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a). Moim osiągnięciem naukowym w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
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b) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz 
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

W roku 2001 ukończyłam studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kierunek fizyka, specjalność fizyka ciała stałego. Pracę magisterską pt.: 
„Badania dielektryczne i elektrooptyczne ciekłokrystalicznego związku chiralnego w pobliżu 
przejścia fazowego ferroelektryk - antyferroelektryk” wykonałam w Zakładzie Fizyki Ciała 
Stałego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Wróbla. W latach 2001-2004 byłam 
studentką Międzynarodowych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Instytut Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i 
Politechnikę Krakowską. Pracę doktorską p.t. „Badanie wybranych polimerów, jako 
materiałów elektroluminescencyjnych i fotowoltaicznych”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr 
hab. Jerzego Sanetry obroniłam z wyróżnieniem w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie 14 marca 2005 r. W pracy doktorskiej wiele uwagi poświęciłam analizie zjawisk 
fizycznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie wytwarzanych przeze mnie organicznych 
diod elektroluminescencyjnych (OLED). Osiągnięcia pracy doktorskiej przekonały mnie, co 
do zasadności kontynuowania rozpoczętych w ramach doktoratu badań nad zastosowaniem 
organicznych związków w optoelektronice a w szczególności do wytwarzania diod OLED i 
komórek fotowoltaicznych. Badania te prowadzę w Instytucie Fizyki Politechniki 
Krakowskiej, którego pracownikiem jestem od października 2004 r. Obecnie jestem 
zatrudniona na stanowisku adiunkta i pełnię jednocześnie funkcję prodziekana dla kierunków 
studiów Fizyka Techniczna oraz Nanotechnologie i Nanomateriały. 

Fotowoltaika 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. 

zakłada znaczną redukcję gazów cieplarnianych do roku 2020. Przewiduje się, że po roku 
2030 nastąpi istotny wzrost udziału energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania 
słonecznego w produkcji całkowitej energii i szacuje się, że pod koniec bieżącego wieku 
większość zużywanej energii elektrycznej będzie produkowana w układach fotowoltaicznych 
z promieniowania słonecznego. 

Układy fotowoltaiczne rozwijane są w oparciu o półprzewodniki nieorganiczne i 
półprzewodniki organiczne. Spośród rozwijanych wszystkich rodzajów fotoogniw, 
najbardziej dojrzałymi technicznie są obecnie fotoogniwa nieorganiczne, które jednocześnie 
oferują najwyższe sprawności. Dostępne na rynku polikrystaliczne krzemowe ogniwa 
słoneczne charakteryzują się sprawnościami na poziomie 14–19% [U1]. Nieorganiczne 
ogniwa słoneczne bazują na drogich materiałach półprzewodnikowych, otrzymywanych 
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w wysokotemperaturowych procesach technologicznych. Technologie wytwarzania 
fotoogniw nieorganicznych wymagają korzystania z drogich instalacji technologicznych i 
z procesów próżniowych, które są mało wydajne w tych zastosowaniach. W efekcie koszty 
wytwarzania fotoogniw nieorganicznych są zbyt wysokie, aby mogły być one powszechnie 
stosowane, jako źródła energii elektrycznej. Alternatywą dla nich w pewnej perspektywie 
czasowej mogą być fotoogniwa bazujące na półprzewodnikach organicznych. Fotoogniwa 
organiczne są przedmiotem moich zainteresowań naukowych. Organiczne struktury 
fotowoltaiczne są obecnie przedmiotem intensywnych badań w licznych ośrodkach 
naukowych na świecie. Z zastosowaniem półprzewodników organicznych do wytwarzania 
ogniw słonecznych wiążą się niskie koszty produkcji, które są efektem stosowania 
niskotemperaturowych i bardzo wydajnych procesów technologicznych. Poprawę 
efektywności systemów fotowoltaicznych, zarówno z komórkami nieorganicznymi jak i 
organicznymi można poprawić stosując koncentratory promieniowania słonecznego. 
Struktury fotoniczne do takich zastosowań były również przedmiotem moich badań. 

 
Rys.1 Schemat struktury fotoogniwa [H1]. 

Fotoogniwa organiczne wytwarzane są w postaci płaskich, wielowarstwowych struktur 
optycznych, w których polimerowa warstwa aktywna jest umieszczona pomiędzy dwiema 
elektrodami. Schemat struktury organicznej komórki fotowoltaicznej jest przedstawiony na 
rys.1. Zasadniczymi elementami komórki fotowoltaicznej są: podłoże szklane, elektroda 
transparentna, warstwa aktywna i elektroda metaliczna. Podłoże szklane spełnia rolę elementu 
nośnego dla całej struktury fotowoltaicznej. Zakłada się, że w przyszłości fotoogniwa 
organiczne będą masowo wytwarzane na elastycznych podłożach plastikowych. Obecnie 
elektrody transparentne wytwarzane są najczęściej z tlenku indowo-cynowego (ITO). Mogą 
być stosowane również elektrody transparentne z innych tlenków, jak z domieszkowanego 
ditlenku tytanu (TiO2) bądź z domieszkowanego tlenku cynku (ZnO). Rolą elektrody 
transparentnej jest przepuszczanie padającego na komórkę światła oraz zbieranie i 
odprowadzanie wygenerowanych w warstwie aktywnej ładunków elektrycznych. Elektroda 
transparentna w komórce fotowoltaicznej spełnia najczęściej rolę anody. Budowane są 
również struktury odwrócone, w których elektroda transparentna jest katodą. Absorpcja i 
generacja ładunków elektrycznych oraz ich transport do odpowiednich elektrod odbywa się 
w warstwie aktywnej zbudowanej z półprzewodników organicznych. Zaletą 
półprzewodników organicznych w stosunku do ich nieorganicznych odpowiedników jest ich 
prostsza synteza oraz łatwiejsze do zrealizowania procesy oczyszczania. Warstwy 
półprzewodników organicznych mogą być nakładane z roztworów, co oznacza, że można 
nimi pokrywać duże powierzchnie, przy bardzo umiarkowanym zużyciu odczynników. 
W tym celu mogą być zastosowane niedrogie i wydajne metody nakładania warstw z fazy 
ciekłej, takie jak: spin-coating [U2], ink jet printing [U3] lub screen printing [U4]. Przy 
wykorzystaniu organicznych materiałów aktywnych stosowane mogą być elastyczne podłoża, 
co pozwala rulować wytwarzane układy [U5]. Generacja prądu elektrycznego w strukturze 
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fotowoltaicznej wymaga zastosowania dwóch polimerów o przeciwnym typie przewodnictwa, 
z których jeden jest donorem (D) a drugi akceptorem (A). W konwersji energii 
promieniowania optycznego na energię elektryczną w komórce organicznego fotoogniwa 
zachodzą następujące procesy: 

• absorpcja światła i generacja ekscytonów, 
• dyfuzja ekscytonów w kierunku złącza D/A, 
• dysocjacja ekscytonów na złączu D/A, 
• transport swobodnych nośników ładunku elektrycznego do elektrod. 

Sprawność komórki fotowoltaicznej jest iloczynem sprawności poszczególnych procesów. 
Dla osiągnięcie wysokich sprawności struktur fotowoltaicznych wymagana jest ich 
optymalizacja ze względu na właściwości optyczne jak i elektryczne. W dotychczasowych 
badaniach zajmowałam się optymalizacją optyczną struktur fotowoltaicznych. Pełna 
optymalizacja wymaga sprzężenia modeli optycznych i elektrycznych. 

Za optymalną warstwę aktywną można uznać taką, która absorbuje wszystkie docierające 
do niej fotony a każdy z zaabsorbowanych fotonów wzbudza ekscyton, który dysocjując daje 
parę ładunków docierających do odpowiednich elektrod. Pod względem właściwości 
optycznych i elektrycznych półprzewodniki organiczne różnią się istotnie od 
półprzewodników nieorganicznych. Półprzewodniki organiczne cechuje niska ruchliwość 
nośników ładunków, silna absorpcja światła (zazwyczaj współczynniki absorpcji >105cm-1) i 
krótka droga dyfuzji ekscytonów (w zakresie 3-15 nm) [U6, U7]. Energia wiązania ekscytonu 
jest zazwyczaj większa od energii wiązania ekscytonów w półprzewodnikach 
nieorganicznych. Zatem, aby zaszła dysocjacja ekscytonu na swobodne nośniki ładunków 
elektrycznych to wymagana jest obecność silnego pola elektrycznego, znacznie silniejszego 
niż w przypadku struktur nieorganicznych. Pole takie wytwarzane jest na styku donora i 
akceptora (interfejs D/A). Osiągnięcie względnie wysokich efektywności komórek 
fotowoltaicznych wymaga starannego doboru materiałów, wyboru odpowiedniej architektury 
komórki i optymalizacji jej parametrów, głównie grubości warstw składowych. Zagadnienia 
te były przedmiotem moich badań. Krótka droga dyfuzji ekscytonów, jak również silna 
absorpcja światła są przyczynami, dla których stosuje się małe grubości warstw aktywnych, 
na poziomie ∼100 nm. Grubości pozostałych warstw składowych komórki fotowoltaicznej są 
na porównywalnym poziomie. Droga spójności światła słonecznego wynosi ∼800 nm, co 
oznacza, że wewnątrz komórki fotowoltaicznej wiązki odbite od poszczególnych warstw 
interferują ze sobą. O poziomie absorpcji promieniowania oświetlającego komórkę 
fotowoltaiczną decyduje nie tylko współczynnik absorpcji materiału warstwy aktywnej, ale 
również grubości pozostałych warstw komórki. Osiągnięcie wysokiej absorpcji światła 
w komórce fotowoltaicznej wymaga optymalizacji jej parametrów optycznych. 
W optymalizacji optycznej dąży się do osiągnięcia maksymalnej gęstości mocy w obszarze 
warstwy aktywnej, co zachodzi, gdy powstaje w niej strzałka fali stojącej. W optycznych 
modelach komórek fotowoltaicznych należy uwzględniać zespolone współczynniki załamania 
stosowanych materiałów. Zatem zagadnienie modelowania właściwości optycznych komórek 
fotowoltaicznych sprowadza się do opracowania modelu teoretycznego i jednocześnie 
eksperymentalnej charakteryzacji stosowanych materiałów. W mojej działalności naukowej 
oba zagadnienia były przeze mnie badane. 

