + 𝑝𝑡(𝑥))                                        (2) 
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kde 𝐹 je elektrické pole, 𝑝 je hustota voľných dier a 𝑝𝑡 je hustota dier zachytených na 

pasciach. Obdobný vzťah platí aj pre elektróny. Energetické rozloženie pascí môže byť 

podľa pôvodu a spôsobe vzniku pascí rôzne. 

Najjednoduchším typom záchytných centier sú jednoduché záchytné centrá, ktoré 

možno popísať modelom založeným na Shockley-Read-Hallovej štatistike. Model 

predpokladá s prechodmi nosičov ako z okamžitým procesom, voľné nosiče je možné 

popísať len koncentráciou a strednou termickou rýchlosťou a stavy záchytných centier 

odpovedajú stavom v termodynamickej rovnováhe. 

 

1.5. Preskoková vodivosť 

Hlavný rozdiel medzi transportom náboja v organických a anorganických 

polovodičoch spôsobuje molekulová povaha väzby v organických materiáloch voči 

väzbám medzi atómami v kryštalickej mriežke v anorganických polovodičoch. Dôležitú 

rolu hrá schopnosť preskoku náboja medzi jednotlivými reťazcami pomocou termálnej 

excitácie, tzv. hopping, inou možnosťou presunu medzi jednotlivými lokalizovanými 

stavmi je tunelovaním, relatívna dôležitosť týchto dvoch efektov závisí na tvare 

a veľkosti energetickej bariéry a dostupnosti termálnej energie. Na preskok musí byť 

termálna energia dostatočne vysoká na prekonanie bariéry, zatiaľ čo na tunelovanie je 

potrebná dostatočne úzka bariéra.[3] 

 

Obr: 8: Schématický diagram transport medzi stavmi oddelenými potrenciálovou bariérou [3]. 
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Pri hoppingu musí nosič náboja prekonať  energetickú bariéru aj priestorovú bariéru 

medzi jednotlivými stavmi, teda k preskoku dochádza v prevažnej väčšine len medzi 

najbližšími susednými molekulami. Preskoky na dlhšiu vzdialenosť sú 

nepravdepodobné.  

 Tento proces bude narastať so zvyšujúcou sa teplotou, čo je v protiklade 

s pohyblivosťou danou vodivosťou nosičov v pásoch. Toto umožňuje náhľad do typu 

pohyblivosti, ktorý sa vyskytuje v danom polymérnom materiáli. Pásový model 

predpokladá pohyb nosičov ako delokalizované rovinné vlny v širokých pásoch so 

strednou voľnou dráhou až 100 nm. 

 Pri kryštalickom materiáli z malým počtom defektov sa hopping bude prejavovať 

len zanedbateľne, keďže k preskokom by muselo dochádzať na veľkú vzdialenosť. 

Presun je možný len na energetické hladiny defektov, ktoré ležia v tesnej blízkosti 

pásov. Pri zvýšenom výskyte defektov je ich energetické rozdelenie ovplyvnené Fermiho 

hladinou a umožní  termálne aktivovaný hopping (a tunneling). Energetická a priestorová 

distribúcia stavov je závislá na rastúcej neusporiadanosti mriežky. Pre náhodné 

rozdelenie atómov v amorfnom materiáli energetické stavy pokračujú ako okraj 

rozdelenia hustoty stavov smerom do zakázaného pásu a náboje v týchto stavoch sú 

lokalizované Obr. 9: 
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Obr. 9: Defektové stavy v čiastočne neusporiadanom polovodiči a.) hustota stavov (silnejšia čiara) a pohyblivosť (slabšia čiara) 

v neusporiadanom materiáli b.)[3]. 

Preskoková vodivosť prudko klesá s preskokovou vzdialenosťou, prejaví sa výraznejšie 

medzera vo vodivosti než samotný zakázaný pás: Obr. 9b.). Teda oblasť, kde hustota 

stavov nie je nulová, ale pohyblivosť medzi jednotlivými energetickými stavmi je veľmi 

nízka a na prejavenie vodivosti môže dôjsť len pri excitovaní elektrónov do vyšších 

stavov. 

 Pokiaľ Fermiho hladina leží nad hranicou pohyblivosti, možno elektrónovú vlnovú 

funkciu (podľa Blochovej teórie) považovať za dostatočne delokalizovanú a materiál má 

kovové vodivé vlastnosti. Ak však leží Fermiho hladina pod hranicou pohyblivosti, je 

elektrón lokalizovaný a materiál vystupuje ako izolant. V tomto prípade sa môže objaviť 

pohyblivosť v niekoľkých prípadoch: 

a.) termálnou excitáciou z Fermiho hladiny na hranicu pohyblivosti, ide o termálne 

aktivovanú vodivosť s dobre definovanou aktivačnou energiou [3]: 

𝜎 = 𝜎0 exp (−
𝐸𝑚−𝐸𝐹

𝑘𝐵𝑇
)                                                      (3) 
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kde 𝐸𝑚 je energia hranice pohyblivosti, 𝐸𝐹 hladina Fermiho energie. prejaví sa 

najmä pri vysokých teplotách. 

b.) alebo termálne aktivovaným hoppingom, pokiaľ hustota lokalizovaných stavov na 

Fermiho energii je nenulová. Tento proces je dominantný najmä za nižších teplôt, 

kde termálna energia nestačí na excitáciu elektrónov nad hranicu pohyblivosti.  

Podľa Motta (1968), nemusí v prípade b.) dochádzať len k preskoku medzi 

najbližšími susedmi (v priestore), ale rozsah preskoku narastá s pravdepodobnosťou, že 

elektrón „nájde“ preskok z malo energetickou bariérou. Tieto ďalekodosahové preskoky 

závisia rýchlosti poklesu elektrónovej vlnovej funkcie na jej krajoch. Toto vedie na 

charakteristickú teplotnú závislosť preskoku na variabilnú vzdialenosť, ktorá sa líši od 

Arrheniovskej závislosti, obvykle aplikovanej na teplotne aktivované procesy. Priemernú 

energetickú bariéru v rozsahu preskoku 𝑅ℎ možno jednoducho vyjadriť pomocou počtu 

možných preskokov na jednotku energie, ktoré predstavujú hustotu stavov na jednotku 

energie na Fermiho energii 𝑁(𝐸𝐹): 

∆𝐸 =
1

4

3
𝜋𝑅ℎ

3𝑁(𝐸𝐹)
                                                            (4) 

Optimálna preskoková vzdialenosť je daná maximom pravdepodobnosti 

preskoku. Tá je daná Boltzmannovým faktorom podľa ∆𝐸 a tunnelingovým faktorom 

podľa amplitúdy vlnovej funkcie elektrónu v danej vzdialenosti. Pravdepodobnosť 

preskoku 𝛷, a teda aj vodivosť 𝜎, potom možno vyjadriť [3]: 

𝛷 = 𝐴 exp (−
𝐵

𝑇𝑛)                                                      (5) 

kde 𝐴 a 𝐵 sú konštanty, a 𝑛 je faktor medzi , ktorý bol experimentálne určený 

v intervale (
1

4
;

1

2
) . 

1.6. Význam excitónov a polarónov v organických polovodičoch 

Koncept Excitónov bol v polovodičoch a izolátoroch prvý krát navrhnutý Y. 

Frenkelom [16]. 

Excitón je viazaný stav elektrónu a diery, ktoré sú viazané Coulombovskou 

interakciou. Ide o elektricky neutrálnu kvazičasticu, ktorá je schopná transportu energie 

bez transportu náboja. Dôležitú úlohu hrajú vo vodivých polyméroch aplikovaných na 

optoelektroniku, ako napríklad OLED technológie, solárne články či rôzne detektory. 
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Vznikajú absorpciou fotónu v polovodiči, pri čom dôjde k excitácii elektrónu z hladiny 

HOMO na hladinu LUMO, zanechajúc na spodnej hladine kladný náboj – dieru. Elektrón 

je priťahovaný repulzívnou Coulombovskou silou k vzniknutej diere. Táto príťažlivá sila 

vytvára energetickú rovnováhu a vzniknutý excitón má nižšiu energiu ako voľný elektrón 

a diera, ktoré v konjugovaných polyméroch po absorpcii fotónu vznikajú voči excitónom 

len v nevýznamnej miere.  

Vhodnou kompozíciou elektronickej súčiastky môže dochádzať k disociácii 

excitónov a ich príspevku k prúdu. Tento príspevok je ovplyvnený dobou života 

excitónov a teda možnosťou ich spätnej rekombinácii a ich difúziou. Experiment 

zaoberajúci sa touto problematikou je rozoberaný nižšie (2.2.). Ďalšími obmedzeniami 

sú interakcie z atómami alebo ostatnými nábojmi. Ďalšími mechanizmami, ktoré vedú 

k tvorbe neviazaných nosičov je kolízia dvoch excitónov, ktoré vytvoria pár elektrón – 

diera, fúzia excitónov, alebo interakcia jedného excitónu s vysokou energiou a defektom 

na polymérnej štruktúre, štiepenie excitónu elektrickým poľom v oblasti OPN. [3]. 

V polymérnych látkach nemôžeme hovoriť o tuhej kryštalickej mriežke 

a prítomnosť nekompenzovaného priestorového náboja spôsobuje 

deformáciu/polarizáciu mriežky, resp. väzieb, v blízkom okolí tohto náboja, keďže na 

rozdiel od kovov nedochádza ku kompenzácii polarizáciou ostatných voľných nosičov 

náboja. Tento efekt je malý ak sa náboj nachádza v stave vnútri širokého vodivostného 

pásu, teda má malú efektívnu hmotnosť a vysokú rýchlosť. K výraznej polarizácii 

mriežky dôjde pri úzkom páse a teda veľkej efektívnej hmotnosti a malej rýchlosti, alebo 

keď je mriežka polárna – iónová, alebo ak je nosič lokalizovaný na pasci. V týchto 

prípadoch sa deformácia mriežky okolo náboja pohybuje viazane spolu s nábojom 

tvoriac tak novú kvazičasticu polarón. Elektrón v tomto prípade produkuje potenciálovú 

jamu a v princípe vždy obsahuje aspoň jeden lokalizovaný stav. Ak však hĺbka 

potenciálu je malá, a teda  pás široký, ako napríklad pre kremík, elektrónová vlnová 

funkcia sa rozširuje na veľké vzdialenosti mimo túto potenciálovú jamu a elektrón už 

nemožno považovať za lokalizovaný a nepozorujeme formovanie polarónov.  Viazaný 

stav vzniká pre dostatočnú hĺbku potenciálu na limitovanie elektrónovej vlnovej funkcie. 

