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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om att undersöka om polymera solceller kan tillverkas på stålsubstrat. 
Polymera solceller är ett alternativ till kristallina solceller och tunnfilmssolceller där organiska 
material med halvledaregenskaper, det vill säga konjugerade molekyler och polymerer, används för 
att tillverka det aktiva lagret i solceller. Ett framgångsrikt sätt att tillverka sådana solceller är att 
blanda givarmolekyler och mottagarmolekyler i det aktiva skiktet. Detta kallas för en bulk-
heteroövergång. När ljuset faller på skiktet exciteras en elektron i givarmaterialet och överförs till 
mottagarmaterialet. Ett elektriskt fält transporterar ut elektronen till en kontakt. Det är detta som 
ger upphov till strömmen i en polymersolcell. 
 
Polymera solceller har tillverkats på substrat av färgtäckt stål. Stålsubstratens ytegenskaper 
undersöktes för olika beläggningar och några potentiella substrat selekterades. Eftersom dessa 
substrat är ogenomskinliga behöver toppkontakten vara transparat. Detta kan uppnås genom att 
applicera solcellens skikt i omvänd ordning mot vad som är brukligt för polymera solceller. Den 
här typen av uppbyggnad kallas för en inverterad struktur och är lämplig för solceller på stål. En 
inverterad struktur användes med silver som bottenkontakt och PEDOT:PSS som toppkontakt. Det 
aktiva skiktet utgjordes av en blandning av poly-hexyltiofen och en fullerenderivat. De 
färdigtillverkade solcellernas elektriska egenskaper uppmättes och tydliga diodegenskaper 
noterades. Dock uppvisade solcellerna ingen fotoström. De aktuella substraten bedömdes vara för 
grova för att användas vid tillverkning av polymera solceller. Framtida studier bör inrikta sig på 
släta metallsubstrat istället. Alternativa tillvägagångssätt och förbättringar diskuteras. 
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Abstract 
 
This paper is about investigating if polymer solar cells can be produced on steel substrates. Polymer 
solar cells are an alternative for crystalline and thin film solar cells where organic materials with 
semiconductor behavior, such as conjugated molecules and polymers, are used to produce the 
active layer of solar cells. A successful way of making such solar cells is to mix donor molecules 
with acceptor molecules in the active layer, a so called bulk heterojunction. When light falls on the 
active layer, an electron is excited in the donor material and transmitted to the acceptor material. 
An electric field then transports the electron to a contact. This effect is the cause of the current in a 
polymer solar cell. 
 
Polymer solar cells have been built on painted steel substrates. The steel substrates were examined 
with different coatings and a few potential substrates were selected. Since these substrates are 
opaque, the top contact needs to be transparent. This can be achieved by applying the layers of the 
solar cell in the reverse order compared to what is the norm for polymer solar cells. This type of 
construction is called an inverted structure and is suitable for solar cells on steel. An inverted 
structure was used with a bottom contact of silver and a top contact of PEDOT:PSS. The active 
layer was made of a mix of poly-hexylthiophene and a fullerene derivative. The finished solar cells 
electrical properties were measured and clear diode properties were observed. However, no photo 
induced current were recorded. The considered substrates were assessed to be too rough to be used 
for construction of polymer solar cells. Future studies should focus on smooth metal substrates 
instead. Alternative manufacturing techniques and improvements are discussed. 
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Inledning 

Projektets syfte 
Huvudsyftet med det här projektet är att undersöka om det går att tillverka fungerande solceller 
med stål som substratmaterial. En tillämpning för solceller på stål skulle kunna vara takplattor som 
också fungerar som solceller. Många tak läggs med stålplattor, så en solcellsdesign med tunnplåt 
som substrat kan ge stora möjligheter för omvandling av ljus till elektrisk energi i byggnader. 
 
Ett annat syfte är att lära sig hur organiska solceller byggs från grunden, både teoretiskt och 
praktiskt. Under projektet insamlades information om hur olika typer av solceller är uppbyggda och 
hur de omvandlar ljus till elektrisk ström. 

Projektets mål 
Målet med projektet är att försöka tillverka polymera solceller med inverterad struktur på färgtäckta 
stålsubstrat med silver som bottenlager, ett aktivt skikt med en P3HT:PCBM bulk-heteroövergång 
samt ett topplager av PEDOT:PSS. 

Liknande produkter 
Konceptet med solceller inbyggda i takplattor används av det brittiska företaget Solarcentury, 
närmare bestämt de takplattor de själva betecknar C21e. 1 Det är på ett liknande sätt som det här 
projektets solceller skulle kunna utnyttjas. 
 

Bakgrund 

Kristallina solceller 
De vanligaste solcellerna är en halvledardiod som består av en bit enkristallint kisel som p-dopats 
och n-dopats för att skapa en så kallad pn-övergång. I n-dopade regioner finns elektroner som inte 
ingår i en kovalent bindning och som i praktiken är fria laddningar. I motsvarande p-dopade 
områden saknas det elektroner för att fylla upp alla kovalenta band i kristallstrukturen. De 
bindningar som har en sådan vakans kan spontant få en elektron tillsatt ifrån en närliggande 
bindning som därmed saknar en av sina elektroner, vilket i praktiken betyder att vakansen byter 
plats. Dessa vakanser brukar kallas för ”hål” och kan behandlas som positiva laddningar i 
kristallstrukturen. 
 
Ferminivån i olika närliggande dopade regioner anpassar sig till varandra genom elektrontransport 
från det n-dopade området till det p-dopade området. Denna process illustreras i figur 1a-1b. När 
elektronerna når platser i det p-dopade området där det saknas elektroner hjälper de till att skapa 
kovalenta band, och upphör därmed att vara fria laddningar. Detta gör att i gränsskiktet mellan de 
två dopade regionerna uppstår ett elektriskt fält riktat från n till p. Fältet motverkar elektronernas 
flöde och får dem att stanna av och jämvikt uppstår.  
 
När fotoner av rätt våglängd träffar gränsskiktet i solcellen exciteras valenselektoner i kislet. De 
exciterade elektronerna förs av det elektriska fältet till det n-dopade området samtidigt som de 
motsvarande hålen förs till det p-dopade området. Detta ger upphov till en elektrisk ström när 
kontakterna möts i en extern krets. Detta illustreras i figur 1c. 