W historii rozwoju fotowoltaiki organicznej testowane były różne architektury komórek 
fotowoltaicznych [U8-U11]. Jak dotychczas najlepsza efektywność komórek 
fotowoltaicznych jest osiągana, gdy warstwa aktywna jest mieszaniną polimerów o różnym 
typie przewodnictwa. Mieszanina taka (blenda D-A) tworzy heterostrukturę objętościową 
[U12, U13], która jest korzystnym rozwiązaniem, z uwagi na krótką drogę dyfuzji 
ekscytonów. W heterostrukturze objętościowej większa liczba wzbudzonych ekscytonów 
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dociera do interfazy D/A, gdzie ulegają dysocjacji. Przyczynia się to do osiągnięcia wyższej 
wewnętrznej sprawności kwantowej fotoogniwa. W prowadzonych badaniach zajmowałam 
się komórkami fotowoltaicznymi budowanymi w oparciu o heterostruktury objętościowe.  

Różnorodne materiały, ich kombinacje, jak i różne procesy technologiczne mogą być 
użyte do wytwarzania komórek fotowoltaicznych z heterostrukturami objętościowymi. 
Wykorzystując inżynierię molekularną można projektować a następnie syntetyzować 
materiały o właściwościach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Pożądane są 
materiały wykazujące: wysoki stopień krystalizacji w fazie stałej, dobrą rozpuszczalność, 
zdolność do przetwarzania i nietoksyczność. Dla wytworzenia blendy D-A niezbędna jest 
mieszalność polimerów o różnym typie przewodnictwa. W celu uzyskania możliwie 
najlepszych parametrów komórki fotowoltaicznej nadal poszukuje się nowych materiałów 
polimerowych i prowadzi badania już wytwarzanych. Badania przydatności nowych 
materiałów polimerowych do technologii komórek fotowoltaicznych wypełniały część 
mojej aktywności naukowej. W badaniach koncentrowałam się głównie na związkach 
niskocząsteczkowych, pochodnych z grupy azaheterocyklicznej. 

Układy w pełni organiczne, mogą się cechować wysokimi efektywnościami przetwarzania 
światła na energię elektryczną [U14], jednakże często mają one niezadawalającą stabilność 
optyczną i niską ruchliwość elektronów. Poprawę tych parametrów można osiągnąć 
wprowadzając nanokrystality do struktury komórki fotowoltaicznej. Zastosowania 
nanokrystalitów ZnO i TiO2 w komórkach fotowoltaicznych, jak również i badania 
właściwości mezoporowatych warstw TiO2 były przedmiotem moich zainteresowań 
naukowych. 

Problemy naukowe, którymi zajmowałam się po obronie doktoratu mogą być ujęte 
w postaci następujących zagadnień: 

1. teoretyczne i eksperymentalne badania związków niskocząsteczkowych z grupy 
azaheterocyklicznej pod kątem ich zastosowań w technologii fotoogniw organicznych, 

2. zastosowania nanokrystalitów w strukturach fotowoltaicznych, 
3. badania mezoporowatych warstw TiO2 do zastosowań w komórkach fotowoltaicznych, 
4. modelowanie optycznych struktur wielowarstwowych, 
5. optyczna optymalizacja struktur fotowoltaicznych, 
6. analiza teoretyczna i badania struktur fotonicznych do zastosowań w fotowoltaice. 

Poniżej przedstawiam opis tych zagadnień z omówieniem osiągniętych wyników. 

Teoretyczne i eksperymentalne badania związków niskocząsteczkowych 
z grupy azaheterocyklicznej pod kątem ich zastosowań w technologii 
fotoogniw organicznych 

Podstawowymi wymaganiami stawianymi polimerom organicznym do zastosowań 
w technologii ogniw słonecznych jest przewodzenie prądu elektrycznego oraz silna absorpcja 
światła w widzialnym zakresie promieniowania słonecznego (powyżej 300nm). Wymagania 
te spełniają polimery zawierające w swojej strukturze atomy węgla o zhybrydyzowanych 
orbitalach sp2. Na skutek efektu izomerycznego π-electrony są zdelokalizowane, czego 
efektem jest wysoka polaryzowalność molekuł [U15]. Polimery π-skoniugowane posiadają 
dobre właściwości elektryczne. Różnica energii pomiędzy najwyższym obsadzonym 
molekularnym orbitalem (HOMO, poziom π) i najniższym nieobsadzonym molekularnym 
orbitalem (LUMO, poziom π*) odpowiada energii fotonów z zakresu widzialnego. Stąd 
polimery te wykazują silną absorpcję w widzialnym zakresie promieniowania 
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elektromagnetycznego. Widma absorpcyjne oraz właściwości elektryczne skoniugowanych 
polimerów mogą być w pewnym zakresie korygowane poprzez modyfikację ich chemicznej 
struktury [U16, U17], jednakże wymaga to wiedzy na temat związków pomiędzy ich budową 
cząsteczkową a właściwościami optycznymi i elektrycznymi. Wstępnych informacji o 
strukturze elektronowej materiału dostarcza analiza widm absorpcji oraz fotoluminescencji. 
Natomiast pełnej wiedzy na temat budowy molekuł, momentów dipolowych molekuł, 
poziomów energetycznych HOMO-LUMO, położenia pasm absorpcyjnych i 
fotoluminescencyjnych oraz długości drogi dyfuzji ekscytonów dostarcza analiza teoretyczna, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników eksperymentalnych. Analizę teoretyczną 
przeprowadza się z zastosowaniem modeli kwantowo-chemicznych, w których stosuje się 
metody numeryczne. Zdobyta wiedza w wyniku przeprowadzonych symulacji jest niezbędna 
do interpretacji wyników eksperymentalnych oraz do projektowania nowych związków 
chemicznych o pożądanych właściwościach optycznych i elektrycznych. 

Przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań teoretycznych i eksperymentalnych były 
pochodne 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin (PQ) i 1H-pirozolo[3,4-b]chinoksalin (PQX) 
W teoretycznej analizie stosowałam modele kwantowo-chemiczne, zbudowane w oparciu o 
metody mechaniki kwantowej i mechaniki molekularnej. Metody mechaniki kwantowej ze 
względu na trudności natury technicznej (długie czasy obliczeń i wymagane duże moce 
obliczeniowe) stosuje się głównie w obliczeniach ab initio. Metody te rozwinięte zostały 
w kierunku metod półempirycznych, które są znacznie mniej czasochłonne a ponadto 
pozwalają analizować również duże molekuły, zbudowane nawet z setek atomów. 
W metodach półempirycznych krótsze czasy obliczeń są efektem uproszczenia algorytmów 
obliczeniowych, w których pomijane są słabsze oddziaływania (tzw. całki). Niedokładności 
związane z pominięciem słabych oddziaływań są kompensowane poprzez wprowadzenie 
parametrów empirycznych. Korekty dokonuje się poprzez porównanie wyników obliczeń 
z wynikami doświadczalnymi lub z wynikami teoretycznymi otrzymanymi innymi 
dokładnymi metodami. Jakość wyników otrzymanych metodami półempirycznymi zależy od 
poprawności parametryzacji modelu. 

W mechanice molekularnej do opisu fizycznych właściwości cząsteczki stosowane są 
równania mechaniki klasycznej. Zazwyczaj molekuła traktowana jest, jako zbiór atomów, 
których oddziaływania między sobą są opisywane prostymi funkcjami analitycznymi. Takie 
podejście jest często nazywane polem sił (ang. force field), a całkowita energia układu jest 
opisana wzorem [U18]: 
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Układ jest stabilny, gdy jego całkowita energia Etot osiąga minimum. We wzorze (1)  jest 
równoważną długością wiązania a 

0r

0θ  jest kątem między wiązaniami. Pierwszy wyraz po 
prawej stronie równania (1) odpowiada kompresji wiązań a drugi ich zginaniu. Trzeci wyraz  
odpowiada kątowi dwuściennemu (skręcenia) rotacji i jest powiązany z symetrią wiązań. Przy 
pełnym obrocie (360°) fragmentu strukturalnego molekuły wokół pewnej osi, mogą pojawić 
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się jedno, dwa lub trzy równoważne minima energii potencjalnej. Energię związaną 
z symetrią wiązań można wyrazić przez potencjał V o trzykrotnej symetrii obrotu, potencjał 

 o dwukrotnej symetrii obrotu lub potencjał  posiadającego tylko jedno minimum 
w potencjalnej energii obrotu. Czwarty wyraz we wzorze (1), to energia Coulomba, która 
opisuje elektrostatyczne przyciąganie lub odpychanie pomiędzy jonami. Ostatni wyraz 
opisuje oddziaływania Van der Waalsa wyrażone przez potencjał Lennarda-Jonesa. Wzór (1) 
nie uwzględnia energii drgań cieplnych molekuły (T=0 K), stąd wyliczone wartości E

3,k

1,kV2,kV

tot są 
przydatne tylko do jakościowych porównań między molekułami. 