To je prípad potenciálovej jamy hĺbky  𝑉0 a šírky 𝑎 ak [3] : 
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𝑚∗𝑉0𝑎2

ħ2 > 1                                                                    (6) 

V tomto prípade je vonkajšia energia polarónu negatívna a elektrón je zachytený na 

pasci, ktorú sám tvorí. Ak 𝑎 odpovedá mriežkovej konštante hovoríme o malom 

polarónom. Malé polaróny sú silne lokalizované. V situácii, kedy pohyblivé nosiče náboja 

netvoria polaróny, môžu nosiče zachytené v pasciach lokalizovať svoje okolie a tvoriť 

polarónové stavy nižšej energie. Ak 𝑎 predstavuje násobok mriežkovej konštanty, 

hovoríme o veľkých polarónoch. Model pásovej vodivosti voľných nosičov zlyháva, ak sú 

pásy úzke a stredná voľná dráha nosičov náboja je porovnateľná z mriežkovou 

konštantou. Platí to aj pre nosiče náboja zachytené na vlastnej pasci ako malý polarón, 

ak koncentrácia defektov a nečistôt vedie na vysokú hustotu hlbokých pascí, alebo ak je 

zničená kryštalická pravidelnosť usporiadania, prípadne kombináciou týchto faktorov.  

Transport náboja v pásoch tak ďalej nie je možný a môže sa objaviť len pomocou 

hoppingu náboja medzi lokalizovanými stavmi [3]. 

Pokiaľ je v látke dostatočná koncentrácia polarónov a tieto sa priblížia na 

dostatočnú vzdialenosť, môžu efektívne znížiť svoju energiu „zdieľaním“ časti 

deformácie okolitej mriežky. Ak je interakcia dostatočne silná vznikne viazaný stav – 

bipolarón [18]. Dĺžka väzby medzi polarónmi môže predstavovať vzdialenosť od jednej 

až po desiatky mriežkových vzdialeností. 
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Obr. 11: a.) Schéma vzniku kladného polarónu a bipolarónu postupným odoberaním elektrónov zo štruktúry polythiofénu. b.) 

zľava neutrálny polymér so zakázaným pásom 𝑬𝒈, polarónové stavy, bipolarónové stavy a bipolarónový pás vzniknutý vďaka  

silnému dopovaniu polyméru a veľkej koncentrácii bipolarónových stavov [19]. 

 

Podrobný náhľad do problematiky excitónov a polarónov v organických 

polovodičoch je diskutovaný v [17]. 

  

LUMO 

HOMO 
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2. Meracie metódy 

2.1.   Metódy merania pohyblivosti voľných nosičov náboja 

 Keďže pohyblivosť je jedným z kľúčových parametrov na vysvetlenie transportu 

náboja v organických polyméroch, bolo vyvinuté veľké množstvo metód k jej určeniu. 

Medzi najdôležitejšie metódy patrí meranie pomocou Hallovho javu doplnené 

vodivostným meraním, metóda time of flight (TOF), metóda prúdov obmedzených 

priestorovým nábojom, analýza charakteristík OFET-u (organic field effect transistor), 

metóda DI (double injection transient) a metóda CELIV (Charge Extraction by Linearly 

Increasing Voltage).  

V tejto práci bola na určenie pohyblivosti nosičov náboja vyžitá metóda CELIV. 

Ďalšími meraniami použitými k charakterizácii skúmaných polymérov je metóda SPV 

(surface photovoltage method) použitá na určenie difúznej dĺžky excitónov a Kelvinova 

sonda na určenie výstupnej práce a Fermiho hladiny skúmaných materiálov. 

2.1.1.   Hallov jav 

Dôležitosť Hallovho efektu je význačná najmä pri potrebe presného merania 

hustoty nosičov prúdu, elektrickej rezistivity a mobility nosičov prúdu v polovodičoch. 

Výhodou metód založených na tomto efekte je ich jednoduchosť, relatívne nízke náklady 

a malá časová náročnosť. 

Princíp Hallovho javu je vystihnutý v Lorentzovskej sile ktorá je kombináciou 

elektrickej sily a sily magnetickej: 

𝑭 =  −𝑞(𝑬 + 𝒗X𝑩)                                                     (7) 

kde 𝑞 je elementárny náboj (1,602x10-19 C), 𝑬 elektrické pole, 𝒗 rýchlosť častice a 𝑩 

magnetické pole. 

Pri pohybe elektrónu pozdĺž elektrického poľa v smere kolmom na vonkajšie 

magnetické pole pôsobí naň magnetická sila kolmá na oba smery 𝐹 = −𝑞𝒗X𝑩. Obr. 10: 
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Obr. 10: Hallov efekt, rozdelenie osí. 

 

Per p-typový polovodič tyčinkovitého tvaru a konštantný prúd a magnetické pole, 

diery v dôsledku Lorentzovskej sily driftujú ku kraju vzorky spôsobujúc tak pozitívny 

elektrický náboj na tejto strane vzorku, čo spôsobí Hallovo napätie a potenciálový rozdiel 

po oboch stranách vzorku. Veľkosť Hallovho napätia je potom daná: 

  𝑉𝐻 =
𝐼𝐵

𝑞𝑝𝑑
                                                              (8) 

kde I je prúd, B vonkajšie magnetické pole, d hrúbka vzorky, q elementárny náboj a p(n) 

hustota nosičov náboja. Často je vhodné použiť povrchovú hustotu miesto objemovej 

𝑝𝑠 = 𝑝𝑑, povrchový odpor 𝑅𝑠 sa obvykle určuje metódou Van der Pauwa. V tomto je 

zahrnutá hustota aj pohyblivosť voľných nosičov, ktorú potom možno určiť: 

 𝜇 =
|𝑉𝐻|

𝑅𝑠𝐼𝐵
=

1

𝑞𝑝𝑠𝑅𝑠
                                                        (9) 

Pre známu hrúbku d možno jednoducho určiť aj objemovú hustotu nosičov náboja.[7] 

Nevýhodou je možnosť merania pohyblivosti do ~ 1 cm2*V-1*s-1 pri jednosmernom 

meraní a to v dôsledku malého súčinu 𝜇𝐵, ktorý udáva merané napätie podľa (9) a to je 

pre malé vodivosti nízke voči tepelnému šumu meracieho prístroja, pokiaľ 

predpokladáme magnety s magnetickým poľom rádovo 1 T. Pri použití striedavého 

budiaceho napätia na vonkajšom obvode sa možno dostať až k hodnotám 0,1 cm2*V-1*s-

1 [8]. Vzhľadom na to, že na skúmaných materiáloch možno predpokladať až o niekoľko 

rádov nižšie pohyblivosti, nebola táto metóda aplikovaná. 
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2.1.2.   Metóda TOF (Time Of Flight) 

 Nasledujúca časť je citovaná prevažne z [20]. 

Metóda TOF je jednou z najčastejšie používaných metód na určenie pohyblivosti 

v polovodivých materiáloch z malou pohyblivosťou a vodivosťou. Predpokladá známu 

počiatočnú distribúciu nábojov. Väčšina technických realizácií predpokladá tenkú vrstvu 

nábojov rovnobežnú z elektródou. Toho sa dosahuje injekciou náboja z jednej z elektród 

pulzom napätia, absorpciou svetla na opticky hrubej vrstve skrz priehľadnú elektródu 

alebo injekciou náboja z priameho osvetlenia elektródy. Pri generácii náboja svetelným 

pulzom je vidieť schéma zapojenia obvodu a časový diagram na Obr. 11. Základnou 

podmienkou tohto merania, je že tranzitný čas 𝑡𝑡𝑟 náboja je rádovo menší ako doba 

života 𝜏 voľného nosiča náboja (𝑡𝑡𝑟 ≪ 𝜏).  Potom platí: 

𝑡𝑡𝑟 =
𝑑

𝜇𝐸
                                                             (10) 

kde 𝑑 je hrúbka vrstvy, E je aplikované elektrické pole. Tranzitný čas je určený 

pohyblivosťou voľných nábojov. Ak je rozhodujúcim príspevkom prúdu drift nábojov 

spôsobený vonkajším elektrickým poľom, platí pre driftovaciu vzdialenosť 𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = 𝜋𝜏𝐸, 

ak je dominantná difúzia nábojov, potom je difúzna vzdialenosť 𝑙𝑑𝑖𝑓𝑓 = √𝐷𝜏 = √
𝜇𝑘𝐵𝑇𝜏

𝑒
, 

kde 𝐷 je difúzny koeficien a 𝑒 je elementárny elektrický náboj. Častým spôsobom 

merania TOF je použitie svetelného pulzu slabej intenzity na materiáli s povrchovou 

absorpciou zabezpečujúcou generáciu malého množstva nosičov tesne pri priehľadnej 

elektróde v porovnaní z množstvom náboja na kontaktoch (𝐶𝐸 kde 𝐶 je kapacita 

skúmanej vrstvy. Tenká vrstva fotogenerovaných nosičov (𝛼𝑑 > 1) je transportovaná 

vonkajším elektrickým poľom skrz vrstvu 𝑑 a aplikovaným napätím 𝑈. Keď „balík“  

nosičov náboja dosiahne protiľahlej elektródy, nastane charakteristický pokles prúdu 

v čase 𝑡𝑡𝑟, ako vidieť na osciloskope na Obr. 1. Pre pohyblivosť potom platí: 

𝜇 =
𝑑2

𝑡𝑡𝑟𝑈
                                                             (11) 

Pri malej intenzite osvetlenia je externé elektrické pole aplikované na vrstvu len 

nepatrne narušené  nábojmi vzniknutými vo vrstve, čo zjednodušuje interpretáciu. Malé 

intenzity budenia však spôsobujú zároveň malý pomer signál/šum. 
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Obr. 11: Typické schéma TOF experimentu, kde ochranný odpor a kapacita vrstvy tvoria RC obvod. Zväčšený úsek v ľavo hore 

znázorňuje dynamiku transportu nábojov fotogenerovaných na povrchu s aplikovaným napätím 𝑼 Gaussovským 

transportom. Dolná ľavá časť znázorňuje časovú následnosť časového a napäťového pulzu a pravý obrázok znázorňuje 

prúdovú odozvu zaznamenávanú osciloskopom z charakteristickým tranzitným časom 𝒕𝒕𝒓. 

  

Používajú sa aj štúdie TOF využívajúce silnej intenzity budiaceho svetla, ktoré 

navyše umožňujú skúmať efekt rekombinácie voľných nosičov prúdu. V tomto prípade 

nagenerovaný náboj vo vrstve je rádovo vyšší ako náboj na elektródach z aplikovaného 

externého poľa. Pri ideálnom prevedení TOF a rôznych intenzitách osvetlenia možno 

rozlíšiť tri typy, ako je znázornené na Obr. 12 v jednotkách fotogenerovaného náboja 𝑄0. 