                                                           
1 C21e Solar Tiles & Slates. Från solarcentury.com.  Hämtad 2010-09-24, från http://www.solarcentury.co.uk/about-
solar/c21e-solar-tiles-slates 

http://www.solarcentury.co.uk/about-solar/c21e-solar-tiles-slates
http://www.solarcentury.co.uk/about-solar/c21e-solar-tiles-slates
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I praktiken flera solceller för att öka strömstyrkan, eller 
seriekopplas för att uppnå högre spänning. 
Verkningsgraden för enkristallina kiselsolceller har 
uppmätts till uppemot 24%, vilket är det nuvarande 
rekordet. Förutom enkristallint kisel kan även 
polykristallint kisel och amorft kisel användas.2 
 

Tunnfilmssolceller 
I mitten av 00-talet drabbades flera solcellsföretag av 
kiselbrist. Stor efterfrågan i världen från elektronik- 
och solcellsindustrin ledde till en brist på 
polykristallina kiselskivor.3 Detta har öppnat vägen för 
tunnfilmsbaserade solceller till marknaden. 
Tunnfilmssolceller har många fördelar, varav en av de 
största är deras låga materialkostnad jämfört med 
kristallina kiselsolceller, där det färdigbehandlade 
kislet står för över 50% av den totala kostnaden. Ett 
sätt att minska kostnaden är att istället för kiselskivor 
använda tunna filmer av halvledare fästa på ett 
substrat, vanligtvis glas. Några av de material som 
används är amorft kisel, kopparindiumselenid och 
cadmiumtellurid.4 
 
När man väljer halvledarmaterial till solcellen letar 
man efter vissa egenskaper. T.ex. låg 
framställningskostnad och att det är ogiftigt, robust 
samt stabilt. Det ska också helst ha ett 
absorbtionsspektrum som matchar solljusets 
våglängder bättre än kisel. Om så är fallet kan  tunnare 
lager tillåtas, vilket gör att materialet inte behöver vara 
lika rent. Vidare bör materialet självklart kunna leda 
ström bra och bör vara lätt att dopa. Om materialet 
dessutom är sådant att det går att tillverka flera 
kopplade solceller på samma gång är det en perfekt 
kandidat som basmaterial i tunnfilmssolceller.5 
 
En tunnfilmssolcell baserad på halvledare fungerar i stort på samma sätt som en vanlig kiselsolcell. 
Ett energidiagram för en oorganisk solcell visas i figur 2, där också excitationen av en elektron 
illustreras. Oftast har man olika material på den p-dopade respektive n-dopade sidan. Den här typen 
av struktur kallas för en heteroövergång. 

                                                           
2 Sigurd D, Stolt L. (2010) Solcell. Från Natinalencyclopedin.  Hämtad 2010-05-28, från http://www.ne.se/lang/solcell 
3 Lars E (2005) Kiselbrist hejdar solceller. I Ny Teknik.  Hämtad 2010-09-20, från 
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article35492.ece 
4 Green M. A. (2007) Thin-film solar cells: review of materials, technologies and commercial status.  Journal of 
Materials Science: Materials in Electronics. 18: 15-19 
5 Nelson J. (2003) The Physics of Solar Cells. London : Imperial College Press 

c) En foton med energin hv ”slår loss” en 
elektron i kislet. Elektronen förflyttas till den 
n-dopade delen, samtidigt som den vakanta 
elektron-bindningen, eller ”hålet”, förs till 
den p-dopade delen. 

b) Ett elektriskt fält uppstår som 
motverkar elektronförflyttningen. Jämvikt 
uppstår. 

Figur 1: a) De obundna elektronerna i det 
n-dopade kislet flödar över till den p-
dopade sidan. 

http://www.ne.se/lang/solcell
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Fig 2. Energidiagram för en oorganisk solcell bestående av två 
olika material. När en foton exciterar en elektron i 
givarmaterialet (1) finns det en möjlighet att elektronen överförs 
till mottagarmaterialet istället för att falla tillbaka till ett lägre 
band i det egna materialet (2). Elektronen transporteras till 
anoden och ut i kretsen. (3). 

Organiska solceller 
Den största skillnaden mellan 
vanliga och organiska 
tunnfilmssolceller ligger i att givar- 
och mottagarmaterialen består av 
organiska molekyler eller polymerer. 
 
De flesta utvecklingar av organiska 
solceller som har förbättrat 
prestandan avsevärt under senare år 
bygger på givare-mottagare 
heterojunctions. Detta innebär att det 
aktiva skiktet innehåller två ämnen 
som fungerar som givare och 
mottagare av elektroner, precis som 
i vanliga halvledarsolceller.  
 
Däremot har inte organiska material 
valensband och ledningsband på 
samma sätt som halvledare, 
eftersom de saknar halvledarnas 
periodisitet. I periodiska potentialer 
uppstår band tack vare att 
elektronernas energinivåer störs av 
närliggande potentialer så att de får en aning 
olika energivärden. Dessa värden ligger så 
tätt att de kan ses som en kontinuerlig del av 
energispektret, och det är detta som kallas 
band. Bandgap uppstår för energinivåer där 
en elektrons vågvektor skulle ha k-värdet k = 
nπ/a, där a är gitterkonstanten. Vid detta k-
värde uppstår Bragg-reflektion som gör att 
elektronvågorna tar ut varandra, vilket leder 
till att dessa energinivåer inte är tillåtna. Det 
finns dock molekylära motsvarigheter till 
energinivåer. Dessa molekylära energinivåer 
kallas för ”highest occupied molecular 
orbital” (HOMO), där hålen befinner sig, 
och ”lowest unoccupied molecular orbital” 
(LUMO) där exciterade elektroner kan 
färdas.  
 
I en polymer solcell omges det aktiva skiktet av två olika kontaktmaterial med olika utträdesarbete. 
Ett materials utträdesarbete φ är den energimängd som krävs för att en elektron vid ferminivån skall 
lämna materialet genom ytan. När de två omslutande lagren sätts i elektrisk kontakt tvingas 
ferminivåerna i de båda materialen till samma energivnivå. På samma sätt som i en kristallin solcell 
uppstår ett flöde av elektroner, från materialet med lägst φ till materialet med högst φ, vilket 
resulterar i ett elektriskt fält mellan kontakterna. Det är detta interna fält som gör att elektronerna 
rör sig mot anoden, kontakten närmast mottagar-materialet, och hålen rör sig mot katoden. Se fig 3. 