 Metody obliczeniowe mechaniki kwantowej i mechaniki molekularnej zostały 
zaimplementowane w komercyjnym programie HyperChem 7.5 (HyperCube, Inc.) oraz 
w opracowanym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej programie 
HyperBond 3.1. Komercyjny program HyperChem 7.5 zawiera dziewięć półempirycznych 
metod kwantowo-chemicznych, począwszy od prostej metody wszystkich stanów elektronów 
walencyjnych (rozszerzona metoda Hückla) do mocno zaawansowanych i dających dokładne 
wyniki metod półempirycznych, takich jak AM1 lub PM3. Podstawowymi zagadnieniami 
analizowanymi z zastosowaniem modeli kwantowo-chemicznych były: konformacja molekuł 
pochodnych PQ, kształt i położenie widm absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych (w różnych 
rozpuszczalnikach) oraz właściwości elektronowe a w tym kształt orbitali molekularnych, 
momenty dipolowe i poziomy energetyczne HOMO-LUMO. W przeprowadzonych 
obliczeniach stosowana była dynamika molekularna (MD) i fragmentowa dynamika 
molekularna (FMD). W modelowaniu MD rozważając dynamikę wszystkich elementów 
analizowanej struktury wyliczane są widma absorpcyjne i fotoluminescencyjne 
analizowanych związków. W metodzie FMD wraz z dynamiką rotacyjną (RD), będącą jej 
szczególnym przypadkiem rozważa się określoną część molekuły, jeden z podstawników (np. 
grupę fenylową). Symulacje numeryczne pozwalają wyznaczyć konformację molekuły i 
pokazują, w jaki sposób poszczególne fragmenty molekuły wpływają na położenie i kształt 
widm absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych. Przedmiotem zainteresowania jest przede 
wszystkim struktura elektronowa badanych związków i związane z nią elektronowe przejścia 
określające energie wzbudzenia oraz emisji światła. Momenty dipolowe stanów 
molekularnych (podstawowego i wzbudzonego) definiują właściwości solwatochromiczne 
związku. Ich znajomość daje możliwość oszacowania przesunięcia pasm absorpcji oraz 
fluorescencji, które występują w obecności polarnych rozpuszczalników. Analiza kwantowo-

 

Rys.2 Konformacja molekularna pochodnych 1,3-difenylo-pirazolochinoliny (DPPQ) w równowadze. 
Obliczenia wykonano przy zaniedbaniu oddziaływań zewnętrznych (próżnia) i zaniedbaniu ruchów cieplnych 
(T=0 K) [H2]. 
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chemiczna ma duże znaczenie praktyczne, gdyż pozwala ustalić trendy zmian właściwości 
spektroskopowych luminoforów fluorescencyjnych w zależności od specyfiki ich struktury 
molekularnej i środowiska organicznego, w którym takie barwniki są umieszczone. 
Modelowanie kwantowo-chemiczne jest istotnym elementem współczesnej inżynierii 
materiałowej, jest skutecznym narzędziem projektowania nowych związków organicznych o 
zakładanych właściwościach spektroskopowych. 

Przykładową, wyliczoną konformację molekuły 1,3-difenylo-pirazolochinoliny 
przedstawiono na rys.2 [H2]. W budowie molekuły widoczna jest grupa pirazolochinolinowa, 
do której poprzez wiązania C-C i C-N, dołączone są pierścienie fenylowe, odpowiednio Ph1 i 
Ph2. Obecność takich niezrównoważonych pierścieni fenylowych jest wspólną cechą 
wszystkich pochodnych PQ. Do pierścieni fenylowych mogą być dołączone podstawniki (R1, 
R2, R3). W analizie teoretycznej związków metoksy i karboetoksy pochodnych PQ 
zastosowano półempiryczne metody AM1 i PM3 w połączeniu z symulacjami metodą 
dynamiki molekularnej (MD). W analizie uwzględniono zarówno MD całej molekuły, jak i jej 
fragmentów (FMD). 

Wyniki optymalizacji geometrycznej 
pochodnych PQ przedstawiono również w pracy 
[H3]. Wyliczone konformacje dimerów 
pirazolochinoliny (BAPQD) przedstawiono 
w pracy [H4], pochodnych 1-fenylo-3-metylo-
1H-pirazolo[3,4-b]chinolin (MPPQ) w pracy 
[H5] natomiast pochodnych 1,3-dimetylo-1H- 
pirazolo[3,4-b]chinolin [DMPQ] przedstawiono 
w pracy [H6]. Wyniki optymalizacji 
geometrycznej PQX przedstawiono w pracy 
[H7]. Efektem przeprowadzonych obliczeń było 
również wyznaczenie momentów dipolowych 
dla stanów podstawowych i dla stanów 
wzbudzonych oraz widm absorpcyjnych i 
fotoluminescencyjnych pochodnych PQ, które 
zweryfikowano eksperymentalnie. Wyniki 
obliczeń pokazały, że w przypadku 1,3-difenylo-
pirazolochinoliny główny wpływ na położenie 
widm absorpcyjnych ma dynamika rotacyjna 
grup fenylowych, natomiast grupy metoksy i 
karboetoksy nie wpływają na widma 
absorpcyjne [H2]. 

W pracy [H4] przedstawiono 
eksperymentalne wyniki badań wpływu 
rozpuszczalników polarnych na widma absorpcyjne i fotoluminescencyjne dimerów BAPQD. 
Z wynikami eksperymentalnymi porównano wyniki analizy teoretycznej, otrzymane 
z zastosowaniem metod AM1 i PM3 w powiązaniu z MD. Przykładowe widma absorpcyjne i 
fotoluminescencyjne, otrzymane dla jednego z dimerów BAPQD w środowisku 
rozpuszczalnika odpowiednio słabo (HX), średnio (THF) i silnie (ACN) polarnego pokazano 
na rys.3 [H4, Fig.4]. Dla widm absorpcyjnych (rys.3a) można dostrzec bardzo słaby efekt 
solwatochromowy, którego wielkość jest w granicach niepewności pomiarowej. Natomiast 
w widmach fotoluminescencyjnych (rys.3b) efekt solwatochromowy jest bardzo wyraźny. Jest 
on widoczny, jako przesunięcie pasm emisyjnych w kierunku podczerwieni. Efektowi temu 
towarzyszy jednocześnie poszerzenie pasm emisyjnych. To przesunięcie widm 
fotoluminescencyjnych jest efektem oddziaływań (mechanizm Lipperta-Matagi) molekuł 

 

Rys.3 Eksperymentalne i teoretyczne widma 
absorpcyjne (a) i fotoluminescencyjne (b) dimeru 
BAPQD w wybranych rozpuszczalnikach 
polarnych.  CHX – cykloheksan, CF – chloroform, 
THF tetrahydrofuran i ACN – acetonitryl [H4]. 
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rozpuszczalnika na molekuły luminoforu. Molekuły rozpuszczalnika doznają reorientacji 
wokół wzbudzonej cząstki luminoforu powodując obniżenie w różnym stopniu jej poziomów 
energetycznych, odpowiednio dla stanów wzbudzonych i podstawowych. Solwatochromizm 
jest wykorzystywany do ustalania barwy fluorescencji i stąd jest efektem wykorzystywanym 
w technologii organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED-ów). Na rys.3a 
przedstawiono wyliczone widma absorpcyjne a na rys.3b widma fotoluminescencyjne, 
otrzymane z zastosowaniem metod AM1 i PM3, w połączeniu z metodą mechaniki 
molekularnej MM+. Położenia maksimów pików absorpcyjnych; eksperymentalnych i 
wyliczonych metodą PM3 praktycznie się pokrywają. Rozbieżności w szerokościach 
porównywanych pików są efektem uproszczenia modelu teoretycznego, które polegało na 
zaniedbaniu oddziaływań pomiędzy molekułami. Metoda AM1 daje w tym przypadku 
wyraźnie słabszą zgodność z eksperymentem. Doskonałą zgodność wyników obliczeniowych 
z eksperymentalnymi osiągnięto wprowadzając do modelu dynamikę molekularną MD, przez 
co uwzględniono w nim oddziaływania elektronowo-wibracyjne, które są odpowiedzialne za 
przesunięcia pasm fotoluminescencyjnych w kierunku podczerwieni. W pracach [H2, H5, H6] 
przedstawiono porównanie teoretycznych widm absorpcyjnych z widmami 
eksperymentalnymi, odpowiednio dla pochodnych DPPQ [H2], MPPQ [H5] i DMPQ [H6]. 
W obliczeniach zastosowano również metody AM1 i MP3 w powiązaniu z dynamiką 
molekularną MD i fragmentową dynamiką molekularną FMD. W tych przypadkach również 
osiągnięto dobrą zgodność wyników analizy teoretycznej z wynikami doświadczalnymi. 