Pre malé intenzity svetla je typický malý prúd nábojov (SCC – Small Charge Current), 

pre stredné intenzity je prúd narušený priestorovým nábojom (SCPC – Space Charge 

Perturbed Current) a pri silných intenzitách je prúd obmedzený priestorovým nábojom 

(SCLC – Space Charge Limitted Current). 
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Obr. 12: Ideálny priebeh TOF bez rekombinácie pre rôzne intenzity osvetlenia. SCC typ pre malé intenzity a fotogenerovaný 

náboj 𝑸𝟎 ≪ 𝑪𝑼, SCPC pre strednú intenzitu a náboj 𝑸𝟎 ≈ 𝑪𝑼, a SCLC pre vysoké intenzity  a 𝑸𝟎 ≫ 𝑪𝑼. Pre posledný prípad je 

charakteristický čas extrakcie nagenerovaného náboja 𝒕𝒆 výrazne väčší ako 𝒕𝒕𝒓 alebo 𝒕𝒄𝒖𝒔𝒑 (𝒕𝒄𝒖𝒔𝒑 je  tranzitný čas náboja pri 

použití veľkých intenzít osvetlenia)[20]. 

  

Pre prípad 𝑄0 ≫ 𝐶𝑈 a zároveň pomalú rekombináciu (𝜏 ≫ 𝑡𝑐𝑢𝑠𝑝) možno 

extrahovaný prúd vyjadriť 𝑗𝑆𝐶𝐿𝐶 =
𝐶𝑈

𝑡𝑡𝑟
. Generované náboje narušujú vplyv vonkajšieho 

aplikovaného poľa a skracuje tranzitný čas 𝑡𝑐𝑢𝑠𝑝 = 0.8 𝑡𝑡𝑟. Pri ďalšom zvyšovaní intenzity 

a koncentrácie generovaných nosičov sa začne prejavovať druhý rád rekombinácie a pri 

vyjadrení extrahovaného náboja v závislosti na intenzite budenia dochádza k saturácii, 

vzniknuté náboje úplne tienia vonkajšie pole a dominuje presun nábojov difúziou. 

 Táto metóda však vyžaduje pomerne hrubé vrstvy skúmaného materiálu, až 

niekoľko mikrometrov. Takto hrubé vrstvy je z konjugovaných polymérov pomerne 

náročné vytvoriť  za súčasného zachovania celistvosti vrstvi a rovnomernej hrúbke skrz 

celú elektródu. Väčšina pripravovaných vrstiev má len desiatky až stovky nanometrov. 

Pre elimináciu neistoty zanesenej vysokým pomerom šum/signál je obvykle nutné 

previesť meranie na niekoľkých vzorkách s identickým materiálom s rôznymi hrúbkami.  

Pri prekonaní technických problémov s prípravou vzorky je bežne možné merať 

v rozmedzí 10-3 až 10-7 cm2/(Vs). 
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2.1.3.    Metóda OFET (organic field effect transistor) 

 

Metóda využíva charakteristík poľných tranzistorov.  Metóda je pomerne náročná 

na presnú geometrickú charakterizáciu vzorky a elektród a tiež na homogenitu 

skúmaného materiálu. Pre vytvorenie OFET-u sú na  skúmaný polymér aplikované tri 

kovové elektródy source, drain, gate (S,D,G) a izolačnej dielektrickej vrstvy medzi G 

a skúmanou vrstvou. Vzdialenosť S-D je bežne okolo 30-200 μm. Typická štruktúra je 

znázornená na obr. 13.  

 

Obr. 13: Typická štruktúra OFET-u. 

 Pri meraní dochádza k injekcii náboja z elektródy  do polyméru. Pripojením 

napätia na gate, ktoré ostáva pri meraní konštantné dochádza k posunu hladín HOMO 

a LUMO voči kovovým kontaktom a možno určiť typ nosičov, ktorý chceme skúmať 

medzi S a D. Pre napätia na G platí 𝑉𝐺 < 0 odpovedá injekcii kladných nosičov náboja 

a meraniu p-typovej pohyblivosti, na rozhraní polyméru a izolačnej vrstvy sa vytvorí p-

typový kanál. V materiáli vzniká oblasť ochudobnená o elektróny. Pre 𝑉𝐺 > 0 injektujeme 

elektróny a na charakteristike sa prejaví n-typová pohyblivosť. Schéma vzniku kanálov 

je na obr. 14. 
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Obr. 14: Temnotná injekcia z elektród source-drain[21] 

 

 Experiment môže prebiehať v saturovanom móde alebo lineárnom móde. 

V saturovanom móde je postupne dvíhané napätie source-drain, až dôjde k nasýteniu 

prúdu 𝐼𝑑𝑠 medzi drain a source a platí: 

𝐼𝑑𝑠 =
𝜇𝑊𝐶𝑖𝑛𝑠

2𝐿
(𝑉𝐺 − 𝑉𝑡)2                                             (12) 

kde 𝑊 je šírka kontaktov, 𝐶𝑖𝑛𝑠 kapacita izolačnej vrstvy, 𝐿 vzdialenosť kontaktov, 𝑉𝑡 je 

prahové napätie na gate pre utvorenie kanálu. V praxi touto technikou zmeriame 

podhodnotenú hodnotu pohyblivosti voči skutočnej, keďže aproximácie vedúce na 

rovnicu (12) nezahŕňajú efekt modulácie dĺžky kanálu (Earlyho efekt)- jeho efektívnemu 

zúženiu. 

Transport dier 

P-typ vodivostného 
kanálu

Akumulácia dier 

N-typ vodivostného kanálu 

Akumulácia elektrónov 

Transport elektrónov 
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V lineárnom móde operujeme s malými hodnotami napätia source-drain 

v lineárnej (ohmickej) oblasti a prúd  skrz drain je úmerný napätiu na gate. Možno 

vyjadriť: 

𝐼𝑑𝑠 =
𝜇𝑊𝐶𝑖𝑛𝑠

𝐿
(𝑉𝐺 − 𝑉𝑡)𝑉𝑑𝑠                                           (13) 

Pri tejto technike dochádza k nadhodnocovaniu celkovej pohyblivosti, keďže 

napätie medzi source a drain 𝑉𝑑𝑠 nie je dostatočne nízke a 𝑉𝐺 dostatočne vysoké aby sa 

charakteristika udržala dostatočne v lineárnom režime. Typický priebeh charakteristiky 

pre rôzne 𝑉𝐺 je na obr. 13: 

 

Obr. 13: Charakteristika OFET pre rôzne hodnoty 𝑽𝑮 . Napätie na gate rastie (prvý kvadrant, n-typ) resp. klesá (tretí kvadrant, 

p-typ) v smere vyznačených šípok. 

   

2.1.4.      Metóda CELIV (Charge Extraction by Linearly Increasing Voltage) 

 

Nasledujúca časť je citovaná prevažne z [20]. 

 Hlavnou výhodou tejto techniky voči TOF je možnosť merania pohyblivosti 

nosičov náboja z širokým rozpätím vodivosti bulk-u. Táto technika vyžaduje aspoň jeden 

blokujúci kontakt. Ten slúži k injekcii do oblasti priestorového náboja a následnému 

odsávaniu nosičov elektrickým poľom. Okrem voľby kovu s vhodnou výstupnou prácou, 

možno blokujúceho kontaktu dosiahnuť aj pridaním tenkej izolačnej vrstvy medzi jednu 

z elektród a polymér. Ďalšou výhodou je možnosť štúdie relaxácie fotogenerovaného 

  



25 
 
 

 

náboja a hustoty stavov. Na rozdiel od TOF techniky, môže prebiehať aj na neosvetlenej 

vzorke, pokiaľ injektuje systém dostatočnú koncentráciu voľných nábojov aj bez 

fotogenerácie. Predpokladom tejto metódy je výrazne väčšia pohyblivosť jedného typu 

nosičov voči druhému – unipolárny transport a rozmery elektród sú výrazne väčšie ako 

hrúbka vrstvy. Na zmeranie nedopovaného polyméru s nízkou vodivosťou sa používa 

svetelný pulz na generáciu náboje pred jeho extrakciou – foto-CELIV metóda. 

Pri experimente je aplikovaný lineárne rastúci napäťový pulz o sklone 𝐴 =
𝑈

𝑡𝑝𝑢𝑙𝑠
 na 

vrstvu. 𝑈 predstavuje amplitúdu aplikovaného pulzu a 𝑡𝑝𝑢𝑙𝑠 dobu trvania pulzu. Prúd 

zaznamenávame v nerovnovážnom stave a je ovplyvnený relaxáciou pohyblivosti 

a hustoty nosičov náboja. Pri budení pulzom je svetelný pulz aplikovaný o čas  𝑡𝑑𝑒𝑙 pred 

pulzom napätia. Na RC obvode podľa schémy na obr. 17  je osciloskopom zmeraný 

priebeh prúdu. Na počiatku charakteristiky je skokový nárast prúdu 𝑗(0) , Ďalej prúd 

narastá  o ∆𝑗 kvôli vplyvu voľných nosičov náboja transportovaných vrstvou polyméru. 

Tento nárast trvá s rastúcim napätím, až kým voľné nosiče náboja nie sú extrahované 

z filmu a prúd poklesne na kapacitný stupeň 𝑗(0). Charakteristický extrakčný čas 𝑡𝑚𝑎𝑥 

odpovedá maximu v priebehu prúdu. Na určenie transportných vlastností z tohto typu 

merania je nutné uvažovať tri prípady vodivosti materiálu: 

1. Málo vodivý materiál, kde  𝜏𝜎 ≫ 𝑡𝑡𝑟, kde 𝜏𝜎 predstavuje dielektrický relaxačný čas. 

Ekvivalentne platí ∆𝑗 ≪ 𝑗(0). Potom možno pohyblivosť spočítať priamo zo 

získaných charakteristík: 

𝜇 = 𝐾
𝑑2

𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥
2                                                             (14) 

kde 𝐾 =
2

3
 pre objemovú a 𝐾 = 2 pre povrchovú fotogeneráciu, 𝑑 predstavuje 

hrúbku vrstvy. 

2. Vysoko vodivý materiál, kde platí predpoklad 𝜏𝜎 ≪ 𝑡𝑡𝑟 (resp. ∆𝑗 ≫ 𝑗(0)). V tomto      

prípade pre pohyblivosť nosičov platí: 

𝜇 =
𝑑2𝜏𝜎

𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥
3 =

𝑑2𝑗(0)

𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥
2 ∆𝑗

                                                (15) 

3. Pre prípad strednej vodivosti, kde 𝜏𝜎 ≈ 𝑡𝑡𝑟 (alebo ∆𝑗 ≈ 𝑗(0)) je pohyblivosť 

nosičov náboja daná rovnicou (16): 
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𝜇 = 𝐾
𝑑2

𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥
2 (1+

0,36∆𝑗

𝑗(0)
)
                                             (16) 

kde faktor 0,36 je numericky vyčíslený korelačný faktor. 

 

Obr. 16: Horná časť ilustrácie zobrazuje schéma zapojenia RC obvodu na meranie CELIV, v strednej časti je znázornení 

aplikovaný napäťový pulz so zvýraznením prípadným svetelným pulzom, v spodnej časti obrázka je odozva meraného prúdu. 