Fig 3. Energidiagram för en organisk solcell. Det 
elektriska fältet uppstår tack vare skillnaden i utträdes-
arbete mellan anoden och katoden. 
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Polymera solceller 
På 90-talet introducerades bulk-heterojunction, där en elektrongivare och ett elektronmottagare 
blandades i det aktiva skiktet, istället för att bli applicerade som två individuella skikt. Den 
påvisade ökningen i verkningsgrad för en sådan heterojunction har lett till nya material- och 
produktvariationer.6 
 
I figur 4 illustreras hur den första polymersolcellen med bulk-heterojunctionstruktur var uppbyggd. 
Denna struktur publicerades av G. Yu, et al7. I det aktiva skiktet bildar P3HT och PCBM 
(mottagar- respektive givarmolekyler) domäner som är blandade om varandra. Ett antal domäner av 
båda typerna av material befinner sig i närkontakt med anoden och andra är i närkontakt med 
katoden. Solcellen i exemplet ovan byggdes på ett glassubstrat som täckts av Indium-tenn-oxid, 
också kallad ITO, som användes som katod. De flesta solceller med den här typen av uppbyggnad 
har ett lager med PEDOT:PSS över ITO:n för att släta ut ytan. PEDOT och PSS kommer beskrivas 
i mer detalj nedan. Att just PEDOT:PSS används är för att det leder ström och är genomskinligt i 
det synliga spektret. 
 
Ström genereras när fotoner faller in på solcellen och exciterar elektroner. En elektron som har 
exciterats från en givarmolekyl befinner sig i LUMO-energinivån. Därifrån kan den förlora energi 
genom att falla tillbaka till orbitalen i HOMO-nivån den exciterades ifrån, eller till en lägre LUMO-
nivå hos en närliggande mottagarmolekyl. I det senare fallet separeras elektron-hålparet. Elektronen 
och hålet transporteras åt varsitt håll med hjälp av det det elektriska fältet som uppstår tack vare 
skillnaden i utträdesarbete hos anoden (lägre φ) och katoden (högre φ). När sedan laddningarna når 
kontakterna bidrar dem till strömmen i den externa kretsen. 
 
Vanligtvis byggs organiska solceller på ett genomskinligt substrat. I det här projektet, där solceller 
byggdes på tunnplåt, var inte substraten genomskinliga. Därför användes istället en inverterad 
struktur, där de olika lagren appliceras i omvänd ordning enligt figur 5. Som toppkontakt användes 
PEDOT:PSS, en elektriskt ledande polymer som är genomskinlig inom det synliga spektret. 
Dessutom har PEDOT:PSS ett högre utträdesarbete än silver, som används som bottenkontakt på 
tunnplåten. När dessa två skikt sätts i kontakt med det aktiva lagret skapas ett elektriskt fält som 
kan driva elektronerna till silverkontakten (anoden) och hålet till PEDOT:PSS (katoden). 

                                                           
6 Nelson J. (2003) The Physics of Solar Cells. London : Imperial College Press 
7 Yu G. (1995) Polymer photovoltaic cells: enhanced efficiencies via a 
network of internal donor–acceptor heterojunctions. Science  270:1789-91 

Fig 4. En illustration på hur en vanlig polymersolcell kan vara uppbyggd. Solljuset träffar 
solcellen och tränger in till det aktiva lagret genom glaset. 
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Det finns exempel på mycket liknande försök. Zimmermann et. al. rapporterar om en inverterad 
polymer solcell med P3HT:PCBM som gjordes på glassubstrat belagd med titan eller krom och 
hade en verkningsgrad på 1.5 - 3%.8 
 

Metod 

Material 
 
Initiellt övervägdes tanken att bygga solceller direkt på stålsubstrat så att plåten fungerar som 
elektrod. En nackdel med denna idé är att hela takmaterialet då skulle vara ledande Därför var 
stålproverna som användes som substrat i detta projekt täckta av färg.  
 

Stålsubstrat 
Stålsubstraten som användes var 2*2 cm stora, utskurna ur större bitar färgbelagt stål. Sex olika 
typer av färger användes, varav tre var vita (1-3) och de resterande var metallfärgade (4-6). 
Beteckningarna på färgerna är SSABs interna beteckningar. 
 
# Färglager 
1 VP (Vanlig Polyester)  
2 HP (Hydrofil Polyester)  
3 PVDF (Polyvinylidenfluorid) 
4 HMe (Hydrofil Metallfärg) 
5 EI (Energy Interior) 
6 AlEP (Al epoxy) 
Tabell 1. Lista över färglager 
 
Solcellerna i det här projektet tillverkades med ett aktivt skikt av typen ”dispersed heterojunction”, 
som i det här fallet var en blandning mellan en polymer och en fullerenderivat. Som bottenkontakt  
användes silver och som toppkatod användes det genomskinliga och elektriskt ledande materialet 
PEDOT:PSS. 
                                                           
8 Zimmermann B. Wurfel U. & Niggemann M. (2009) Longterm stability of efficient inverted P3HT:PCBM solar cells. 
Solar Energy Materials and Solar Cells. 93: 491-496. 

e- h+ 

E 

Accept. Donor 

Fig 5. Här illustreras strukturen för projektets solceller. Dessa har en inverterad struktur. 

 PEDOT:PSS 

Högre φ Katod 

Lägre φ Anod 
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PCBM 
PCBM står för ”Phenyl-C61-butyric acid methyl ester” och 
är en derivat av fullerenen C60. Se figur 6 a). Den här 
organiska molekylen används ofta som elektronmottagare i 
organiska solceller. 

P3HT 
Som donor används P3HT, eller Poly-hexyltiofen, vars 
struktur illustreras i figur 6 b).  

Aktivt skikt 
Det aktiva skiktet i solcellerna gjordes av en 15 respektive 
24 mg/ml 1:1 viktblandning av fullerenderivaten PCBM 
och polymeren P3HT upplösta i klorobensen eller 
kloroform, genom spintäckning av blandningen på ett 
lämpligt substrat i 2000 varv/min. 