Oprócz widm absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych wyznaczane były również kształty 
orbitali molekularnych, poziomy energetyczne HOMO-LUMO i momenty dipolowe. 
Wyliczane poziomy HOMO-LUMO nie są wartościami dokładnymi, często mogą się nawet 
znacznie różnić od wartości zmierzonych. Jednakże celem analizy teoretycznej w tym 
zakresie nie jest uzyskanie dokładnych wartości, lecz określenie tendencji zmian poziomów 
HOMO-LUMO, w zależności od zmian w strukturach analizowanych molekuł. Otrzymane 
wyniki mogą być wykorzystane do selekcji związków ze względu na ich przydatność do 
zastosowań w optoelektronice organicznej. Wyniki obliczeń poziomów HOMO dla 
pochodnych PQ w matrycy polimerowej PDT (poli(3-decylotiofen)) przedstawiono w pracy 
[H3, Tab.1]. W pracy [H7] zamieszczono wyniki obliczeń HOMO-LUMO dla izolowanych 
molekuł PQX i molekuł PQX umieszczonych w matrycy polimerowej poli(3-oktylotiofen)). 
W pracy [H8] zamieszczono wyniki obliczeń poziomów HOMO-LUMO molekuł PQX 
w matrycy polimerowej PDT. Z porównania różnic poziomów HOMO-LUMO obliczonych 
dla PQX [H7] stwierdzono, że najniższą wartości posiada P3OT+MOL1 (1,3-difenylo-1H-
pirazolo[3,4-b]chinoksalin), co potencjalnie wskazuje, że zastosowanie PQX w fotoogniwie 
powinno zaowocować jego większą sprawnością 
niż przy zastosowaniu innych związków. Wnioski 
te zostały potwierdzone wynikami badań 
eksperymentalnych [H7, Tab.1]. 

W pracach [H3, H7,H8] przedstawiono również 
wyniki obliczeń momentów dipolowych w stanach 
podstawowych dla izolowanych molekuł PQ i PQX 
oraz tych samych molekuł w matrycach 
polimerowych. Analizowane związki PQ i PQX 
zostały zastosowane, jako akceptory 
w wytworzonych komórkach fotowoltaicznych 
z heterozłączem objętościowym. Zestawienie 
zmierzonych napięć obwodu otwartego UOC dla 
odpowiednich komórek fotowoltaicznych 
z wyliczonymi wartościami momentów dipolowych D zastosowanych luminoforów wykazało 
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Rys.4 Zależność napięcia obwodu otwartego 

UOC od momentu dipolowego [H7]. 
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wyraźną korelację pomiędzy tymi wielkościami, która w literaturze nie była wcześniej 
opisywana [H3, H7,H8]. Ilustruje to zależność przedstawiona na rys.4. Widać, że wraz ze 
wzrostem statycznego momentu dipolowego rośnie napięcie obwodu otwartego UOC. Moment 
dipolowy w stanie podstawowym ma istotny wpływ na kinetykę ekscytonów i swobodnych 
ładunków. 

W pracy [H3] przedstawiono wyniki obliczeń efektywnych długości dróg swobodnych 
ekscytonów z uwzględnieniem polaronowego efektu oraz bez uwzględnienia tego efektu. 
W obliczeniach skorzystano z metody DFT (ang. Density Functional Theory), uwzględniając 
efekt oddziaływania coulombowskiego dipol-dipol. Wyniki obliczeń pokazały, że efekt 
polaronowy, czyli rozpraszanie ekscytonów na wibracjach podpoziomów prowadzi do 
zmniejszenia efektywnej drogi dyfuzji ekscytonów. Średnia droga dyfuzji ekscytonu jest 
odwrotnie proporcjonalna do jego energii wiązania. 

  
(a) (b) 

Rys.5 Przykładowe charakterystyki prądowo-napięciowe fotoogniw. Gęstość mocy Plight=1,3mW/cm2 [H7]. 

Z zastosowaniem badanych teoretycznie niskocząsteczkowych związków organicznych 
wytwarzane były komórki fotowoltaiczne [H3, H7, H8]. Na tym etapie badań grubości 
warstw składowych struktur fotowoltaicznych nie były optymalizowane. Celem badań była 
jedynie eksperymentalna weryfikacja przydatności badanych związków niskocząsteczkowych 
do zastosowań w fotowoltaice. Przykładowe charakterystyki prądowo-napięciowe, jakie 
otrzymano dla komórek fotowoltaicznych o architekturze ITO/PEDOT:PSS/ P3OT+MOLx/Al 
(x równy odpowiednio 2, 3 ,4) przedstawiono na rys.5. We wszystkich przypadkach napięcia 
obwodu otwartego UOC mają zbliżone wartości, natomiast wartości prądu zwarcia są różne dla 
różnych luminoforów, co przekłada się na zróżnicowanie pozostałych parametrów, takich jak 
współczynnik wypełnienia FF (ang. fill factor) i współczynnik sprawności QE. Najlepsze 
parametry osiągnięto dla luminoforu MOL1 (rys.5a) [H7]. 

Przeprowadzone metodami mechaniki kwantowej i mechaniki molekularnej przy moim 
współudziale badania teoretyczne pochodnych PQ i PQX dostarczyły bogatej wiedzy na temat 
konformacji ich molekuł oraz roli poszczególnych części molekuł w zjawiskach absorpcji 
światła i fotoluminescencji. Wyznaczone momenty dipolowe, poziomy HOMO-LUMO oraz 
średnie drogi swobodne ekscytonów są pomocne w selekcji związków do zastosowań 
w optoelektronice organicznej. Odkryto, że napięcie obwodu otwartego UOC fotoogniwa jest 
tym większe im większy jest moment dipolowy luminoforu w warstwie aktywnej. 
Przetestowane metody obliczeniowe i otrzymane z ich użyciem wyniki oraz otrzymane 
wyniki badań eksperymentalnych, są wykorzystywane do projektowania nowych struktur 
fotowoltaicznych. Przeprowadzone badania teoretyczne potwierdziły, że zastosowane metody 
mechaniki kwantowej i mechaniki molekularnej są skutecznym narzędziem badawczym. 

 11



Zastosowania nanokrystalitów w strukturach fotowoltaicznych 
Sprawność każdego z etapów przetwarzania promieniowania świetlnego na energię 
elektryczną w fotoogniwie organicznym może być poprawiona poprzez wprowadzenie do 
warstwy aktywnej nanocząstek, takich jak np. fulereny C60, nanorurki węglowe lub 
nanokrystality szerokoprzerwowych półprzewodników nieorganicznych (ZnO, TiO2, CdSe, 
CdS, PbS, SnO2, CuInS2, CuInSe2) [U19]. Hybrydowe warstwy aktywne polimer-
nanokrystalit, łączą w sobie korzystne cechy polimeru i nanokrystalitów, tj. silną absorpcję 
światła przez polimer i wysoką ruchliwość nośników w nieorganicznym półprzewodniku. 
Nanokrystality w warstwie aktywnej powodują zaburzenie ciągłości jej współczynnika 
załamania a przez to silne rozpraszanie światła. W efekcie następuje wydłużenie średniej 
drogi, jaką fotony pokonują w warstwie aktywnej a przez to wzrost prawdopodobieństwa ich 
absorpcji. Nanokrystality tworzą z polimerem heterostrukturę. Na interfejsie 
polimer/nanokrystalit powstaje duży gradient natężenia pola elektrycznego, co sprzyja 
poprawie sprawności dysocjacji wzbudzanych ekscytonów. Warstwy hybrydowe polimer- 
nanokrystalit mogą być nanoszone tymi samymi metodami, co warstwy polimerowe. 

W badaniach nad technologią fotoogniw stosowałam nanokrystality ditlenku tytanu TiO2 i 
tlenku cynku ZnO. Materiały te charakteryzują się dobrą stabilnością właściwości fizycznych 
jak i chemicznych, są względnie łatwe do wytworzenia oraz są neutralne dla środowiska 
naturalnego. Nanokrystality ditlenku tytanu TiO2 i tlenku cynku ZnO w heterostrukturze 
warstwy aktywnej są akceptorami elektronów. Właściwości nanokrystalitów mogą być 
w pewnym zakresie kształtowane w procesach technologicznych, dotyczy to zwłaszcza 
szerokości przerwy energetycznej oraz przewodności. Dla nanokrystalitów obserwowany jest 
kwantowy efekt rozmiarowy, który wykorzystywałam do wyznaczania ich rozmiarów. 
Średnice 2R nanokrystalitów wyznaczane były ze wzoru [U20]: 
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gdzie 1.0545×10=h -34Js jest zredukowaną stałą Plancka, me jest masą efektywną elektronów, 
mh jest masą efektywną dziur, ε0 jest stałą elektryczną, ε jest stałą dielektryczną anatazu TiO2, 

( )1122* −−4e 2 += heRy mmE hε  jest efektywną energią Rydberga. ∆E jest przesunięciem przerwy 
energetycznej w kierunku ultrafioletu spowodowanym dwoma konkurencyjnymi efektami; tj. 
poszerzeniem przerwy energetycznej 
spowodowanym efektem Bursteina-Mossa i 
jej zawężeniem spowodowanym 
rozpraszaniem typu elektron-elektron i 
elektron-jon. 