  

Keďže meranie prebieha za nerovnovážneho stavu nosičov náboja, je výsledná 

mobilita významne ovplyvnená výskytom pascí v materiáli, ktoré môžu výslednú 

pohyblivosť efektívne znížiť. 

 

2.1.5.    Metóda DI (double injection transient) 

 Táto časť je prevažne citovaná z [20] a [23]. 

Jedná sa o nestacionárnu metódu, ktorá využíva temnostnú injekciu elektrónov a 

dier Táto technika je obmedzená rekombináciou nábojov v polyméri, nesie informácie 

o transporte náboja, ambipolárnej pohyblivosti a rekombinácii nosičov náboja 

v skúmanej vrstve. DI je dôležitá pri meraní efektívnosti svetelnej emisie v LED 

súčiastkach. Tá vyžaduje efektívnu rekombináciu nábojov (Langevinovskú 
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rekombináciu). Pre solárne články je naopak podstatný presun generovaných nábojov 

bez výraznej rekombinácie (redukovaná bimolekulárna rekombinácia).  Keďže k injekcii 

náboja dochádza za tmy a rovnovážneho stavu, je prenos prúdu menej ovplyvnený 

relaxáciou hustoty stavov v porovnaní s fotogenerovaným prúdom. V organických 

materiáloch sa využíva najmä na skúmanie heteroprechodov. 

Experimentálne zapojenie je totožné ako pre metódu TOF bez osvetlenia, keďže 

nosiče náboja sú injektované z protiľahlých elektród. Používa sa štvorcový pulz napätia 

o amplitúde 𝑈 a dĺžke pulzu 𝑡𝑝𝑢𝑙𝑠. Schéma experimentu je na obr. 17: 

 

Obr. 17: a.) Aplikovaný napäťový pulz, b.) ideálna prúdová odozva s charakteristickým nárastom prúdu. V časti b.) tiež vidieť 

zvýraznený čas pulzu extrakcie plazmi   𝒕𝒆 na konci napäťového pulzu. V zväčšenej časti čierna krivka znázorňuje ideálny 

priebeh, červená čiarkovaná krivka je časovou deriváciou.  

   

Na začiatku charakteristiky je skokový nárast prúdu RC obvodu, ktorý rýchlo 

poklesne. Nasleduje nárast prúdu až po saturovanú hodnotu 𝑗𝑠, ďalší nárast je 

obmedzený rekombináciou. Zvýšenie prúdu je dané tvorbou plazmy vo vrstve, kde 

dochádza k výrazne vyššej koncentrácii nábojov ako je v kovových elektródach. Pomer 

injektovaného náboja ku injektovanej plazme závisí na pomere sumy pohyblivostí dier 
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a elektrónov voči dobe života nosičov náboja. Ďalej je nutné rozlíšiť dva prípady podľa 

vzťahu vodivosti vrstvy a transportného času 𝑡𝑡𝑟 nábojov: 

1. 𝜏𝜎 ≪ 𝑡𝑡𝑟, kde 𝜏𝜎 je dielektrický relaxačný čas. Predstavuje prípad polovodičov 

z vysokou vodivosťou. Saturovaný DI prúd 𝑗𝑠 potom možno vyjadriť : 

𝑗𝑠 =
8𝑒

9
√

(𝜇𝑛+𝜇𝑝)𝜇𝑛𝜇𝑝(𝑛0−𝑝0)

𝛽

𝑈
3
2

𝑑2
=

8

9

𝑈

𝑑
𝜀𝜀0√

𝛽𝐿

𝛽

1

𝜏𝜎𝑡𝑎
                         (17) 

kde 𝑝0 (𝑛0) predstavujú koncentráciu dier (elektrónov), 𝑡𝑎 je ambipolárny 

transportný čas nábojov, 𝛽 je bimolekulárny rekombinačný koeficient, 𝜇𝑝(𝑛) je 

pohyblivosť dier (elektrónov), 𝑒 je elementárny náboj,  𝛽𝐿 je koeficient 

Langevinovskej rekombinácie. Ambipolárnu pohyblivosť 𝜇𝑎 možno 

experimentálne určiť z času 𝑡𝑎, ten však nie je viditeľný priamo na charakteristike 

prúdu na obr. 17b, ale na jej derivácii. Experimentálne možno zmerať inflexný 

bod 𝑡𝑚, jeho vzťah voči 𝑡𝑎 je daný: 

𝑡𝑎 =
𝑑2

𝜇𝑎𝑈
=

5𝑑2

6𝑡𝑚𝑈
                                                 (18) 

Možno tiež písať s využitím vodivosti filmu 𝜎 : 

𝜇𝑎 =
𝑛0−𝑝0
𝑛

𝜇𝑝
+

𝑝

𝜇𝑛

=
𝑒

𝜎
𝜇𝑛𝜇𝑝(𝑛0 − 𝑝0)                                     (19) 

2. 𝜏𝜎 ≫ 𝑡𝑡𝑟, DI pre nízke vodivosti polovodiča. Prúd 𝑗𝑠 limitovaný bimolekulárnou 

rekombináciou potom možno vyjadriť ako: 

𝑗𝑠 = √
9𝜋

4
√

𝑒𝜇𝑝𝜇𝑛(𝜇𝑝+𝜇𝑛)𝜀𝜀0

𝛽

𝑈2

𝑑3
= 𝜀𝜀0√

9𝜋

4
√

𝛽𝐿

𝛽
𝜇𝑛𝜇𝑝

𝑈2

𝑑3
               (20) 

 Pre tento prípad sa môže charakteristika nápadne podobať charakteristike pre 

SCLC a unipolárnu injekciu pre prípad 𝜏𝜎 ≫ 𝑡𝑡𝑟, takže vzhľadom na integrálny charakter 

experimentu môže byť samotný náhľad I-V charakteristiky zavádzajúci.  

 podobne ako pre TOF charakteristiky vyžaduje táto metóda hrubšie vzorky 

a problémy s tým spojené ako bolo spomínané v časti 2.1.2.  
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2.2. Meranie difúznej dĺžky excitónov 

Táto časť je citovaná prevažne z [25]. 

 Na určenie difúznej dĺžky excitónov možno využiť metódy merania spektier 

povrchového napätia SPV (surface Photovoltage Method). Ide o metódu originálne 

pochádzajúcu od Goodmana [24]. Táto metóda bola upravená na KMF tak, aby 

umožnila meranie aj na tenkých polymérnych filmoch. Vhodným nakontaktovaním 

polyméru možno docieliť v látke vzniku OPN (oblasti priestorového náboja). Táto oblasť 

vzniká často na povrchu polyméru spontánne. Takto vznikne pole, ktoré disociuje 

žiarením generované excitóny a vedie na vznik fotonapätia. Príspevok k vznikajúcemu 

prúdu možno uvažovať nie len z excitónov generovaných priamo v oblasti OPN, ale aj 

z tých, ktoré do tejto oblasti prechádzajú z oblasti bulku difúziou a následne sú 

rozdelené poľom. Príspevky z oboch častí možno považovať na sebe navzájom 

nezávislé [25].  

 Pre bližšie určenie týchto príspevkov možno zaviesť jednorozmerný súradný 

systém: 

 

Obr. 18: Určenie súradného systému [4]. 

 Transport excitónov z oblasti bulku do OPN charakterizuje difúzna rovnica. Teória 

predpokladá dokonalé „odsatie“ nábojov poľom vzniknutých z excitónov, ktoré 

dodifundujú až k hranici OPN a môžu tak byť disociované.  

𝑑2∆𝑛(𝑥)

𝑑𝑥2 −
∆𝑛(𝑥)

𝐿2 = −
𝑔(𝑥)

𝐷
                                                 (21) 

kde ∆𝑛(𝑥) predstavuje koncentráciu excitónov v hĺbke 𝑥, 𝐿 je difúzna dĺžka excitónov, 𝐷 

je difúzny koeficient a 𝑔(𝑥) odpovedá rýchlosti generácie voľných excitónov. 
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Vzťah medzi difúznym koeficientom  a difúznou dĺžkou možno vyjadriť pomocou 

strednej doby života excitónu 𝜏 podľa [26]: 

𝐿2

𝜏
= 𝐷 =

𝜇𝑘𝑏𝑇

𝑒
                                                           (22) 

Parameter 𝑇 vyjadruje teplotu. Tento vzťah pre organické polovodiče obecne neplatí. 

Fotogeneráciu excitónov 𝑔(𝑥) pri započítaní opakovaných reflexií od jednotlivých 

povrchov a vylúčení interferenčných javov možno vyjadriť: 

 

𝑔(𝑥) = 𝛼(1 − 𝑅1)𝐼0 (
exp(−𝛼𝑥)+𝑅2[exp(−𝛼(2ℎ−𝑥))]

1−𝑅1𝑅2 exp(−2𝛼ℎ)
)                     (23) 

kde 𝛼 je absorpčný koeficient, ℎ reprezentuje celkovú hrúbku vrstvy, 𝑅1 reflexiu horného 

osvetleného povrchu, 𝑅2 reflexiu spodného povrchu, 𝐼0 hustota svetelného toku 

dopadajúca na povrch vrstvy. 

 Na výpočet rovnice (21) je nutné zaviesť ešte vhodné okrajové podmienky pre 

voľný povrch: 

𝐷𝑑∆𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
⃒𝑥=0 = 𝑠∆𝑛(0)                                               (24) 

a na rozhraní bulku a OPN: 

∆𝑛(𝑑) = 0                                                         (25) 

Parameter 𝑠  predstavuje rýchlosť povrchovej rekombinácie. Potom možno vyjadriť 

riešenie rovnice (21) na hranici OPN: 

𝐽𝑏 =
𝑒𝐷𝑑∆𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
⃒𝑥=𝑑                                                                                                         (26a) 

𝐽𝑏 =

−
𝑎1𝛼𝐿

1−𝛼2𝐿2 {
[(1−𝑆) exp(−

𝑑

𝐿
)−(1+𝑆) exp(

𝑑

𝐿
)] exp(−𝛼𝑑)+2(𝛼𝐿+𝑆)

(1+𝑆) exp(
𝑑

𝐿
)+(1−𝑆) exp(−

𝑑

𝐿
)

− 𝛼𝐿𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑑)} +

𝑎2 exp(−𝛼𝑤)𝛼𝐿

1−𝛼2𝐿2
{

(1+𝑆) exp(
𝑑

𝐿
)−(1−𝑆) exp(−

𝑑

𝐿
)+2(𝛼𝐿−𝑆) exp(−𝛼𝑑)

(1+𝑆) exp(
𝑑

𝐿
)+(1−𝑆) exp(−

𝑑

𝐿
)

− 𝛼𝐿}                                       (26b) 

 

 

kde: 

𝑎1 =
𝑒𝐼0(1−𝑅1)

1−𝑅1𝑅2 exp(−2𝛼ℎ)
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𝑎2 =
𝑒𝐼0(1−𝑅1)𝑅2 exp(−𝛼ℎ)

1−𝑅1𝑅2 exp(−2𝛼ℎ)
  

𝑆 =
𝑠𝐿

𝐷
  

𝑎1 predstavuje generáciu zo svetla šíriaceho sa v smere dopadajúceho žiarenia, 𝑎2 

reprezentuje signál generovaný odrazenými fotónmi,  𝑆 =
𝑠𝐿

𝐷
 je bezrozmerná rýchlosť 

povrchovej rekombinácie [27]. 