PEDOT:PSS 
Detta är en blandning av natrium-polystyrensulfonat och Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) – det 
senare även kallat PEDOT. PEDOT bildar en dispersion i vatten, och PSS används för att förbättra 
dispersionen. I projektet behandlades de tre olika varianter av PEDOT:PSS-lösning, AI 4083, PH 
500 och CCP 105D. AI 4083 var en tidigare använd typ av PEDOT:PSS som använts på 
glassubstrat belagt med ITO för olika sorters polymerkomponenter, som solceller, lysdioder etc. 
Som jämförelse har PH 500 högre ledningsförmåga än AI 4083. CCP 105D har lägre 
ledningsförmåga än PH500 och har även lägre viskositet, men är framtagen för att kunna appliceras 
på ett aktivt skikt av P3HT:PCBM som toppkontakt. Samtliga typer av PEDOT:PSS bildar efter 
spintäckning lager som är genomskinliga i det synliga spektret, vilket gör dem lämpliga som 
kontakter i solceller. 
 

Provtillverkning 

Rengöring av substrat 
De substrat som användes vid tillverkning av solceller med silver som understa lager lades i en 
bägare med aceton som sänktes ned i ultraljudsbad. Först utfördes ett ”degasing”-program i 5 min 
och därefter utfördes ett 20 min Ultraljudsprogram. En mindre tidskrävande metod användes för 
substrat vid tillverkning av solceller med PEDOT som understa skikt, varvid proverna först 
tvättades med diskmedel i 5 min och sedan sköljdes av i etanol och avjonat vatten.  
 

Spintäckning 
En spintäcknings-anläggning användes för tillverka tunna skikt från en lösning på substratet. 
Substraten hålls på plats med en vacuumsug samtidigt som de snurras enligt förinställda 
hastigheter. Ett program består av tre steg där varvtal, tidsperiod samt acceleration specificeras. 
Spintäckning används för att belägga silverskiktet med det aktiva lagret, samt att applicera 
PEDOT:PSS på det aktiva lagret. Efter att silver förångats på provet (se nedan) beläggs provet med 
det aktiva lagret P3HT:PCBM genom ett program på 40s à 2000rpm, varefter det värmdes i en ugn, 
i luft, 10 min i 120ºC. Därefter spintäcks PEDOT:PSS CCP 105D överst på solcellen genom ett 
program på 100s à 400 rpm. Sedan värmdes återigen provet i luft i ugn, 10 min i 100ºC. 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
Fig 6: a) PCBM-molekyl. b) P3HT-
monomer 
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Två alternativa spridningsmetoder användes då PEDOT:PSS skulle appliceras direkt på proverna 
för att studera möjligheten att tillverka solceller med vanlig struktur. Två prover beläggdes med ett 
lager PEDOT:PSS som fick lufttorka på en värmeplatta på 30 ºC. Två andra prover spin-coatades 
enligt ovan varefter de beläggdes med ytterligare ett lager PEDOT:PSS som fick lufttorka. 
 
För att jämföra olika sorters PEDOT:PSS täcktes glassubstrat med PEDOT:PSS PH500, AI 4083 
respektive CCP 105D. För CCP 105D och AI 4083 användes ett program på 10s à 600 rpm följt av 
10s à 875 rpm, medan PH500 spintäcktes med ett program på 10s à 600 rpm följt av 10s à 1000 
rpm. 
 

Förånging av metallkontakter  
För förångning av silverkontakten användes ett hemmabyggt vakuumsystem. Proverna monterades 
i en provhållare som placeras med proverna vända nedåt i vacuumsystemet. Metallen som ska 
förångas läggs på plats i en wolfram-båt, som monteras i vakuumsystemet under proverna. Båten är 
kopplad till en extern strömkälla. När ström går genom båten värms den upp och på så vis smälts 
och slutligen förångas metallen i båten. Detta kallas för termisk förångning. Mellan båten och 
provhållaren sitter en roterbar metallskärm, ”shutter” som skyddar proverna tills önskad konstant 
förångningshastighet uppnåtts. 
 
Vakuumsystemet är försett med ett förpump- och turbopumpsystem. Trycket avläses på en Pirany 
tryckmätare. När ett tryck runt 3*10-6 mbar har uppnåtts påbörjas förångningsprocessen. 
Strömkällan, vars spänning och strömstyrka kan ställas in, används för att långsamt värma upp 
båten. En tjockhetsmätare av märket Inficon sitter bredvid provhållaren och avläser 
förångningshastigheten och tjockleken. När optimal förångingshastighet uppnås, vrids 
skyddskärmen bort och provet börjar beläggas med metall. När ett ca 300-350 nm tjockt lager har 
förångats på proverna vrids skärmen tillbaka och strömkällan stängs av. Efter ungefär 30 min är 
systemet avsvalnat. Systemet fylls med luft och proven tas ut för vidare behandling. 
 
Procedurstryck (mbar) 1,7*10-5 
Ström (A) 91-95  
Volt (V) 1,51-1,67  
Förångningshastighet (Å/s) 0,1  
Tabell 2. Förångningsparametrar för Ag 
 
För att öka ledningsförmågan, minska kontaktresistansen och skydda toppskiktet från 
kontaktnålarna vid den elektriska mätningen förångades två 48 nm tjocka guldlinjer överst på 
solcellerna. Till förångningen av guldet användes ett automatiserat förångningssystem. Masker 
sattes in i provhållaren innan den sattes fast i vakuumkammaren. Guldet placerades i en wolfram-
båt i botten. I det här systemet matas förångningsvillkoren in i tjockleksmätaren (Inficon) som 
automatiskt sköter förångningen och stänger av strömmen när önskad tjocklek har uppnåtts. 
 
Procedurstryck (mbar) Ca 4,6*10-6 
Ström (A) 160 
Förångningshastighet (Å/s) 0,3-1,0 
Tabell 3. Förångningsparametrar för Au 
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Karaktäriseringsmetoder 
 

AFM 
Atomkraftmikroskopi är en metod för 
att undersöka begränsade områden på 
en yta med nanometerupplösning. En 
smal och vass spets, som är monterad 
på en fjädrande arm, sveps över ytan, se 
figur 7. Spetsens rörelse följs genom att 
laserljus refekteras mot en 
positionskänslig fotodiod. Man 
använder sig av ”Contact mode” när  
spetsen rör sig över provets yta och 
förskjuts när den möter en höjdskillnad. 
Då förskjuts armen i höjdled för att hålla kraften konstant (genom ett feedbacksystem), vilket 
registreras av fotodioden. Fotodioden är också kopplad till en dator som registrerar höjdläget, 
representerat med en färgskala. Av höjdbilden som framställs uppskattas sedan råheten på ytan. 
En annan mätningsmetod som kallas ”Tapping mode”, innebär att armen sätts i svängning upp och 
ned i en viss frekvens. När spetsen närmar sig ytan påverkar krafterna mellan spetsen och ytan 
frekvensen och amplituden, vilket sensorn registrar. Feedbacksystemet håller konstant 
svängningsamplitud genom att förskjuta armen i höjdled. 
 