( )

Wyniki moich badań, jakie prowadziłam 
nad zastosowaniem nanokrystalitów TiO2 i 
ZnO w komórkach fotowoltaicznych zostały 
przedstawione odpowiednio w pracach [H9] i 
[H10]. W pracy [H9] przedstawiono wyniki 
badań struktury fotowoltaicznej 
z dwuskładnikową organiczną warstwą 
aktywną i struktur z hybrydowymi 
trójskładnikowymi warstwami aktywnymi. 
Dwuskładnikowa warstwa aktywna była 
blendą poly(3-decylotiofenu) i kopolimeru 

 
Rys.6 Dyfraktogramy XRD otrzymane dla 
nanocząstek TiO2 wygrzewanych odpowiednio 
w temperaturze 400 i 500 °C [H9]. 
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fluorenu. Pierwszy z nich jest donorem a drugi akceptorem. Hybrydowe trójskładnikowe 
warstwy aktywne były blendą poly(3-decylotiofenu), kopolimeru fluorenu i nanokrystalitów 
TiO2, które są akceptorami. Wytworzone zostały dwa typy komórek fotowoltaicznych 
z hybrydowymi warstwami aktywnymi, do wytworzenia których użyto nanpudrów TiO2 o 
różnych średnicach nanokrystalitów. Zawartość TiO2 w warstwach aktywnych w obu 
przypadkach była taka sama i wynosiła 30% wagowych. Różnice w składzie polimorficznym 
zastosowanych nanopudrów i w rozmiarach nanokrystalitów TiO2 były wynikiem 
zastosowania różnych temperatur wygrzewania, które wynosiły odpowiednio 400°C i 500°C. 
Na rys. 6 przedstawiono dyfraktogramy XRD otrzymane dla stosowanych nanopudrów TiO2. 
Rozmiary nanokrystalitów wyznaczone zostały z szerokości pików dyfrakcyjnych 
wykorzystując wzór Scherrera. Nanopuder wygrzewany w temperaturze 400 °C zawierał 62% 
anatazu i 38% brukitu o średnicach nanocząstek odpowiednio (7,7 ± 3,0) nm i (9,0 ± 4,0) nm. 
Natomiast nanopuder wygrzewany w temperaturze 500 °C zawierał 72% anatazu i 28% 
brukitu o średnicach nanocząstek odpowiednio (12 
± 2) nm i (12 ± 3) nm. Wyznaczone średnice 
nanokrystalitów potwierdzone zostały w pomiarach 
TEM. Charakterystyki prądowo-napięciowe 
wytworzonych fotoogniw przedstawione są na 
rys.7. Lepszymi parametrami  
 fotowoltaicznymi, tj. wyższym prądem zwarcia 
(ang. short current density) Isc=33,49 µA/cm2, 
wyższym napięciem obwodu otwartego (ang. open 
circuit voltage) Uoc=1,13 V, wyższym 
współczynnikiem wypełnienia FF=0,275 i wyższą 
sprawnością QE=0,80 % charakteryzowały się 
fotoogniwa z nanokrystalitami TiO2 o mniejszej 
średnicy (temperatura wygrzewania 400 °C). 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdziłam, 
że poprawa parametrów fotoogniw jest efektem silniejszego rozpraszania światła w warstwie 
aktywnej zawierającej nanokrystality, co skutkuje silniejszą absorpcją światła. Gdy średnica 
cząstek rozpraszających światło jest mniejsza niż λ/20, to rozpraszanie ma charakter 
izotropowy [U21]. W obu rodzajach komórek fotowoltaicznych masowy udział 
nanokrystalitów TiO2 był identyczny, a to oznacza, że więcej centrów rozpraszających 
w jednostce objętości było w warstwie aktywnej zawierającej mniejsze nanokrystality. 
W warstwie aktywnej zawierającej mniejsze nanokrystality rozpraszanie światła jest bardziej 
izotropowe niż w przypadku większych nanokrystalitów. Stąd komórki fotowoltaiczne 
z mniejszymi nanokrystalitami posiadały większą sprawność. Jednakże poziom 
domieszkowania warstw aktywnych był zbyt niski, aby obecność nanokrystalitów w istotny 
sposób wpłynęła na poprawę ich parametrów elektrycznych. Przy niewielkich koncentracjach 
nanokrystalitów TiO2, tworzą one izolowane obszary w warstwie aktywnej i przez to 
w niewielkim stopniu wpływają na poprawę transportu ładunków [U22]. 

 
Rys.7 Charakterystyki prądowo-napięciowe 
fotoogniw z hybrydowymi warstwami 
aktywnymi [H9]. 

W pracy [H10] przedstawiono wyniki badań struktury fotowoltaicznej z dwuskładnikową 
organiczną warstwą aktywną i struktur z hybrydowymi trójskładnikowymi warstwami 
aktywnymi domieszkowanymi nanokrystalitami ZnO. W tym przypadku dwuskładnikowa 
warstwa aktywna była blendą poli(3-decylotiofenu) (donor) i 4-(4-dimetyloamino-
benzylideno)-2-p-toilo-4H-oksazol-5-onu(akceptor). Hybrydowe trójskładnikowe warstwy 
aktywne były blendą poli(3-decylotiofenu), 4-(4-dimetyloamino-benzylideno)-2-p-toilo-4H-
oksazol-5-onu i nanokrystalitów ZnO. W tym przypadku również wytworzone zostały dwa 
typy komórek fotowoltaicznych z hybrydowymi warstwami aktywnymi, do wytworzenia 
których użyto różnych nanopudrów ZnO z nanokrystalitami o rozmiarach odpowiednio 
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17,88 nm (wygrzewane w temperaturze 450 °C) i 31,61 nm (wygrzewane w temperaturze 550 
°C). Udział masowy ZnO w warstwach aktywnych w obu przypadkach był taki sam i wynosił 
30%. Również i w przypadku komórek fotowoltaicznych z warstwami aktywnymi 
zawierającymi ZnO, lepsze parametry fotowoltaiczne osiągnięto dla przypadku mniejszych 
rozmiarów nanokrystality. Przypisuję to, podobnie jak w przypadku warstw aktywnych 
domieszkowanych TiO2 silniejszemu i bardziej izotropowemu rozpraszaniu światła na 
mniejszych nanokrystalitach. Fotoogniwa zawierające mniejsze nanokrystality ZnO posiadały 
następujące parametry: prąd zwarcia Isc=28,2 µA/cm2, napięcie obwodu otwartego 
Uoc=0,87 V, współczynnik wypełnienia FF=0,245 i sprawnością QE=0,46%, przy natężeniu 
oświetlenia Plight=1,3mW/cm2. 

Wytworzone struktury fotowoltaiczne z warstwami aktywnymi zawierającymi 
nanokrystality, odpowiednio TiO2 i ZnO nie były optymalizowane, jednakże wyniki 
przeprowadzonych badań wykazały korzystny wpływ ich obecności w warstwie aktywnej na 
sprawność fotoogniwa. Otrzymane wyniki pokazały, że koncentracja zastosowanych 
nanokrystalitów TiO2 i ZnO na poziomie 30% wagowych korzystnie wpływa na poprawę 
absorpcji światła, jednakże jest zbyt niska, aby istotnie poprawić właściwości elektryczne 
warstwy aktywnej. 

Badania mezoporowatych warstw TiO2 do zastosowań w komórkach 
fotowoltaicznych 
Tradycyjne fotoogniwa organiczne z warstwami aktywnymi w postaci heterostruktur 
objętościowych (ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna/Al) charakteryzują się wysokimi 
sprawnościami przetwarzania energii promienistej na elektryczną. Jednakże ze względu na 
właściwości stosowanych materiałów mają one istotne wady. Katoda wykonana z metalu o 
niskiej pracy wyjścia (Al) łatwo ulega utlenieniu w powietrzu. Dodatkowo dyfuzja tlenu przez 
pory w warstwie aluminium prowadzi do degradacji warstwy aktywnej a silny charakter 
kwasowy PEDOT:PSS oznacza nieuchronną degradację warstwy ITO. Efekty te są przyczyną 
niestabilności czasowych tradycyjnych organicznych struktur fotowoltaicznych. Jednym ze 
sposobów uniknięcia tych problemów jest stosowanie odwróconych struktur 
fotowoltaicznych. Transparentna elektroda (ITO) w odwróconej strukturze fotowoltaicznej 
jest katodą a anoda jest wykonywana z metalu o dużej pracy wyjścia, odpornego na działanie 
warunków atmosferycznych, takiego jak złoto (Au) lub srebro (Ag). W odwróconych 
strukturach fotowoltaicznych, zamiast warstwy PEDOT:PSS mogą być zastosowane 
półprzewodniki typu p o wysokiej pracy wyjścia, takie jak: tlenek niklu NiO, tritlenek 
molibdenu MoO3, pentatlenek wanadu V2O5 bądź tritlenek wolframu WO3, które 
charakteryzują się dobrym przewodnictwem dziurowym. Jako materiały dobrze przewodzące 
elektrony mogą być stosowane warstwy z tlenku cezu Cs2O3, z tlenku cynku ZnO, lub 
z tlenków tytanu TiOx. Współpracując z Katedrą Optoelektroniki Politechniki Śląskiej 
prowadziłam badania nad technologią warstw TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel do 
zastosowań w fotoogniwach organicznych. Metoda zol-żel jest to chemiczny sposób 
wytwarzania materiałów z fazy ciekłej. Najważniejszymi zaletami tej metody jest możliwość 
kształtowania struktury wytwarzanego materiału. Metoda zol-żel nie wymaga stosowania 
kosztownych instalacji technologicznych i w przeciwieństwie do metod próżniowych jest 
bardzo wydajna. Te zalety metody zol-żel mogą być wykorzystane w technologii warstw 
ditlenku tytanu TiO2 do zastosowań fotowoltaicznych. Metoda zol-żel wytwarzania 
materiałów może być łączona z różnymi technikami nakładania warstw, takimi jak: metoda 
zanurzeniowa (ang. dip-coating) lub metoda rozwirowania (ang. spin-coating), które są 
najczęściej stosowanymi metodami na skalę laboratoryjną. Na skalę przemysłową, do 
pokrywania dużych powierzchni mogą byś stosowane inne metody nakładania warstw. 
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Dotychczasowe badania, jakie prowadziłam w zakresie warstw TiO2 wytwarzanych 
metodą zol-żel polegały głównie na ich charakteryzacji metodami optycznymi. Badania 
dotyczyły określenia wpływu wybranych parametrów technologicznych i rodzaju 
zastosowanego podłoża oraz grubości wytwarzanych warstw na wielkość optycznej przerwy 
zabronionej. W pracy [H11] przedstawiono wyniki badań dwóch rodzajów warstw ditlenku 
tytanu; kompaktowych o współczynniku załamania ∼2,2 i porowatych o współczynniku 
załamania ∼1,6. Warstwy ditlenku tytanu wytworzone zostały na podłożach ze szkła sodowo-
wapniowego techniką dip-coating. Współczynniki załamania warstw wyznaczone zostały 
elipsometrycznie. Na podstawie wartości n współczynnika załamania wyliczana została 
porowatość P materiału warstwy, korzystając ze wzoru Lorentza-Lorenza: 
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gdzie nd jest współczynnikiem załamania anatazu nd≈2,52. Dla warstw najbardziej 
kompaktowych o najwyższym współczynniku załamania wyznaczona porowatość wynosiła 
PA≈16% a porowatość warstw TiO2 o najniższym współczynniku załamania wynosiła 
PB≈46%. Wysoką porowatość i w efekcie niski współczynnik załamania materiału warstwy 
osiągnięto poprzez zastosowanie niejonowego surfaktantu Triton X-100, który zmniejsza 
napięcie powierzchniowe rozpuszczalników i w konsekwencji zapobiega zapadaniu się 
struktury materiału w procesach suszenia i wygrzewania. Morfologia warstw ditlenku tytanu 
była badana z zastosowaniem mikroskopu sił atomowych AFM. W wytworzonych strukturach 
badałam kwantowy efekt rozmiarowy, który wykorzystałam do wyznaczenia średnic 
nanokrystalitów (wzór 2). 