 Pre výpočet prúdu 𝐽𝑂𝑃𝑁 z oblasti OPN metóda vychádza z rovnice kontinuity.  

Predpokladáme stacionárny prípad (koncentrácia excitónov je v čase nemenná): 

0 = −
1

𝑒

𝑑(𝐽𝑂𝑃𝑁)

𝑑𝑥
−

∆𝑛(𝑥)

𝜏
+ 𝑔(𝑥)                                      (27) 

kde 𝜏 predstavuje strednú dobu života excitónov a druhý člen v rovnici reprezentuje 

rekombináciu excitónov v oblasti OPN. Tento člen je pri výpočte zanedbaný a neskôr 

spätne zahrnutý pomocou korelačného koeficientu 𝐺 nezávislom na  𝑥 a predstavuje 

podiel príspevku náboja k prúdu (𝐺 ≤ 1 pre 𝐺 = 1 nenastáva rekombinácia v OPN). 

Integráciou cez celú šírku 𝑤 oblasti OPN a započítaním multireflexie potom dostávame 

pre prúd vzťah: 

𝐽𝑂𝑃𝑁 = 𝑎1 exp(−𝛼𝑑) 𝐺(1 − exp(−𝛼𝑤)) + 𝑎2𝐺(1 − exp(−𝛼𝑤))              (28) 

Hodnoty 𝑎1 a 𝑎2 majú rovnaký význam ako pre rovnicu (29) 

 Celkový prúd generovaný vo vrstve je daný súčtom oboch zložiek: 

𝐽 = 𝐽𝑂𝑃𝑁 + 𝐽𝑏                                                     (29) 

Pre vzťah medzi napätím a prúdom platí: 

𝑈 =
𝑛𝑘𝑇

𝑒
ln (1 +

𝐽

𝐽𝑠
)                                             (30) 

Pre nízku intenzitu svetla (a teda nízke hodnoty pomeru prúdu a nasýteného 

prúdu 𝐽𝑠) možno logaritmický vzťah medzi fotonapätím a fotoprúdom aproximovať 

vzťahom 𝑈~𝐽. Podrobnejší popis metódy je v [28]. 

Použitá aparatúra je znázornená na obr. 19. Parametre ako rozsah meraných 

vlnových dĺžok a dĺžka posunu pri jednotlivých krokoch bola nastavená na počítači, ktorý 

ďalej riadil krokový motor a zaznamenával výstup zo zosilňovača. Krokový motor 

nastavuje pomocou monochromátoru svetlo, ktoré dopadá na skúmanú vzorku. Svetlo 
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zo žiarovky je pred vstupom do monochromátoru prerušované chopperom, lock-in meria 

striedavé napätie.  

Obr. 19 [4] 
1. Počítač; 2. Krokový motor; 3. Žiarovka; 4. Prerušovač svetla-Chopper; 5. Monochromátor; 6. Vzorka; 7. 
Lock-in zosilňovač. 

 

Zloženie vzorky je schematicky naznačené na obr. 21. 

 

0br. 20: Schéma merania polymérov s OPN na kontakte s vrstvou ITO. 1) SKLO; 2)ITO; 3) KONTAKTY; 4) MYLAR; 5) POLYMÉR. 

Polymér je nanesený na skle s vrstvou ITO. Niektoré polyméry je ďalej nutné 

nakontaktovať vhodnou usmerňujúcou elektródou, ktorá sa spravidla nanášala na časť 

povrchu naparením v prípade, že nevzniká oblasť OPN samovoľne na rozhraní 

materiálu ako na obr. 20. 

 

 Inou metódou, ktorou je možné určiť difúznu dĺžku excitónov je metóda zhášania 

fotoluminiscencie v závislosti na hrúbke vrstvy polyméru. V tejto metóde je polymér 

zmeraný s a bez zhášajúcej vrstvy nanesenej na polyméri rôznych hrúbok. Intenzita 

fotoluminiscencie z optického budenia narastá so zvyšujúcou sa hrúbkou študovaného 

materiálu do hodnoty difúznej dĺžky excitónov v dôsledku difúzie budených excitónov 

smerom k rozhraniu so zhášajúcou vrstvou. Problémom tejto metódy je častá 

nekontinuita  pripravovaných veľmi tenkých vrstiev. ďalšou nevýhodou je rastúci vplyv 

rozhrania pri hrúbkach blížiacich sa difúznej dĺžke excitónov, ktoré pre tenšie filmy už 

nemožno považovať za dokonale planárne [44]. 
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Problémové je aj pripravenie série vzoriek s rôznymi hrúbkami a zároveň 

zhodnými elektrickými a fotoelektrickými vlastnosťami. Existujú štúdie (napr. [25]), kde 

bola zistená závislosť medzi hrúbkou pripravenej vzorky a meranou difúznou dĺžkou 

excitónov. 

2.3. Určenie Fermiho energie 

Fermiho energiu možno určiť pomocou meraní výstupnej práce za využitia 

Kelvinovej sondy. Pokiaľ kovovú elektródu spojíme vonkajším obvodom s polymérom, 

vznikne medzi ich voľnými povrchmi rozdiel kontaktných potenciálov 𝑈𝑘. Energetické 

hladiny oboch materiálov možno porovnať vzhľadom k vákuovej hladine.  Hodnota 

Fermiho energie vzhľadom k vákuovej hladine odpovedá hodnotám výstupných prác 

oboch materiálov. Pri ich priblížení na malú vzdialenosť vzniká nestabilný stav a dôjde 

k prechodu elektrónov z materiálu s nižšou hodnotou výstupnej práce do druhého 

materiálu a k nabitiu povrchov, ktoré zamedzí ďalšiemu samovoľnému presunu náboja.  

Obe Fermiho hladiny následkom potenciálového skoku splývajú [29]. 

Pri použití metódy na polovodičový materiál a zachovaní  porovnávacej elektródy 

s napareným známym kovom je znázornené energetické schéma na obr. 21. 
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Obr. 21: Energetické schéma 
a) rozdelenie energetických hladín pre kov ΦAu a polovodič Φs, 
b) zmena energetickej schémy bez vzduchovej medzery 
c) zmena energetickej schémy pri priblížení na malú vzdialenosť s ponechaním vzduchovej medzery medzi 
látkami, pri vyrovnávaní polí sú elektróny nahnané zo zlatej elektródy do polyméru, objaví sa rozdiel 
Fermiho hladín. 

  

Kelvinova sonda je kondenzátorová metóda. Jednou elektródou je skúmaná 

vzorka, druhou je porovnávací prvok, najčastejšie Au. Zapojenie je znázornené na obr. 

22.  Periodickým pohybom jednej z elektród vzniká vďaka rozdielnemu náboju na 

odpore striedavý prúd. Za pomoci potenciometru je nastavené napätie, ktoré presne 

kompenzuje rozdiel kontaktných potenciálov, napätie na zosilňovači pripojenom na 

elektróde slúžiacom ako nulový prístroj je v minime, pole medzi doskami kondenzátoru 

vymizne a kompenzačné napätie presne odpovedá rozdielu kontaktných potenciálov 

[29]. Zo známej hodnoty φAu a Uk potom možno jednoducho spočítať výstupnú prácu pre 

skúmaný materiál: 

𝜙𝑠 =  𝜙𝐴𝑢 − 𝑈𝑘                                                         (31) 
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Obr. 22: Schematické znázornenie zapojenia obvodu. 

Polymér nanesený na skle na vrstve ITO tvorí jednu elektródu. Dolná elektróda je 

pevne upevnená v stojane a cez ochranný odpor napojená na potenciál zeme. Horná 

elektróda tvorená doštičkou pokrytou zlatom o známej hodnote výstupnej práce je 

upevnená na slúchadlo, ktoré generuje jej malé periodické kmity a vzdialenosťou 

ovplyvňuje kapacitu takto tvoreného kondenzátora, ďalej je napojený obvod 

s potenciometrom a kompenzačným napätím. Horná elektróda je ku slúchadlu 

pripevnená tak, aby bolo možné v prípade potreby upravovať jej počiatočnú výšku voči 

skúmanému preparátu pred spustením kmitov na minimálnu možnú vzdialenosť, kde 

ešte nedochádza k prepojeniu vrstiev.  

 

2.4. Vodivosť 

Pre meranie vodivosti vzorkou, boli na polymér nanesený na skle naparené štyri 

rovnobežné elektródy a takto upravené vzorky boli zapojené do obvodu podľa schémy 

na obr. 24. Vzhľadom na vysoký odpor väčšiny vodivých polymérov prebiehalo 

a rozsahu vodivosti meranému bežnými prístrojmi bolo merané aplikáciou striedavého 

napätia. Merané boli postupne napätia na jednotlivých svorkách. Najprv bolo určované 

napätie na známej hodnote predradeného odporu 𝑈𝑝. Podľa tejto hodnoty bola neskôr 

stanovená hodnota pretekajúceho prúdu. Následne bolo odčítané napätie 𝑈1 a 𝑈2, podľa 
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obr. 23. Elektródy na toto meranie boli naparované tak aby vzdialenosť medzi 

vnútornými elektródami a výška meraného úseku odpovedala približne 3 a 7 mm, 

elektródy boli široké približne 1 mm, ich presný rozmer bol zmeraný pomocou optického 

mikroskopu. 

 

Obr. 24: Schéma zapojenia obvodu per meranie vodivosti . 

Tento experiment vyžaduje stanoviť presné rozmery vyhradenej časti polyméru.  

Pomocou známych vzťahov možno z určených hodnôt určiť odpor na skúmanej 

časti polyméru: 

𝑅 =
𝑅𝑝(𝑈2−𝑈1)

𝑈𝑝
                                                            (32) 

kde 𝑅𝑃 je známi predradený odpor. Na základe odporu možno ďalej určiť vodivosť: 

𝜎 =
𝑙

𝑅𝐴
                                                                   (33) 

kde 𝐴 = 𝑠𝑑 odpovedá prierezu vrstvou v meranej oblasti,𝑑 predstavuje hrúbku vrstvy, 𝑠 

šírku a 𝑙 dĺžku úseku vyhradenom elektródami. 

 Metódu možno spresniť meraním hodnôt pre rôzne frekvencie aplikovaného 

napätia a následnou extrapoláciou týchto hodnôt k nulovej frekvencii. 