AFM-mätningar i tapping mode utfördes på PVDF-, Polyester- samt Hydrofil polyester-prover med 
storleken 1x1 cm. De PVDF-, Polyester- respektive Hydrofil Polyester-färgade metallbitarna 
sågades isär till 1x1 cm bitar så att proverna skulle passa i apparaturen. Detta gjordes med 
diamantsåg. För att kunna jämföra ytornas råhet före och efeter de belagts med silver tvättades fyra 
av dessa mindre bitar – 2 VP, 1 HP och 1 PVDF – i diskmedelsvatten, sköljdes i destillerat vatten, 
varefter de placerades i vakuumkammaren där de belades med silver. De små bitarna hölls på plats 
med en mask. 
 

Ström/Spänningsmätningar 
För att mäta solcellernas elektriska prestanda 
används I-V mätningar.  Solcellen kontaktas 
med kontaktprober som kopplas till en 
spänningskälla, en strömmätare och en 
spännings-mätare. I figur 8 illustreras detta i 
ett kopplingsschema. En ström/spännings-
kurva får man genom att en variabel 
spänningskälla kopplas över solcellen. 
Spänningen mäts av en parallellkopplad 
voltmeter, och strömstyrkan i kretsen 
registreras av en amperemeter. Voltmetern 
och amperemetern är direktkopplade till en 
dator som plottar strömvärdet beroende på 
spänningen. 
 
Kontaktproberna som användes var 

nålliknande metallpinnar monterade i ställningar för att underlätta kontaktproceduren. Den ena 

Fig 7. Illustration över hur atomkrafts-
mikroskopi genomförs. 

Fig 8. Kopplingsschemat för ström/spännings-
mätningar. Spänningskällan visas som (S), 
solcellen som (X). (V) är voltmetern, och (I) är 
amperemetern. 

X S 
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kontaktproben fördes försiktigt i kontakt med toppskiktet av PEDOT:PSS, alternativt ontaktlinjerna 
av guld där dessa fanns. För att kunna kontaktera bottenlagret av silver upplöstes små områden av 
toppskiktet och det aktiva skiktet med vatten respektive klorobensen eller kloroform. Det var här 
viktigt att se till att toppskiktet och bottenskiktet inte kom i kontakt med varandra vid det upplösta 
området. Efter att den kvarvarande kontaktproben förts i kontakt med bottenskiktet kunde 
mätningarna genomföras. 
 
En solcell skall under mätning i 
mörkret uppvisa diodegenskaper. 
Då ser I/V-kurvan ut som i figur 9 
a). Man ser tydligt att solcellen 
leder ström åt det ena hållet men 
inte åt andra hållet. Vid belysning 
produceras en fotoström i 
spärriktningen (negativ spänning), 
vilket innebär att negativ ström 
uppmäts vid 0 Volt. Detta kallas 
kortslutningsström (jsc). I/V-
kurvan under belysning ser ut som 
i fig 9 b). Från denna kurva kan 
man dessutom utläsa 
öppenkretsspänningen (VOC) samt 
räkna ut solcellens Fill Factor (FF 
= Pmax / VOC·jsc). Eftersom P = UI 
så är effekten i varje punkt 
produkten av spänningen och 
strömmen vid den punkten. Pmax 
återfinns alltså för den punkt på 
kurvan där arean för rektangeln 
som kan ritas upp mellan punkten 
och origo är som störst. Punkten 
kallas för den optimala 
arbetspunkten och arean som ritas 
upp är Pmax. 
 

Resultat 

Substratens ytstruktur 
För att få en kvantitativ 
uppfattning av hur lämpliga de 
aktuella substraten skulle vara att 
bygga solceller på undersöktes 
substratens färgytor. De olika 
färgytornas struktur och råhet 
studerades med hjälp av ett 
atomkraftsmikroskop som 
scannade 100*100 µm områden 
på proverna. I Fig 10 visas en 
sammanställning av AFM-
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b) En I/V-kurva för en solcell under belysning. Kurvan är 
förskjuten nedåt p.g.a. den inducerade fotoströmmen.  

Figur 9 a) En typisk I/V-kurva för en diod, eller solcell uppmätt 
i mörkret. 
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bilderna för polyester, hydrofil polyester och PVDF. Både vanlig och hydrofil polyester har en 
knottrig yta. PVDF-färgen hade inte lika skarpa toppar som de andra vita färgerna och bedömdes 
vara den mest lämpade färgen att bygga de tänkta solcellerna på. Substratens råhet mättes med 
hjälp av effektivvärdet (root-mean-square på engelska), där det är kvadratroten av medelvärdet av 
de insamlade z-värdena som studeras, enl. 
 

����� � ���	 
 ��� � �� 
 ��� ��� ��� 
 ����  

 
Här är z-värdena alla höjdvärden insamlade från de scannade substratytorna. I tabell 4 anges 
råhetsvärdena som extraherades från AFM-bilderna i figur 10. 
 
 
Färgytor Råhet (Effektiv-värde) 
a)Vanlig 
Polyester 

400 nm 

b)Hydrofil 
polyester 

370 nm 

c)PVDF 230 nm 
Tabell 4. Povernas råhet.  
 
 
För att uppskatta hur mycket råheten minskar med ett applicerat silverlager gjordes ännu en 
undersökning med hjälp av AFM på substrat med ett termiskt förångat silverlager. AFM-bilderna 
för dessa prover visas i Fig 10. Råheten ändrades inte nämnvärt. Noterbart är att det applicerade 
silverlagrets tjocklek hade ett liknande värdeintervall som råhetsvärdet, vilket implicerar att 
eventuell utslätning av ytan tack vare silverlagret var minimal. 
 