  
Rys.8 Widma transmisyjne warstw ditlenku tytanu [H11]. Rys.9 Współczynnik absorpcji (αhν)2 w zależności od 

energii fotonu [H11]. 

Na rys.8 pokazane są przykładowe widma transmisyjne, dla warstw ditlenku tytanu na 
podłożu ze szkła sodowo-wapniowego. Na rys.9 przedstawiono zależność współczynnika 
absorpcji (αhν)2 od energii fotonu. Z krawędzi absorpcji określono wartość optycznej 
przerwy zabronionej oraz energię Urbacha. Jeśli funkcje gęstości stanów dla pasm 
walencyjnego i przewodnictwa mają kształt paraboliczny, to szerokość optycznej przerwy 
zabronionej Eg dla warstwy ditlenku tytanu może być wyznaczona z analizy zależności 
pomiędzy współczynnikiem absorpcji α i energii fotonu hν przy zastosowaniu wzoru Tauca: 
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gdzie C jest stałą, natomiast a=1 dla prostych przejść pomiędzy pasmem walencyjnym i 
pasmem przewodzenia. Dla przejść skośnych a=4. Szerokość optycznej przerwy zabronionej 
jest wyznaczana z ekstrapolacji liniowej części wykresu zależności współczynnika absorpcji 
( ) ah 2να  od energii fotonu hν. Jak widać (rys.9) w warstwach TiO2 o wysokim 
współczynniku załamania występują proste międzypasmowe przejścia elektronowe (a=1), a 
szerokość optycznej przerwy zabronionej mieści się w przedziale Eg≈3,72÷3,75 eV i jej 
wartość zależy od grubości warstwy. Tak wysoka wartość optycznej przerwy zabronionej 
świadczy o amorficznym charakterze materiału warstwy. W mezoporowatych warstwach 
ditlenku tytanu o współczynniku załamania ∼1,61 dominującymi są skośne międzypasmowe 
przejścia elektronowe a szerokość optycznej przerwy zabronionej wynosi Eg≈3,40 eV. 
Przeprowadzone badania pokazały, że poprzez porowatość wytwarzanych warstw można 
kontrolować szerokość optycznej przerwy zabronionej, co jest niezwykle istotne z punktu 
widzenia zastosowań warstw ditlenku tytanu w komórkach fotowoltaicznych. Na podstawie 
przesunięcia szerokości przerwy energetycznej w kierunku ultrafioletu (blue energy shift), 
korzystając ze wzoru (2) wyznaczałam średnice nanokrystalitów anatasu. Obrazy AFM 
pokazały, że warstwy zbudowane są z ziaren o zróżnicowanych rozmiarach. Badania 
pokazały, że dla wytworzonych warstw wraz ze wzrostem ich grubości maleje szerokość 
optycznej przerwy zabronionej, co jest znamienne dla kwantowego efektu rozmiarowego. 
Jednakże, gdy poszerzony został zakres grubości wytwarzanych warstw TiO2, to okazało się, 
że szerokości optycznej przerwy zabronionej odpowiadającej przejściom skośnym jest 
niemonotoniczną funkcją grubości warstwy. Zależność taka, jak dotychczas nie była 
przedstawiana w literaturze. Odkrycie tego efektu stało się impulsem do przeprowadzenia 
dalszych badań. Otrzymane wyniki przedstawiono w pracy [H12]. Z doniesień literaturowych 
wynikało, że aktywność fotokatalityczna warstw ditlenku tytanu ulega obniżeniu, gdy te 
nanoszone są na podłożach ze szkła sodowo-wapniowego [U23]. Przyczyną tego efektu jest 
dyfuzja jonów metali alkalicznych (głównie sodu Na+) z podłoża do warstwy zolu, które 
w ten sposób przyczyniają się do wzrostu średnic powstających nanokrystalitów. Na 
podstawie doniesień literaturowych uznaliśmy, że efektem odpowiedzialnym za 
niemonotoniczną zależność Eg(d) (rys.10) są jony sodu, dyfundujące z sodowo-wapniowego 
podłoża szklanego do warstwy TiO2. 

 
 

Rys.10 Zależność szerokości optycznej przerwy 
zabronionej odpowiadającej przejściom skośnym dla 
warstwy TiO2 od jej grubości. Podłoże sodowo-
wapniowe[H12]. 

Rys.11 (a) Przesunięcie szerokości optycznej przerwy 
zabronionej odpowiadającej przejściom skośnym 
w funkcji średnicy D nanokrystalitów, (b) Zależność 
średnicy D nanokrystalitów od grubości warstwy TiO2 
na podłożu sodowo-wapniowym [H12]. 

W ramach badań, przy moim współudziale wytworzonych zostało wiele warstw TiO2 na 
podłożach sodowo-wapniowych i na podłożach sodowo-wapniowych pokrytych warstwami 
krzemionkowymi o różnej grubości. Warstwy krzemionkowe również zostały wytworzone 
metodą zol-żel. Badania pokazały, że w warstwach TiO2 naniesionych bezpośrednio na 
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podłożach sodowo-wapniowych występują zarówno skośne jak i proste międzypasmowe 
przejścia elektronowe, co jest efektem obecności w nich zarówno fazy amorficznej jak i 
krystalicznej. Szerokość optycznej przerwy zabronionej odpowiadającej skośnym 
międzypasmowym przejściom elektronowym jest niemonotoniczną funkcją grubości warstwy 
a szerokość optycznej przerwy zabronionej odpowiadającej przejściom prostym maleje wraz 
ze wzrostem grubości warstwy. Na rys.10 przedstawiono zależność optycznej przerwy 
zabronionej odpowiadającej przejściom skośnym dla warstwy TiO2 na podłożu sodowo-
wapniowym od jej grubości d. Na rys.11a pokazano wyliczone na podstawie (2) przesunięcie 
szerokości optycznej przerwy zabronionej dla przejść skośnych w funkcji średnicy D 
nanokrystalitów. Rys.11b przedstawia natomiast zależność średnicy D nanokrystalitów 
anatazu od grubości warstwy. Widać, że gdy grubość d warstwy wynosi mniej niż 60 nm, to 
średnice nanokrystalitów maleją wraz ze wzrostem grubości warstwy, co jest spowodowane 
obecnością jonów sodu, pochodzących z podłoża. Gdy rośnie grubość warstwy, to spada 
w niej stężenie jonów sodu Na+ i ich wpływ na średnice nanokrystalitów anatazu przestaje 
być znaczący. Dyfuzja jonów sodu Na+ z podłoża sodowo-wapniowego do warstwy TiO2 
może być ograniczona poprzez zastosowanie krzemionkowej warstwy buforowej. W celu 
sprawdzenia skuteczności warstw krzemionkowych w zapobieganiu migracji jonów sodu Na+ 
do warstw TiO2 zbadany został wpływ grubości warstwy SiO2 na szerokość optycznej 
przerwy zabronionej TiO2. Na podłożach ze szkła sodowo-wapniowego pokrytych warstwami 
krzemionkowymi o różnych grubościach dSiO2 wytworzone zostały warstwy TiO2 o grubości d 
= 36 nm. W warstwach TiO2 wytworzonych na podłożach sodowo-wapniowych pokrytych 
warstwą krzemionkową stwierdzono istnienie jedynie prostych międzypasmowych przejść 
elektronowych i odpowiadających im wysokich wartościach optycznych przerw zabronionych 
(Eg>3,7 eV), co oznacza, że warstwy te są amorficzne. Brak przejść skośnych świadczy o 
braku nanokrystalitów anatazu w warstwie TiO2 wytworzonej na podłożach z warstwą 
krzemionkową. Jest to efektem skutecznego blokowania przez warstwę krzemionkową 
dyfuzji jonów sodu z podłoża sodowo-wapniowego do warstwy TiO2. Wyniki 
przeprowadzonych badań pokazały, że nawet  
najcieńsze warstwy krzemionkowe (dSiO2= 
85 nm) bardzo skutecznie blokują dyfuzję 
jonów sodu z podłoża szklanego do warstwy 
ditlenku tytanu, jednakże i jej grubość ma 
wpływ na szerokość optycznej przerwy 
zabronionej, co zilustrowano na rys.12. Dla 
cieńszych warstw krzemionkowych (dSiO2 < 
130  nm), szerokość optycznej przerwy 
zabronionej Eg ma wartość ∼3.79 eV, a dla 
zakresu grubości warstwy krzemionkowej 
130 nm<dSiO2<200 nm obserwowany jest 
spadek wartości Eg. Natomiast dla grubszych 
warstw krzemionkowych (dSiO2>200 nm) 
widoczne jest ustalenie się wartości Eg na 
poziomie ∼3.74 eV. Taka zależność 