Vzhľadom na to, že všetky merania napätí v časti 4. prebiehali v obvode so 

striedavým prúdom, vyvstáva otázka vplyvu imaginárnej zložky  
1

𝜔𝑐
 na celkovú 

impedanciu, ktorá bola meraná. Keďže však celková meraná hodnota odpovedá ~ 109 Ω 

a imaginárna časť meranej hodnoty odpovedá v najhoršom prípade približne ~ 107 Ω,  

možno bez výraznejšieho vychýlenia stotožniť namerané hodnoty s odporom. 
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3. Materiáli  

V práci bolo skúmaných niekoľko polymérnych materiálov.  

1. Polythiofén, ďalej označovaný PT. Zvyčajne sa pripravuje polymerizáciou 

heterocyklického thiofénu C4H4S. Jedná sa o aromatickú zlúčeninu, ktorú 

vzhľadom na jej vysokú stabilitu možno získavať mnohými reakciami zlúčenín síry 

a uhľovodíkov [30]. Dihalogénové thiofény reagujú s Mg a Zn za vzniku 

prekurzoru, ktorý možno ďalej polymerizovať. Pôsobením vhodného katalyzátoru 

možno docieliť oxidáciu a zvýšenie vodivosti vzniknutej vrstvy. Tento efekt sa dá 

dosiahnuť aj temperovaním vrstvy o 300 K nad izbovú teplotu. V druhom 

spomínanom prípade prípravy polythofénových vrstiev boli pozorované 

priaznivejšie experimentálne výsledky sledovaných parametrov. 

 

Obr. 25: Štruktúrna schéma polythiofénu 

2. Poly-3-hexylthiofén, označovaný ako P3HT. Použitím alkylovej skupiny ako 

substituentu pred polymerizáciou thiofénu možno pri dostatočnej dĺžke reťazca (4 

uhlíky a viac) docieliť vyššej rozpustnosti výsledného produktu uľahčujúc tak 

nanášanie tenkých vrstiev a tvorbu dlhších reťazcov polyméru [3]. 

 

Obr. 26: Štruktúrne schéma P3HT 

 

3. Polyanilín, označovaní ďalej ako PANI. Vyskytuje sa v dvoch formách, nevodivej 

forme (emeraldínová báza) so sumárnym vzorcom  [C6H4N] a vo vodivej 

protónovanej forme (emeraldínová soľ) [C6H4NH]. Pri elektrochemickej 
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polymerizácii z kyslého roztoku vzniká čiastočne oxidovaná protónovaná  

emeraldínová soľ. Zmenou pH môže prejsť na čiastočne oxidovanú 

neprotónovanú modrú emeraldínovú bázu. Najčastejším bežným oxidantom je 

amónium persulfát a rozpustenie jednotlivých komponentov v HCl [3]. Pri plne 

redukovanej forme ide o bezfarebný leukoemeraldin, plne oxidovaný stav 

purpurový pernigranilín, oba tieto stavy sú izolanty. 

 

Obr. 27: Štruktúrne schéma protonovaného (v ľavo ) a neprotónovaného polyanilínu (v pravo). 

4. Konjugovanýv kopolymér na báze benzothiadiazolu PBDTTHD-DTHBTff - 

Poly((benzothiadiazol)4,7-di(thien-2-yl)-5,6-diflouro-2,1,3-benzothiadiazol), v práci 

označovaný v práci ako PBDT. Pri použití vo fotovoltaických článkoch bola na 

jeho derivátoch dosiahnutá účinnosť až 8% [31]. 

 

Obr. 28: Štruktúrne schéma PBDT donorovo akceptorového kopolyméru, voľbou vhodných postranných reťazcov (zvýraznené 
červenou a modrou farbou) možno docieliť veľmi dobrú rozpustnosť inak slabo rozpustného polyméru v bežných 
rozpúšťadlách a tiež výslednú morfológiu konečnej aktívnej vrstvy, čo má nezanedbateľný vplyv na transport náboja vrstvou 
a výslednú účinnosť článku [31]. 

Vrstvy PBDT, PT a P3HT boli vytvorené na spolupracujúcom DTU Energy 

Conversion v Rosklide na Technickej Univerzite v Dánsku a Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně. Vrstvy PANI boli získané spoluprácou s ÚMCH AV ČR. 
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4. Výsledky experimentu a diskusia 

 

4.1. CELIV 

Väčšina vzoriek bola nanesená na skle a vrstve ITO metódou rotačného 

nanášania  (spin-coating), ktorá umožňuje vysokú reproduktivitu vlastností naneseného 

tenkého filmu a ladenie konečnej hrúbky sformovaného filmu. Vrstvi polymérov mali 

hrúbku v rozmedzí 50 – 300 nm. Vzorky PANI boli nanesené na kremíku s naparenou 

zlatou elektródou. Pri použití rôznych pracovných elektród je nutné pri napätí 

aplikovaného pílového pulzu započítať offset spôsobený kontaktom medzi elektródou 

a skúmaným materiálom. Pri použití vrstvy ITO (výstupná práca 4,96 eV) a hliníkovej 

elektródy tvorí offset +580 mV k hodnote napätia priebehu pílového pulzu. Pokiaľ sa 

medzi polymér a Al použila dielektrická vrstva LiF, znížila táto látka výstupnú prácu z Al 

o 1,41 V, Pri Au elektródach počíta offset s výstupnou prácou 5 eV, výstupná práca 

polymérov je použitá z meraní Kelvinovou sondou a bude uvedená nižšie v kap. 4.3. Pre 

kombináciu Au/Ag elektród je offset -300 mV. Obvod na obr. 16. bol zostavený 

s osciloskopom OWON DS 7102 V a ako generátor bol použitý Agilent 33250 A, 

Merania prebiehali za tmi pri izbovej teplote a normálnej atmosfére. 

Pri meraní PANI nanesenom na Si doštičke boli použité vrstvy Au ako vrchná 

elektróda k PANI, kontakt k Si tvorilo Indium . Výsledná pohyblivosť pre rôzne vzorky sa 

pohybovala v rozmedzí (3-6).10-6 cm2V-1s-1. Reprezentatívny prípad je zobrazený na 

grafe 1. s hodnotou 4.2.10-6 cm2V-1s-1. Strmosť použitého pulzu bola 8,6 V na 60 μs. 
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Graf 1: Priebeh merania CELIV pre PANI a použitý pílový pulz. 

 

  

Pre vzorku P3HT boli použité vrstvy na skle ITO a ako vrchná elektróda bol 

naparený Al. Strmosť aplikovaného pulzu bola 5,76 V na 100  μs. Hodnoty pohyblivosti 

sa pohybovali v rozmedzí (2-7).10-4 cm2V-1s-1.  Výsledná pohyblivosť bola pre 

reprezentatívny prípad 4,6.10-4 cm2V-1s-1. 

 

Graf 2: Priebeh merania CELIV pre P3HT a aplikovaný pulz. 
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Pre materiál PBDT boli použité vrstvy na skle s ITO a ako vrchná elektróda bol 

naparený LiF ako izolačná vrstva a hliník. Strmosť použitého pulzu bola 4,7 V na 6 μs. 

Hodnoty pohyblivosti sa pohybovali v rozmedzí (3-6).10-5 cm2V-1s-1.  Výsledná 

pohyblivosť bola pre reprezentatívny prípad 3,1.10-5 cm2V-1s-1. 

 

Graf 3: Priebeh merania CELIV pre PBDT a aplikovaný pulz. 

 

 

Pre materiál PT boli použité vrstvy na skle s ITO a ako vrchná elektróda bol 

naparený hliník. Strmosť použitého pulzu bola 5,5 V na 80  μs. Hodnoty pohyblivosti sa 

pohybovali v rozmedzí (3-8).10-7 cm2V-1s-1.  Výsledná pohyblivosť bola pre 

reprezentatívny prípad 4,1.10-7 cm2V-1s-1.  
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Graf 4: Priebeh merania CELIV pre PT a aplikovaný pulz. 

 

 

Pre materiáli PT a P3HT boli testované aj merania s Au elektródou oproti ITO 

kontaktu a z grafitom nanášaným z roztoku štetcom oproti ITO, tie však nevykazovali 

potrebnú charakteristiku.  

Široký rozsah hodnôt pre materiáli rovnakého typu ale rôzne vzorky sa zistené 

výsledky líšili podľa uvedeného rozsahu, toto je pravdepodobne spôsobené presnosťou 

odčítania času 𝑡𝑚𝑎𝑥 z charakteristík a šumu ktorý mohol odčítanie polohy maxima 

ovplyvniť najmä u menej výrazných charakteristík z veľmi krátkou periódou pulzu. 

Presné určenie offsetu so známych výstupných prác kovových elektród môže byť 

ovplyvnené prípadnými nečistotami obsiahnutými v materiáli. Meranie však bolo dosť 

presné, aby sa s istotou dal určiť rád pohyblivosti. Ako reprezentatívne merania sú 

uvedené merania s najvýraznejšou typickou charakteristikou a teda s predpokladanou 

najmenšou odchýlkou. 

Meranie PT bolo úspešné pre materiál pripravený z prekurzoru temperovaním, 

zatiaľ čo PT vyrobené z prekurzoru odleptaním postranných reťazcov nemalo v priebehu 

zmerateľnú maximálnu hodnotu prúdu a vykazovalo len nasýtenie charakteristiky. 
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Tab. 1: Výsledné pohyblivosti materiálov. 

Polymér μ [cm2.V-1.s-1] (rozsah) μ [cm2.V-1.s-1] 

   

P3HT (2-7).10-4 4,6.10-4 

PT (3-8).10-7 4,1 .10-7 

PBDT (3-6).10-5 3,1.10-5 

PANI (3-6).10-6 4,2.10-6 

 

4.2. Meranie spektier povrchového  fotonapätia 

 

Všetky merania prebiehali za izbovej teploty na vzduchu, vzhľadom na pomerne 

široký zakázaný pás v polymérnych materiáloch nemajú menšie teplotnú výkyvy vnútri 

budovy na meranie vplyv. Pred samotným meraním bola najprv skalibrovaní intenzita 

svetla za monochromátorom a sklom s vrstvou ITO, prípadne ITO/Mylar, aby bolo 

možné výsledné merania prepočítať na hodnotu pre jeden fotón. Toto meranie 

prebiehalo pomocou termočlánku TS100 s okienkom z KBr a bolo preškálované 

energiou fotónu danej vlnovej dĺžky a je zobrazené na grafe 5. Všetky merania 

prebiehali s krokom 5 nm.  

 
Graf 5: Intenzita žiarovky za monochromátorom. 
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K vyhodnoteniu spektier pomocou programu MNCU-S, ktorý bol vyvinutý priamo 

na katedre je ako ďalší vstup okrem meraného spektra nutné poznať aj reflexiu od 

oboch povrchov a absorpciu materiálu. Tieto hodnoty boli zmerané na [32]. 

 
Graf 6: Absorpcia P3HT, PBDT a PT. 

 

Okrem samotnej difúznej dĺžky excitónov, hrúbky  OPN a hrúbky bulk-u, program 

fituje parametre povrchovej rekombinácie 𝑆, straty z rekombinácie v OPN 𝐺, pomer 

prúdu voči hodnote nasýteného prúdu 
𝑒𝐼0

𝐽0
. Celková hrúbka vrstiev bola tiež zmeraná [33]. 