 
Silvertäckta 
Färgytor 

Råhet (Effektiv-värde) 

a)Vanlig 
Polyester 

430 nm 

b)Hydrofil 
polyester 

360 nm 

c)PVDF 280 nm 
Tabell 5. Provernas råhet med silvertäckning 
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Figur 10. Till vänster visas AFM-bilder av a) vanlig polyester, b) hydrofil polyester, c)PVDF. Till höger 
visas AFM-bilder av sivertäckta substrat med d) vanlig polyester, e) hydrofil polyester, f) PVDF. 
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Färglagrens egenskaper 

Ledningsförmåga 
Eftersom några av substratens ytor var metallfärgade undersöktes samtliga färgers 
ledningsförmåga, utifall de innehöll små metallflarn eller dylikt. Färglagrens ledningsförmåga 
testades med en vanlig multimeter. De två kontaktstavarna sattes i kontakt med de respektive 
färgytorna upprepade gånger på olika ställen. I samtliga fall visade multimetern ett resultat på över 
100 MOhm. Ingen ledningsförmåga uppmättes alltså för något av substraten.  
 
Detta mätningssätt ansågs ge tillräckligt användbara värden. Dock skulle noggrannare mätningar 
med ett system liknande det i figur 8, med nålliknande kontaktprober, vara att föredra.  

Väthetsförmåga 
För att kunna testa solceller med icke-inverterad struktur, d.v.s. med ett understa skikt av 
PEDOT:PSS AI4083 liknande uppbyggnaden i figur 4, behövde färglagrens väthet undersökas. Om 
substratytan är tillräckligt hydrofil kan en bottenkontakt appliceras genom att spintäcka substratet 
med en vattenlösning av PEDOT:PSS. Är ytan inte tillräckligt hydrofil är detta inte en genomförbar 
teknik. 
 
Uppskattningar av ytornas väthet gjordes genom att en vattendroppe applicerades på respektive 
prov. Med ögonmått uppskattades vätheteng genom att observera droppens spridning på ytan. Även 
om inga större skillnader noterades kunde ändå en svagt hydrofil respektive svagt hydrofob grupp 
av substrat urskiljas. Detta visas i tabell 6. Resultatet av undersökningen överensstämmer med vad 
som förväntas av färglagrens betäckningar. 
 
Färglager Väthet 
Vanlig Polyester Svagt Hydrofob 
Hydrofil Polyester Svagt Hydrofil 
PVDF Svagt Hydrofob 
Hydrofil metallfärg Svagt Hydrofil 
EI Svagt Hydrofob 
AlEP Svagt Hydrofob 
Tabell 6. Resultat väthetstest. 

Undersökning av PEDOT:PSS på glassubstrat 
När polymera solceller med vanlig struktur tillverkas spintäcks ett lager PEDOT:PSS på 
glassubstrat täckta med linjer av ITO för att släta ut substratytan. Valet mellan tre tillgängliga typer 
av PEDOT:PSS som toppskikt underlättades genom att först observera deras egenskaper på 
glassubstrat. 2*2 cm glasbitar skars upp och rengjordes. PEDOT:PSS Al, PH respektive CCP 
spintäcktes  på var sitt prov genom ett program på 140s à 400 rpm. Av dessa typer av PEDOT:PSS 
var det endast CCP 105 D som tillfredsställande täckte glassubstratet, samtidigt som skiktet 
bedömdes vara det som var mest genomskinligt. Från dessa observationer drogs slutsatsen att 
PEDOT:PSS CCP 105D är det bästa alternativet som toppkontakt för den tänkta inverterade typen 
av solceller. 
  
Mätning av resistansen hos PEDOT:PSS CCP på glassubstratet gjordes med en vanlig multimeter, 
genomfört på samma sätt som mätningen av färglagrens ledningsförmåga. Genomsnittsvärdet för 
samtliga mätningar anges i Tabell 7. Därefter värmdes glasbiten i ugn, 120°C i 10 min, och sedan 
genomfördes nya mätningar som jämförelse. Resultatet är inte förvånande utan överensstämmer 
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med rapporterade resultat. Bland annat visade J. Huang et.al.9 i en studie att ledningsförmågan för 
tunna lager av PEDOT:PSS förbättras vid värmning. 
 
 Mätavstånd (cm) Resistansgenomsnitt (Kohm) 
Före värmning 2,4 174 
Efter Värmning 2,4 50,7 
Tabell 7. Mätning av resistansen för spintäckt PEDOT:PSS CCP-skikt på glasprover. 
 
Från detta resultat drogs slutsatsen att solcellerna skulle värmas när de var klara för att förbättra 
ledningsförmåga i topplagret. 
 

Tillverkning av solcellerna 

Vanlig struktur med PEDOT:PSS AI 4083 som bottenkontakt 
I ett första försök tillverkades solceller med vanlig struktur med PEDOT:PSS som bas. Två prov 
med Hydrofil Polyester och två med Hydrofil Metallfärg användes, eftersom de enligt gjorda 
observationer var de mest hydrofila. De tvättade proven täcktes med PEDOT:PSS AI4083 på olika 
sätt. Ett substrat av varje typ spin-coatades och de två kvarvarande lufttorkades. Ingetdera 
tillvägagångssätt gav positiva resultat. Spintäckningen gav dålig täckning och i det lufttorkade 
lagret uppstod sprickor. Resistansen över det lufttorkade lagret uppmättes till över 100 Mohm. 
Efter mätningen värmdes proven i ugn i 30ºC i 30 min för att observera eventuella skillnader i 
egenskaper hos provet. Inga förändringar upptäcktes på strukturen eller ledningsförmågan. 
 
Ett tunt skikt PEDOT:PSS spreds som ett andra lager ovanpå de två spintäckta och värmade proven 
och läts lufttorka. Resultatet blev en slät yta med en resistans på runt 100 Mohm enligt tabell 8, 
vilket är för högt för ett användbart bottenlager i en vanlig struktur. I ljuset av den höga resistensen 
beslutades att en inverterad struktur skulle användas i stället. 
 
Färglager Sträcka (cm) Resistansgenomsnitt (Mohm) 
HP 2,4 115 
HMe 2,4 90 
Tabell 8. Mätning av resistansen för spintäckt PEDOT:PSS Al4083-skikt på stålprover. 
 

Inverterad solcellsstruktur med silver som bottenkontakt 
För den inverterade strukturen applicerades det aktiva skiktet direkt på ett metalliskt substrat och 
täcktes av en toppkontakt av PEDOT:PSS 105 D. Det aktiva skiktet färdigställdes genom 
spintäckning från en blandning av PCBM och P3HT i kloroform. Lösningen tillverkades genom att 
0,8 ml lösning av PCBM i kloroform, 24 mg/ml, blandades med samma mängd P3HT-lösning med 
samma koncentration. Därefter spintäcktes det aktiva skiktet på HP- VP- och PVDF-substrat täckta 
med 350 nm silver. HP- och PVDF-proven täcktes tillfredsställande av lösningen. VP-provet 
täcktes mindre bra, så två spintäckningomgångar var nödvändiga. 
 