 
Rys.12 Zależność szerokości optycznej przerwy 
zabronionej dla przejść prostych od grubości 
buforowej warstwy krzemionkowej. Grubość warstwy 
TiO2 d=34nm [H12]. 

szerokości optycznej przerwy zabronionej od grubości dSiO2 warstwy krzemionkowej (rys.12) 
może być efektem dyfuzji jonów krzemu z warstwy krzemionkowej do warstwy TiO2. 
Pierwszy zakres charakterystyki pokazanej na rys.12 jest efektem ograniczonej wydajności 
warstwy krzemionkowej, jako źródła jonów krzemu. 

Wyznaczone energie Urbacha dla wytworzonych warstw potwierdziły zróżnicowanie 
struktury materiału warstw TiO2 w zależności od ich grubości na podłożach sodowo-
wapniowych, które jest efektem dyfuzji jonów sodu Na+ z podłoża do warstwy. Również i 
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w przypadku warstw TiO2 na podłożach z buforową warstwą krzemionkową zależność energii 
Urbacha od grubości buforowej warstwy krzemionkowej potwierdziła zróżnicowanie ich 
struktury. Na rys. 13 przedstawiono obrazy AFM powierzchni warstw ditlenku tytanu 
odpowiednio na podłożu sodowo-wapniowym i na podłożu sodowo-wapniowym z buforową 
warstwą krzemionkową. W pierwszym przypadku widoczny jest charakter polikrystaliczny 
materiału warstwy a w drugim przypadku widać, że warstwa ma charakter amorficzny. 

Wykonane badania warstw ditlenku tytanu wytwarzanych metodą zol-żel są istotne 
z punktu widzenia ich zastosowań w strukturach fotowoltaicznych. Przeprowadzone badania 
wykazały możliwość kontroli struktury materiału wytwarzanych warstw ditlenku tytanu. 
Badania wykazały, że metodą zol-żel można wytwarzać warstwy TiO2 zarówno w postaci 
amorficznej, jak i polikrystalicznej. W warstwach amorficznych występują proste 
międzypasmowe przejścia elektronowe, natomiast w warstwach polikrystalicznych występują 
zarówno proste, jak i skośne przejścia elektronowe. Poprzez grubość wytwarzanych warstwy i 
zastosowane procesy technologiczne można kontrolować rozmiary nanokrystalitów, a przez 
to szerokość optycznej przerwy zabronionej, odpowiadającej skośnym miedzypasmowym 
przejściom elektronowym. Wyniki badań wpływu podłoża na strukturę i szerokość optycznej 
przerwy zabronionej będą wykorzystane w przyszłości w badaniach nad opracowaniem 
technologii wytwarzania elektrod transparentnych na bazie TiO2. 

  

Rys.13 Obrazy AFM warstwy TiO2 odpowiednio na podłożu sodowo-wapniowym i podłożu sodowo-wapniowym 
z krzemionkową warstwą buforową o grubości dSiO2=1180nm [H12]. 

Modelowanie optycznych struktur wielowarstwowych 
Z optycznego punktu widzenia, komórka fotowoltaiczna jest strukturą wielowarstwową 

zbudowaną z warstw o zespolonych współczynnikach załamania. Optymalizacja komórki 
fotowoltaicznej zbudowanej z wykorzystaniem określonych materiałów sprowadza się do 
optymalizacji grubości poszczególnych warstw, zwłaszcza warstwy aktywnej i warstw z nią 
sąsiadujących. Do optycznej analizy jednowymiarowych struktur wielowarstwowych 

 
Rys.14 Schemat struktury wielowarstwowej. 
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doskonale nadają się metody macierzowe, tzw. metody macierzy przejścia. Do analizy 
ośrodków izotropowych stosowane są metody macierzy 2×2, np. metoda macierzy 
rozpraszania lub metoda przedstawiona poniżej a do opisu ośrodków anizotropowych 
zastosowanie mają metody macierzy 4×4, np. metoda macierzy Berremana [U24]. Metody 
macierzy przejścia bazują na właściwościach równań Maxwella. 

W prowadzonych analizach teoretycznych wielowarstwowych struktur optycznych 
stosowałam metodę macierzy przejścia 2×2 opisaną w pracy [H13]. Schemat przykładowej 
struktury wielowarstwowej jest przedstawiony na rys.14, gdzie przedstawiono układ N-
warstw o zespolonych współczynnikach załamania jn~  i grubościach dj, osadzonych na 
podłożu szklanym o współczynniku załamania nb. Z liniowości równań Maxwella wynika, że 
pomiędzy stycznymi składowymi pól elektromagnetycznych na granicach struktury 
wielowarstwowej istnieją związki liniowe. Dla analizowanej struktury wielowarstwowej 
można zapisać: 









=








−

+

−

+

b

b

c

c

B
B

M
A
A

     (5) 

gdzie  i  są amplitudami fal odpowiednio padającej i odbitej po lewej stronie struktury 
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gdzie Lc i Lb są macierzami interfazy, odpowiednio dla pokrycia i podłoża, natomiast: 
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Metody macierzowe są bardzo skutecznym narzędziem obliczeniowym do analizy optycznych 
struktur wielowarstwowych. Przedstawioną metodę macierzową stosowałam do analizy 
teoretycznej komórek fotowoltaicznych oraz jednowymiarowych struktur fotonicznych. 

Optyczna optymalizacja struktur fotowoltaicznych 
Osiągnięcie wysokiej sprawności komórki fotowoltaicznej jest uwarunkowane wyborem 
odpowiednich materiałów (zwłaszcza na warstwę aktywną) oraz optymalnym doborem 
grubości warstw składowych struktury. W optymalizacji fotoogniw organicznych rozważane 
są dwa zagadnienia; optyczne i elektryczne. Celem optycznej optymalizacji struktury 
fotowoltaicznej jest znalezienie takich grubości jej warstw składowych, dla których 
w warstwie aktywnej wystąpi możliwie największa absorpcja światła a tym samym i silna 
generacja ekscytonów. Silna absorpcja światła w warstwie aktywnej jest zagadnieniem 
kluczowym dla osiągnięcia wysokiej sprawności fotoogniwa. Celem elektrycznej 
optymalizacji jest taki dobór parametrów struktury, które gwarantują maksymalne 
efektywności procesu dyfuzji wygenerowanych ekscytonów do interfazy D/A oraz 
maksymalną sprawność transportu wygenerowanych swobodnych nośników do elektrod. 
Pełną optymalizację struktury komórki fotowoltaicznej można osiągnąć poprzez sprzężenie 
modelu optycznego z modelem elektrycznym. Jednakże już sama optymalizacja optyczna 
dostarcza bardzo istotnych informacji odnośnie takiego doboru parametrów warstw 
składowych, dla których w komórce fotowoltaicznej zachodzi maksymalna absorpcja światła i 
co za tym idzie następuje wzbudzanie maksymalnej liczby ekscytonów. Rozwiązania 
otrzymywane z optycznej analizy struktur fotowoltaicznych nie zawsze są jednoznaczne, na 
ogół mają charakter periodycznych zależności od grubości analizowanej warstwy. Z tego 
powodu w wyborze najbardziej odpowiednich parametrów pomocna jest wiedza na temat 
przebiegu zjawisk elektrycznych w strukturze fotowoltaicznej. W ramach dotychczasowych 
prac prowadziłam badania nad optyczną optymalizacją struktur komórek fotowoltaicznych. 
Analizowałam również wpływ współczynnika załamania podłoża i obecności warstwy 
antyrefleksyjnej na szybkość generacji ekscytonów. Opracowałam teoretyczny model 
komórek fotowoltaicznych, jako struktur optycznych o zespolonych współczynnikach 
załamania warstw składowych. W opracowanym modelu zastosowałam metodę macierzy 
przejścia 2×2. Przedmiotem analizy była struktura o architekturze 
szkło/ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna/Al. We wszystkich obliczeniach uwzględniałam 
zespolone współczynniki załamania warstw składowych. Zespolone współczynniki załamania 
ITO, PEDOT:PSS i aluminium zaczerpnęłam z literatury a dla warstwy aktywnej 
wyznaczyłam je przy pomocy elipsometru spektroskopowego Woollam M2000. Obliczenia 
przeprowadziłam dla komórek fotowoltaicznych, w których warstwa aktywna była blendą 

 
(a)                                                                         (b)                                           (c) 

Rys.15(a) Schemat komórki fotowoltaicznej, (b) pola elektromagnetyczne w j-tej warstwie dla polaryzacji p, (c) 
pola elektromagnetyczne w j-tej warstwie dla polaryzacji s , E

r
- pole elektryczne, H

r
- pole magnetyczne, 

+
jk
r

, k −
j

r
- wektory falowe [H14]. 
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politiofenu i luminoforu z grupy azaheterocyklicznej. Opracowany model teoretyczny i 
otrzymane wyniki analizy komórek fotowoltaicznych opisałam w pracach [H1, H14, H15, 
H16] a przykładowe wyniki przedstawiam poniżej. 