Pre lisovanú doštičku vzhľadom na jej príliš veľkú optickú hrúbku nemohlo byť 

zmerané absorpčné spektrum a PANI nanesené na ITO nevykazovalo merateľný signál. 

Pre vrstvy PANI nanesené na Si  typu n sa v charakteristike výraznejšie prejavil vplyv 

samotného kremíku a nebolo možné samostatne určiť hodnoty pre PANI. Preto pre 

tento materiál nebolo meranie SPV vyhodnocované. 

 Pre PBDT boli vyhodnotené parametre: povrchovej rekombinácie 𝑆 = 100; 

difúznej dĺžky excitónov 𝐿 = 12 nm; pomer  
𝑒𝐼0

𝐽0
= 134 ; hrúbka OPN  𝑤 = 40 nm; hrúbka 

bulk-u 𝑑 = 90 nm; rekombinácia v oblasti OPN 𝐺 = 0,05; reflexie od povrchov 𝑅1 , 𝑅2 

podľa meraní [36]. Maximum bolo v oblasti 640 nm. Hrúbka ℎ zmeraná [33] je 155-160 

nm. Fitovaním vyšla o niečo tenšia vrstva (ℎ𝑓𝑖𝑡 = 𝑑 + 𝑤) avšak stále v dobrej zhode 

s hrúbkou meranou [33]. Meraní signál sa pohyboval v rozmedzí desiatok až nižších 
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stoviek μV Pre kratšie vlnové dĺžky spektrum neodpovedalo teórii a mohli sa tu pri 

fotónoch z vyššou energiou prejaviť efekty, ktoré nie sú započítané v použitej teórii, tá 

počíta s tvorbou excitónov o väzbovej energii približne 0,5 eV avšak nepočíta 

s výskytom polarónov alebo bipolarónov. Výsledné spektrum je na grafe 7. Meranie 

prebiehalo skrz osvetlenie vstupujúce do vrstvy oblasťou bulk-u. 

 
Graf 7: Priebeh SPV pre PBDT. 

 

 

Pre PT boli vyhodnotené parametre povrchovej rekombinácie pre termálne 

a chemický pripravenú vzorku, na meranie bolo nutné materiál nakontaktovať 

usmerňujúcou hliníkovou elektródou, boli testované aj iné typy elektród ( fulerén, grafit, 

uhličitan cézny), tie však bez uspokojivých výsledkov. Meraný signál bol v hodnotách 

jednotiek až desiatok μV. Lepšie výsledky boli pre termálne upravený PT pre termálne 

pripravený materiál bola zmeraná hodnota 𝐿 = 14 nm, pre chemicky pripravenú vzorku 

bol signál slabý a výrazne zaťažený šumom. Namerané parametre pre graf 7 a termálne 

pripravený PT:  𝑆 = 100; difúznej dĺžky excitónov 𝐿 = 9 nm; pomer  
𝑒𝐼0

𝐽0
= 8 ; hrúbka OPN  

𝑤 = 4 nm; hrúbka bulk-u 𝑑 = 100 nm; rekombinácia v oblasti OPN 𝐺 = 0,1;reflexie od 

povrchov 𝑅1 , 𝑅2 podľa meraní [36]. Maximum bolo v oblasti 570 nm, čo neodpovedá 

maximu absorpcie. Posun je spôsobený veľkou optickou hrúbkou vzorky a osvetlením 



46 
 
 

 

zo strany bulk-u, kde intenzita svetla v aktívnej časti vrstvy je nízka. Hrúbka ℎ zmeraná 

[33] je 107 nm.  

 
Graf 7: Priebeh SPV pre PT. 
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Lepšie vlastnosti temperovaného vzorku môžu byť spôsobené možnosťou 

materiálu čiastočne pravidelnejšie sa usporiadať pri zvýšenej teplote. V literatúre 

uvádzaná hodnota pre difúznu dĺžku excitónov pre polythiofény sa pohybuje v rozsahu 

11-15 nm pre termálne pripravovaný PT. 

 

Pre materiál P3HT boli vyhodnocované vzorky s usmerňujúcou Al elektródou. 

Boli nafitované parametre 𝑆 = 50; 𝐿 = 5 nm; 
𝑒𝐼0

𝐽0
= 5.10−4 ; 𝑤 = 35 nm; 𝑑 = 240 nm; 

𝐺 = 0,1; 𝑅1 𝑅2  podľa meraní [36]. V literatúre uvádzané hodnoty difúznej dĺžky excitónov 

pre polymér P3HT sú 2,6-5,3 nm prípadne 5-7 nm [34]. Hrúbka ℎ zmeraná [33] je 290 

nm. Pre P3HT možno pozorovať v oblasti maxima absorpcie minimum v grafe SPV 

namiesto maxima, to je spôsobené veľkou hrúbkou vrstvy a silnou absorpciou pri 

osvetlení vrstvy zo strany bulk-u. Zmeraná a nafitovaná hrúbka sa opäť mierne 

rozchádzajú a môžu byť spôsobené miernou nehomogenitou hrúbky vzorky. 
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Graf 8: Priebeh SPV pre P3HT. 

 

 

Tab. 2: Výsledné parametre fitu SPV: h predstavuje hrúbku celej vrstvy meranú [33], d šírku bulk-u, w šírku OPN, L dif. dĺžku 
excitónov.  

Polymér 

 

h 

[nm] 

d 

[nm] 

w 

 [nm] 

L 

[nm] 

     

PT 107 100 4 7-14 

P3HT 290 240 35 6 

PBDT 155 90 40 12 

 

Najvýraznejší vplyv na teoretický priebeh mali parametre uvedené v tab. 2. 

Presnosť difúznej dĺžky excitónov bolo vďaka vysokej citlivosti priebehu možné určiť 

s odchýlkou 1-2 nm a to aj pre spektrá ktoré horšie odpovedajú svojim teoretickým 

priebehom, väčšiu presnosť nedovoľuje samotný použitý softvér, keďže bol pôvodne 

prispôsobovaný na Si články, kde sa tieto hodnoty pohybujú rádovo v μm. Rozsah 1nm 

je teda najmenšou možnou aplikovanou zmenou pri samotnom fitovaní. Pre parametre 

hrúbky OPN a bulk-u možno počítať s podobnou presnosťou pri dobre odpovedajúcich 

spektrách, pri slabo odpovedajúcich spektrách môže odchýlka týchto parametrov 
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dosahovať až 10% z hodnoty. Parameter povrchovej rekombinácie 𝑆 a parameter 
𝑒𝐼0

𝐽0
 

majú slabú závislosť na kvalitatívny priebeh spektra a ide prevažne o rádový odhad. 

Tieto parametrew by sa výraznejšie prejavili pri kvantitatívnom vyhodnocovaný, fitovanie 

je však nastavené tak aby počítalo priebeh na energiu 1 fotónu danej vlnovej dĺžky 

a výsledné údaje sú preškálované tak aby maximálna hodnota odpovedala hodnote 100. 

V priebehu fitovania je tiež možné určiť pevnú hodnotu reflexných koeficientov miesto 

tabelovaných hodnôt pre jednotlivé vlnové dĺžky zmeraných na [36].  

 

4.3. Meranie výstupnej práce pomocou Kelvinovej sondy 

 

Podľa popisu v kap. 2. bola určená výstupná práca na polyméroch PT, P3HT, 

PANI a PBDT. Ako porovnávací kov bola použitá elektróda z Au so známou hodnotou 

výstupnej práce 5 eV. Vzhľadom na to, že sa v priebehu merania môžu prejaviť 

parazitné kapacity ovplyvňujúce výslednú hodnotu, bola pred meraním najprv aparatúra 

skalibrovaná meraním dvoch zlatých doštičiek voči sebe, keďže táto kombinácia by 

podľa teórie mala udávať nulovú hodnotu. Takto zmeraná hodnota bola potom odčítaná 

od ostatných meraní. Pri meraní bolo nutné dbať na to, aby sa, vzhľadom na prevedenú 

kalibráciu, nemenila počiatočná poloha vibrujúcej elektródy, uloženie skúmanej vzorky 

a plochy aktívne v experimente, aby zostali parazitné signáli nemenné. Vhodné je tiež 

vyhnúť sa pri nastavovaní budiaceho slúchadla frekvenciám okolo 50 Hz a ich nízkym 

celočíselným násobkom, keďže pri týchto frekvenciách dochádzalo k záchytu signálu 

z verejnej elektrickej siete.  

 Meranie je ďalej vhodné nastaviť tak aby vzdialenosť oboch elektród bola 

minimálna, avšak aby zároveň ešte nedochádzalo ku skratu medzi elektródami. Toto 

nastavenie pomáha maximalizovať snímaný signál a citlivosť merania. Pre vzorky na 

rôzne hrubých substrátoch bolo nutné vykonať kalibráciu samostatne na vhodne hrubej 

doštičke z napareným Au. Presnosť merania možno vzhľadom na rozdiel medzi 

opakovanými meraniami a faktu, že sa odčítali dve podobné čísla odhadnúť na ± 0,05 

eV. Namerané hodnoty sa môžu v čase vplyvom starnutia materiálu meniť. Namerané 

výsledky sú zhrnuté v tab. 3. 
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Tab. 3: Výsledné výstupné práce a hladiny HOMO z cyklickej voltametrie [35]. 

Polymér HOMO Φ 

 [eV]  [eV] 

   

P3HT -5,14 5,27 

PT -5,14 4,98 

PBDT -5,35 4,80 

PANI -5,2 4,7 

 

4.4. Meranie vodivosti 

Na zmeranie vodivosti bolo nutné na polyméri na nevodivom substráte (skle) 

naniesť elektródy podľa schémy na obr. 24. Presné rozmery medzi elektródami boli 

zmerané pomocou optického mikroskopu OPTIKAM-B3, hrúbky vrstiev boli zmerané 

pomocou spektroskopickej elypsometrie [33]. Ukážka z mikroskopu pre PANI je na obr. 

29. 

Obr. 29: záber z mikroskopu OPTICAM-B3 na PANI nanesenom na skle. 

 

Elektródy boli tvorené napareným Au, materiál bol volený tak aby nedochádzalo 

k blokujúcemu kontaktu, ktorý by ovplyvňoval meranie. Meranie rozmerov elektród je 

pomerne presné, meranie hrúbky spektroskopickou elypsometriou dáva pre homogénne 

vzorky tiež veľmi presné výsledky (± 0,1 nm). 
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Tab. 4: Rozmery elektród 

Polymér 

l 

[mm] 

s 

[mm] 

d 

[nm] 

PT 7,9 1,75 47 

P3HT 7,3 2,1 120 

PANI 6,21 2,25 160 

PBDT 5,90 2,0 160 

 

Zmerané vodivosti pre uvedené polyméry v grafoch: 

 
Graf 9: P3HT  
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Graf 10: PT  

 

 
Graf 11: PANI 
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Graf 12: PBDT 

 

Súhrnná tabuľka výsledkov pre extrapoláciu na nulovú frekvenciu: 

Tab. 5: Vodivosť polymérov. 