Innan PEDOT:PSS CCP spreds på proverna med ett heltäckande aktivt lager togs kanterna på det 
aktiva lagret bort. Detta för att senare endast behöva ta bort en liten del av PEDOT:PSS-
toppkontakten för att exponera silvret, så att spänning/ström-mätningar skulle kunna genomföras. 
                                                           
9 Huang J. (2003) Influence of thermal treatment on the conductivity and morphology of PEDOT/PSS films. Synthetic 
Metals  139. 569-572 
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Över överflödiga exponerade ytor fästes tipextejp för att motverka kortslutning. PEDOT:PSS 105D 
CCP spintäcktes sedan på proverna, varefter de värmdes i ugn, 120°C i 10 min.  
 
När de färdiga solcellerna svalnat mättes hela solcellens ström/spänningskurva i mörker. Inga 
tydliga diodegenskaper observerades hos de få mätningar som kunde avläsas. Kortslutningar var 
det största problemet, men även kontakten mellan mätapparatens kontaktnålar och provet orsakade 
oanvändbara resultat. 
 
En ny omgång solceller tillverkades. Nu förångades silver på 4 prover: två VP, en HP och en 
PVDF. De fyra proven spintäcktes sedan med det aktiva P3HT:PCBM-skiktet. Lösningsmedlet var 
klorobensen och koncentrationen var 15 mg/ml. Därefter värmdes proven i ugn, 100°C i 10 min. 
När dessa svalnat spintäcktes toppskiktet, Pedot:PSS CCP. För att förbättra toppkontaktens 
ledningsförmåga värmdes proverna igen i ugn, 120°C i 10 min. När I/V-kurvor för solcellerna 
mättes återkom problemen från första försöket, med kortslutningar som gjorde resultaten 
oanvändbara. 

Inverterad struktur med bottenkontakt i två skikt 
När tillverkade prover utsätts för luft och ljus försämras deras prestanda. Detta kallas för att de 
”degenereras”. Bland annat reagerar syre och vatten med de olika lagren och leder till processer 
som oxidation och korrotion, vilket försämrar provernas prestanda över tiden.10 
 
För att undvika mätningar av degenererade prover tillverkades en ny omgång solceller. 2 prover 
med Vanlig Polyester och 2 prover med PVDF beläggdes med ca 270 nm silver. Förångningen av 
silvret skedde i två omgångar, först 150 nm, sedan 120 nm. Det aktiva skiktet och toppkontakten 
applicerades och provet värmdes i ugn. För att få bättre kontakt mellan toppkontakten och 
kontaktproberna samt för att förhindra penetrering av toppkontakten under mätning förångades 33 
nm guld på proverna genom en mask. Även denna förångning skedde i två omgångar, först 2,7 nm, 
sedan 30 nm. PEDOT:PSS CCP 105D-skiktet togs bort längsmed kanterna för att ytterligare 
undvika kortslutning vid mätning.  
 
Resultatet av mörkermätning på de ena substratet med Vanlig Polyester visas i figur 11, där grafen 
som ritades upp tycks vara till stor del symmetrisk. De förväntade diodtendenserna var i stort sett 
frånvarande. Resultatet av mätning under belysning på samma prov visas i figur 12. Under denna 
mätning ritades en mer antisymmetrisk graf upp, med tydligare tendenser att provet betedde sig 
som en diod. 

                                                           
10 Jorgensen M. Norrman K. & Krebs F.C. (2008) Stability/degradation of polymer solar cells. Solar Energy 
Materials and Solar Cells  92. 686-714 
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Inverterad struktur på p-dopat kisel. 
Som ett referensprov förångades silver på en fastställd slät yta; en p-dopad (111) kiselbit. Substratet 
tvättades först i diskmedelvatten och sedan i ultraljudsbad. En silverkontakt förångades på 
substratet varefter det aktiva skiktet samt toppkontakten applicerades genom spintäckning och 
värmdes sedan i ugn. I/V-kurvan som uppmättes från detta substrat i mörker visas i fig 13. Provet 
visade mycket tydliga diodegenskaper, d.v.s. att provet inte ledde ngn ström vid spänning V<0 
medan strömmen ökar potentiellt med V för V >0. Det elektriska fältet över det aktiva skiktet 
verkar alltså vara tillräckligt för att motverka den applicerade spänningen för V<0, för de uppmätta 
värdena. Ingen kortslutningsström uppmättes dock under belysning. 
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Fig 12. I/V-kurva för samma 
solcellsstruktur som i Fig 11 
under belysning. Precis som 
grafen i figur 11 är plottningen 
inverterad för att underlätta 
jämförelse med andra grafer. 
 

Fig 11. I/V-kurva i mörker på en 
solcell med strukturen 
stål/VP/Ag/P3HT:PCBM/PEDOT:P
SS (CCP). Under denna mätning var 
kopplingen mellan mätinstrumentet 
och provet så att +proben 
kontaktade silvret och -proben 
kontaktade PEDOT:PSS. Här visas 
den plottade grafen inverterad för 
att underlätta jämförelse med övriga 
grafer. 
 

Spänning (V) 

Ström 
(A) 

Spänning (V) 

Ström 
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Diskussion 

Felkällor 

Förutsättningar 
Specifika tillvägagångssätt vid undersökning av material var inte optimala i det här projektet. 
Mätningen av ledningsförmågan av olika material kunde ha genomförts med känsligare instrument 
än en multimeter. Studerandet av färglagrens väthet genom direkt observation av spridningen av en 
vattendroppe var inte heller inte fullt tillfredställande, då inga faktiska mätningar ägde rum. 
Atomkraftsmikroskopi genomfördes endast en gång för varje färglager och silvertäckning, vilket 
inte gav något underlag för variationen mellan olika punkter på ytorna. 
 
Tillverkningen av solcellerna genomfördes under acceptabla former. De vakuumsystem som 
användes uppnådde rimliga förångningstryck och spintäcknings-maskinen kunde programmeras 
noggrant. Dock skedde alla transporter av substrat mellan olika tillverkningsstationer i luft och 
under tillfällig belysning. Detta tros endast ha haft en liten påverkan för slutresultaten men skulle 
kunna ha gjorts på ett bättre sätt, t.ex. planlagd minimering av tiden substraten utsattes för ljus och 
luft. 

Praktiska problem 
I projektet uppkom följande problem. 

• Kortslutningar vid inledningen av ström/spänningsmätningar, förmodligen p.g.a. ofrivillig 
kontakt mellan toppskiktet och bottenskiktet.  

• Kortslutning uppstod även på prov som under tidigare mätningar genererat en 
tillfredsställande graf. 

• Dålig kontakt mellan den ena kontaktproben och toppskiktet. Au förångades på proverna i 
ett försök att förbättra kontakten och förhindra penetretring av toppkontakten med 
kontaktproben.  
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Möjliga orsaker till omedelbar kortslutning är substratets grovhet, eller elektrisk kontakt längst 
kanterna på solcellen som resultat av att silverkontakten täcker hela substratet och kommer i direkt 
kontakt med toppkontakten. En möjlig orsak till att solcellerna fick kortslutning efter ett antal 
tillfredsställande mätningar kan vara det aktiva skiktet degenereras under mätningarna. 

Resultat 
Försöket att bygga polymera solceller med inverterad struktur på de försedda substraten lyckades 
inte. Ingen fotoström kunde uppmätas för något av proven, men i specifika grafer uppvisades 
tydliga diodegenskaper. Detta tyder på att det tänkta elektriska fältet över det aktiva skiktet har 
realiserats. Dock skiljer sig I/V-graferna uppmätta från prover tillverkade på stålsubstraten markant 
från grafen uppmätt på referensprovet. De första graferna är skakiga, d.v.s. att strömmen inte 
varierade stadigt vid spänningsändring, vilket inte är fallet för referensgrafen. Graferna har också 
låga strömvärden, vilket visar på dålig kontakt. Dessutom ser man att vänstersidan i referensgrafen 
liknar den för en äkta diod, som inte släpper igenom någon ström alls för V<0. För de andra 
graferna ser man att strömstyrkan |I| ökar när spänningen minskar för V<0, men dock inte i lika stor 
utsträckning som för V>0. Alltså uppvisade solcellerna byggda på stålsubstrat endast svaga 
diodegenskaper.  
 
Den främsta orsaken till det tros vara att stålsubstraten är för grova. Diodbeteendet för 
referensgrafen, som tillverkades på ett slätt substrat och därmed bör ha lagt grunden för ett 
homogent elektriskt fält, bröt inte sönder vid de undersökta voltvärdena. Färgytornas råhet bör ha 
lett till att avståndet mellan silverlagret och PEDOT:PSS-lagret varierar stort mellan områden där 
toppar respektive dalar existerar i färglagret. Detta kan ha lett till att orsaken till diodbeteendet, 
d.v.s. regionen utan fria laddningar över det aktiva skiktet, på sina ställen varit näst intill 
obefintligt, och därmed kan diodbeteendet ha brutit sönder tidigare än för referensprovet. 
 
Det aktiva skiktet med P3HT:PCBM som användes i det här projektet presterade inte enligt 
förväntan. Det har skrivits många rapporter (bland annat av Yu et al.) om fungerande solceller med 
den här typen av bulk-heteroövergång. Från konstaterandet att inte heller referensprovet uppvisade 
någon fotoström under belysning skulle en logisk slutsats vara att det inte bildats något fungerande 
aktivt skikt. I referensprovets fall kan inte grovhet vara en bidragande faktor till detta, eftersom 
Si(111) har en mycket slät yta. Däremot är det möjligt att det elektriska fältet som uppstått mellan 
topp- och bottenlagret inte är tillräckligt starkt för att transportera ut de fria laddningarna till 
kontakterna. Detta kan vara anledningen till att diodegenskaper uppvisades utan att ström 
uppmättes för referensprovet. 
 

Rekommendationer för fortsatta studier 
Referensprovet som undersöktes var uppbyggt med samma inverterade struktur som de övriga 
solcellerna. Att referensprovet inte producerade någon fotoström, men däremot visade goda 
diodegenskaper, kan tyda på att det elektriska fältet över solcellen är för svagt för att transportera 
elektroner till kontakterna. Skillnaden i utträdesarbete mellan topp- och bottenkontakterna, silver 
och PEDOT:PSS CCP, kan således vara mindre än vad som krävs för att proven skall fungera som 
solceller. En tänkbar lösning är att använda aluminium som kontakt istället för silver då aluminium 
har lägre utträdesenergi och därmed medverkar till ett starkare elektriskt fält. 
 
Antalet kortslutningar under mätningar måste minskas. För att motverka kortslutning pga att 
PEDOT:PSS-skiktet kommer i kontakt med silverkontakten skulle mönstrade silverkontakter, 
applicerade genom förångningen av silvret genom en mask, vara ett alternativ. Eftersom det aktiva 
skiktet spintäcks över hela provet är chansen minimal, om inte obefintlig, att toppkontakten 
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spintäcks på ett sådant sätt att den kommer i kontakt med bottenkontakten längsmed kanterna på 
solcellen. Den minskade arean av solcellerna som kan generera ström, är nödvändig förlust för att 
uppnå säkra mätningsförhållanden. 
 

Slutsats 
Inverterade polymera solceller har konstruerats på färgtäckta stålbitar och undersökts med syfte att 
studera om de färgtäckta stålbitarna är lämpliga som substrat för polymera solceller och om det är 
möjligt att åstadkomma en transparent toppkontakt. Den inverterade strukturen är lämplig för 
solceller. En specialutvecklad PEDOT:PSS med beteckningen CCP 105D har använts som 
toppkontakt för en inverterad solcell. Toppkontakten förbättrades genom att förånga mönstrade 
guldkontakter på PEDOT:PSS-skiktet. Som bottenkontakt användes silver som förångades på den 
färgtäckta stålplåten. Det aktiva lagret var P3HT:PCBM.  
 
Ingen fotoström observerades för något av proverna. En orsak till detta tros vara substratens råhet, 
som resulterar i kaotiska mätningar och avsaknad av diodbeteende hos proverna. En annan faktor 
föreslås vara valet av silver som bottenkontakt, vilket leder till ett för svagt elektriskt fält över det 
aktiva skiktet. 
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