Polymér σ [Ωcm]
-1 

P3HT 3,5.10-5
 

PT 1,42 .10-5 

PBDT 1,27.10-5 

PANI 1,25 

 

4.5. Pásové schéma a koncentrácia voľných nábojov 

Na základe známej hodnoty hladín HOMO zmeraných cyklickou voltametriou na 

[35], a šírke zakázaného pásu určeného z absorpčných spektier [36] a meraní pomocou 

Kelvinovej sondy je možné zostaviť pásové schéma študovaných látok. Hodnoty pre 

HOMO a Eg pre PANI pochádzajú z [37]. Tieto výsledky sú graficky znázornené na obr. 

30. 
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Obr. 30: energetické pásové schéma. 

Niektoré z uvedených výsledkov v kap. 4. už boli čiastočne publikované v [38] a 

[39]. 

 Na hrubý odhad koncentrácie možno použiť výpočet, kde sa berie v úvahu 

hustota a hmotnosť jednotlivých polymérov 
𝜌

𝑀
𝑁𝐴 , kde 𝑁𝐴 je Avogadrova konštanta, 𝑀 

molárna hmotnosť a 𝜌 hustota polyméru. Podľa sumárnych vzorcov pre monomérne 

jednotky jednotlivých polymérov potom možno spočítať molárne hmotnosti: 

𝑀𝑃𝑇 (C4H2S) = 82 g/mol 

𝑀𝑃3𝐻𝑇 (C10H14S)= 166 g/mol 

𝑀𝑃𝐵𝐷𝑇 (C76H99F2N2S7)= 1301 g/mol 

𝑀𝑃𝐴𝑁𝐼 (C6H5N)= 48 g/mol 

Hustoty polymérov v jednotkách g.cm-3 sú pre jednotlivé polyméry PT (1,1) [40] , pre 

PBDT (1,1) [31], PANI (1,3) [41], P3HT (1,1) [42]. Potom je rádový odhad efektívnej 

hustoty stavov: 

P3HT ~ 4.10 21  1/cm3 

PANI ~ 9.10 21 1/cm3 
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PBDT ~ 4.10 20 1/cm3 

PT ~ 7.10 21  1/cm3 

Podľa vzťahu (1) pre vodivosť a získaných hodnôt v časti 4.1. a 4.4. možno spočítať 

koncentráciu nosičov náboja za predpokladu, že namerané pohyblivosti nie sú 

ovplyvnené pascami. Výsledné hodnoty sú v tab. 6: 

 
Tab. 6: Koncentrácia voľných nosičov náboja. 

Polymér μ [cm2.V-1.s-1] σ [Ωcm]
-1 

n [cm
-3

] 

P3HT 4,6.10-4 3,5.10-5 4,7.1017 

PT 4,1 .10-7 1,42 .10-5 2,2.1020 

PBDT 3,1,0.10-5 1,27.10-5 2,6.1018 

PANI 4,2.10-6 1,25 5,2.1019 
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5. Záver 

V práci boli skúmané viaceré polymérne vrstvy typu p, a to konkrétne polymérov 

PBDT, PT, P3HT a PANI. Posledné menované bolo, pokiaľ to princíp experimentu 

dovoľoval, skúmané na kremíkovej podložke alebo deponovaný na skle. Ostatné vzorky 

predstavovali  polymér nanesený do tenkej vrstvy (50-300 nm) pomocou spincoatingu 

na sklo s vrstvou ITO. 

Prebehli merania CELIV na určenie pohyblivosti minoritných nosičov náboja, pre 

všetky skúmané vzorky šlo o p-typové polovodiče, ďalej merania výstupnej práce 

a následné určenie Fermiho hladiny energie za využitia Kelvinovej sondy, merania 

vodivosti a v neposlednom rade meranie povrchových fotonapätí SPV. 

SPV nebolo merané na vzorke PANI  nanesenom na skle s vrstvou ITO, pretože 

nebolo možné pripraviť usmerňujúci kontakt a vrstva PANI na kremíku mala spektrum 

ovplyvnené kremíkom a efekt polyméru zostal potlačený. Pre ostatné vzorky bolo možné 

získať uspokojivé spektrá, ktoré dostatočne odpovedali teoretickému modelu. Merania 

prebiehali zväčša v oblasti 300-700 nm, kde sa nachádzali maximá absorpcie daných 

materiálov, pre nižšie vlnové dĺžky PBDT prejavoval ešte stále pomerne vysoké 

absorpcie, avšak použitá žiarovka mala v týchto oblastiach už príliš nízku intenzitu, čo 

by viedlo k nepriaznivému pomeru signál/šum. Najmenšiu difúznu dĺžku excitónov mala 

vzorka P3HT (5-6 nm),  s najpriaznivejším výsledkom skončil polymér PBDT s hodnotou 

12 nm. Dobré výsledky vykazoval polythiofén PT, ktorého postranné reťazce boli 

odstránené termálne. Polythiofén s chemicky odstránenými postrannými reťazcami mal 

pomerne veľký šum voči signálu a vzorka pôsobila celkovo viac nehomogénne. Vyššia 

homogenita termálne pripraveného polyméru je pravdepodobne spôsobené 

pravidelnejším usporiadaním temperovanej vzorky, kde práve vyhriatie na vysokú 

teplotu môže umožniť lepšie usporiadanie polymérnych reťazcov. K najväčším 

odchýlkam medzi fitom a nameraným spektrom dochádzalo v krajných hodnotách, kde 

je už signál a absorpcia pomerne slabá. Pre PBDT dochádzalo v krátkovlnnej oblasti 

k relatívnemu nárastu signálu pri prepočítaní na energiu jedného fotónu. Tento nárast 

nie je možné vysvetliť použitou teóriou s kap. 2.2. a pravdepodobne v materiáli 

dochádza k ďalším efektom okrem budenia excitónov. Zatiaľ čo PBDT bolo možné 
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zmerať bezkontaktne, polythiofény vyžadovali usmerňujúci kontakt aby bolo možné 

dosiahnuť merateľného signálu. Okontaktovanie povrchu mohlo ovplyvniť samotné 

zloženie a morfológiu polyméru v tesnej blízkosti kontaktu. 

Určovanie šírky bulk-u a OPN bolo vzhľadom na citlivosť voči tomuto parametru 

pri fitovaní o niečo menej presné, avšak výsledné hodnoty boli v pomerne dobrej zhode 

s hrúbkou materiálu zisťovanou presnejšími metódami (spektroskopická elypsometria 

a AFM). Pre tenšie vzorky možno počítať s celkovou odchýlkou do 5 nm, pre hrubšie 

vzorky 10 nm. Na fitovanie tohto parametru je zásadná homogenita polymérnej vrstvy. 

Niektoré z vrstiev vykazovali pozorovateľné nehomogenity v hrúbke aj pri voľnom 

pohľade. 

Pre meranie CELIV bolo nutné vytvoriť štruktúru z vhodným blokujúcim 

kontaktom, pokiaľ takto nepôsobil priamo nanesený hliník, bola medzi polymér 

a elektródu nanesená tenká dielektrická vrstva LiF. Ako dielektrické vrstva bol použitý aj 

uhličitan cézny, ktorý sa ale neosvedčil. Najvyššiu zistenú mobilitu touto metódou mal 

P3HT, najnižšie hodnoty vykazoval PT. Tieto merania prebiehajú mimo rovnováhy vo 

vrstve a sú preto zaťažené existenciou pascí v materiáli, kde ich výskyt môže efektívne 

znižovať namerané hodnoty.  

Vodivosť bola porovnateľná vo všetkých materiáloch okrem PANI, kde 

dosahovala výrazne vyššie hodnoty. Okrem vplyvu imaginárnej zložky, ktorá bola 

vylúčená v kap. 2.4. sa mohol na vyšších frekvenciách prejavovať vplyv väčších iónov 

v materiáli, ktoré sa môžu vyskytovať napríklad vďaka vode absorbovanej vo vrstve. 

Majú väčšiu hmotnosť a teda aj väčšiu zotrvačnosť pri zmene polarity napätia a do 

prúdu budú výraznejšie prispievať pri nižších frekvenciách. Mierne klesajúcu tendenciu 

je vidieť na grafe z vodivosťou PT, pomerne rýchli pokles pri vyšších frekvenciách vidieť 

pre PANI. 

Pri meraní výstupných prác a určovaní Fermiho energie, sa táto hladina pre 

P3HT nachádzala zanorená v páse HOMO, čo je pravdepodobne spôsobené 

prítomnosťou kyslíku. V ostatných polyméroch sa vyskytovala pomerne blízko nad 

hladinou HOMO. 

Vzhľadom na možnú nestabilitu materiálov na vzduchu boli niektoré merania 

prevedené po časovom odstupe  pol roku resp. roku. Pohyblivosť P3HT podľa 
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predpokladov časom klesla, keďže materiál má tendenciu reagovať so vzdušným 

kyslíkom a elektronické súčiastky (ako napr. solárne články) založené na tomto materiáli 

by vyžadovali vhodné zapuzdrenie. Pre PBDT sa sledované parametre udržovali na 

rovnakých hodnotách. Vzhľadom na to, že výskyt pascí v organických materiáloch 

značne ovplyvňuje prevedené merania, bolo by vhodné zmerať dané materiáli viacerými 

metódami a výsledky vzájomne konfrontovať, čo by mohlo umožniť lepšiu 

charakterizáciu pascí v materiáli. Ďalším perspektívnym meraním by bolo overenie 

veľkosti šírky oblasti priestorového náboja získaného z SPV s šírkou vyhodnotenou 

z kapacity usmerňujúcich kontaktov použitých na polymérnych vrstvách. 

Niektoré výsledky z práce už boli publikované v [38] a [39]. Merania na 

polythiofénoch čiastočne nadväzujú na [43]. 
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8. Zoznam použitých skratiek 

LED – light emitting diode 

OLED – organic light emitting diode 

HOMO – highest occupied molecular orbital 

LUMO – lowest unoccupied molecular orbital  

TOF – time of flight 

OFET – organic field effect transistor 

CELIV – charge extraction by linearly increasing voltage 

DI – double injection transient 

SCC – small charge current 

SCPC – Space charge perturbed current 

SCLC – space charge limitted current 

SPV – surface photovoltage method 

OPN – oblasť priestorového náboja 

KMF – katedra makromolekulární fyziky 

ITO – indium tin oxid 

PT – polythiofén 

PBDT – PBDT-DTBTff poly((benzothiadiazol)4,7-di(thien-2-yl)-5,6-diflouro-2,1,3-

benzothiadiazol)  

PANI – polyanilín  

P3HT – poly-3-hexylthiofén 

 

 

 