Schemat komórki fotowoltaicznej z warstwą przeciwodblaskową jest pokazany na rys. 
15a. Światło w strukturze fotowoltaicznej ulega odbiciom na poszczególnych granicach 
warstw a odbite wiązki interferują ze sobą tworząc wewnątrz struktury falę stojącą. Położenie 
węzłów i strzałek fali stojącej zależy od współczynników załamania i grubości 
poszczególnych warstw. Optyczna optymalizacja komórek fotowoltaicznych polega na 
znalezieniu takich grubości warstw składowych, dla których w obszarze warstwy aktywnej 
natężenie światła (∼ 2

0
2 /)( ExE ) jest maksymalne. W ramach analizy teoretycznej dla 

rozważanych komórek fotowoltaicznych wyznaczałam rozkłady unormowanych kwadratów 
natężenia pola elektrycznego 2

0
2 /)( ExE  a następnie rozkłady gęstości generowanych 

ekscytonów G(x) i rozkłady gęstości powierzchniowej generowanych ekscytonów Gsurf. 
Gęstość generowanych ekscytonów w jednostce czasu w płaszczyźnie x’ w j-tej warstwie 
(rys.15) wynosi: 

)'()'( xP
hc

xG jjj
λχ= ,     (12) 

gdzie χj jest kwantową sprawnością generacji ekscytonów. Moc Pj(x) zaabsorbowana 

w płaszczyźnie x’ przez materiał o współczynniku absorpcji α określa wyrażenie: 

  
(a) (b) 

Rys.16 Rozkłady unormowanych kwadratów natężenia pola elektrycznego w komórce fotowoltaicznej (a) i 
rozkłady gęstości wzbudzanych ekscytonów (b). szkło/ITO(120nm)/PEDOT:PSS(60nm)/Ac_L(220nm)/Al(100nm) 
[H14]. 
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Gęstość powierzchniowa wzbudzanych ekscytonów jest to liczba ekscytonów wzbudzanych 
w jednostkowym czasie, w warstwie aktywnej struktury fotowoltaicznej o powierzchni 
jednostkowej: 
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gdzie d jest grubością całkowitą struktury fotowoltaicznej (rys.15a). Zakładając, że kwantowa 
sprawność generacji ekscytonów jest jednostkowa i wszystkie ekscytony dysocjują też 
z jednostkową sprawnością, to wówczas gęstość powierzchniowa Gsurf jest równa gęstości, 
każdego typu nośników (n, p) generowanych w komórce fotowoltaicznej. Normując gęstość 
powierzchniową do wartości odpowiadającej nieskończenie grubej warstwie aktywnej 
otrzymałam charakterystyki opisujące efektywność fotoogniwa. Przykładowe rozkłady 
unormowanych kwadratów natężenia pola elektrycznego w komórce fotowoltaicznej 
przedstawione są na rys.16a. W obszarze warstwy aktywnej (Ac_L) widoczne są dwie strzałki 
fali stojącej. Widać, że dla polaryzacji p przy ukośnym oświetleniu struktury fotowoltaicznej 
na granicach pomiędzy poszczególnymi warstwami składowymi występują skokowe zmiany 
rozkładów, które są konsekwencją warunków granicznych dla pola elektromagnetycznego, 
dla polaryzacji p. Jednocześnie przy wzroście kąta oświetlenia strzałki przesuwają się 
w kierunku podłoża. Rozkłady gęstości generowanych ekscytonów, odpowiadające 
pokazanym rozkładom pola elektrycznego (rys.16a), przedstawione są na rys.16b. Widać, że 
ekscytony generowane są głównie w warstwie aktywnej. 

Na rys.17 pokazane są rozkłady gęstości powierzchniowej wzbudzanych ekscytonów 
w funkcji grubości warstwy aktywnej dla prostopadłego oświetlenia i wybranych kątów 
ukośnego oświetlenia struktury fotowoltaicznej. Dla grubości warstwy aktywnej powyżej 
180 nm i kątów oświetlenia mniejszych niż 30° wyliczone zależności mają charakter 
okresowy. Widać, że przy mniejszych kątach oświetlenia (<30°) uzyskuje się zbliżone 
w swym przebiegu charakterystyki Gsurf(x). Maksymalne gęstości powierzchniowe Gsurf przy 
oświetleniu prostopadłym osiągane są dla grubości warstwy aktywnej równej odpowiednio 
195 nm i 325 nm. Jednakże ze względu na krótkie drogi dyfuzji ekscytonów należy wybierać 
możliwie najmniejsze grubości warstwy aktywnej. Oznacza to, że warstwy aktywne powinny 
charakteryzować się odpowiednio wysokimi współczynnikami ekstynkcji. Proporcje donora i 

akceptora w blendzie użytej do wytworzenia warstwy aktywnej muszą również podlegać 
optymalizacji, której celem jest osiągnięcie wysokiej gęstości powierzchniowej Gsurf przy 
możliwie najmniejszej grubości warstwy aktywnej. Wpływ współczynnika ekstynkcji 
warstwy aktywnej na gęstość powierzchniową wzbudzanych ekscytonów jest pokazany na 
rys.18. Charakterystyki są unormowane do gęstości powierzchniowej Gsurf dla nieskończenie 
grubej warstwy aktywnej. Poszczególne charakterystyki otrzymałam dla współczynników 
ekstynkcji, które są wielokrotnością współczynnika przyjętego do obliczeń charakterystyk 
z rys.17. 

  
Rys.17Wpływ grubości warstwy aktywnej na 
gęstość powierzchniową generowanych. szkło 
(1mm)/ ITO (120nm)/PEDOT:PSS 
(114nm)/Ac_L/Al (100nm) [H14]. 

Rys.18 Wpływ współczynnika ekstynkcji na gęstość 
powierzchniową wzbudzanych ekscytonów. 
szkło/ITO(120nm)/PEDOT:PSS(60nm)//Ac_L/Al(100 nm) 
[H14 ]. 

Analizując wpływ grubości warstwy PEDOT:PSS i warstwy aktywnej na gęstość 
powierzchniową wzbudzanych ekscytonów Gsurf wyznaczyłam związki pomiędzy 
optymalnymi grubościami obu warstw, dla których osiągane są maksymalne wartości Gsurf. 
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Związki te przedstawione są na rys.19. 
Według mojej wiedzy, wyniki takie nie były 
wcześniej przedstawiane w literaturze. Do 
obliczeń przyjęłam grubość warstwy ITO 
równą 120 nm, a grubość warstwy 
aluminium równą 100 nm. Założona grubość 
warstwy ITO jest typowa dla dostępnych 
w handlu podłoży szklanych z warstwą ITO.  

Otrzymane wyniki obliczeniowe 
pokazują, że stosując w strukturach 
fotowoltaicznych warstwy PEDOT:PSS o 
grubościach do 70 nm i warstwy aktywne o 
grubościach z zakresu od 80 do 140 nm 
(zależność A), można osiągnąć maksymalne gęstości wzbudzanych ekscytonów na poziomie 
∼2.4×1014cm-2s-1. Dla większych grubości warstwy aktywnej, z zakresu od 190 nm do 240 nm 
i grubości warstwy PEDOT:PSS poniżej 100 nm (zależność B) można osiągnąć jeszcze 
większe maksymalne gęstości wzbudzanych ekscytonów, na poziomie 3.1×1014cm-2s-1. 
Jednakże ze względu na krótkie drogi dyfuzji ekscytonów i ze względu na sprawności 
w transporcie elektronów i dziur do elektrod, należy preferować mniejsze grubości warstwy 
aktywnej. Wyniki optymalizacji optycznej struktur fotowoltaicznych zweryfikowałam 
eksperymentalnie. Wykonałam struktury fotowoltaiczne o różnej grubości warstwy aktywnej. 
Ich charakterystyki prądowo-napięciowe są przedstawione na rys.20 a wyznaczone na ich 
podstawie parametry zestawione są w tabeli 1 (PV-1 do PV-4). Struktura z najcieńszą 
warstwą aktywną charakteryzuje się najlepszą sprawnością QE=0.71%. Wpływ 
współczynnika ekstynkcji warstwy aktywnej na charakterystyki prądowo-napięciowe 
przedstawiono na rys.21, a wyznaczone na ich podstawie parametry fotoogniw również 
zestawione zostały w Tab.1. Kolejne struktury fotowoltaiczne różniły się wielkością 
współczynnika ekstynkcji κ warstwy aktywnej, natomiast grubości poszczególnych warstw 
struktur były porównywalne. 

 
Rys.19 Relacje pomiędzy grubościami PEDOT:PSS i 

Ac_L, którym odpowiadają maksymalne gęstości 
powierzchniowe wzbudzanych ekscytonów [H14]. 

  
Rys.20 Charakterystyki prądowo-napięciowe 
fotoogniw z warstwami aktywnymi o grubościach od 
102 do 217 nm, grubość warstwy PEDOT:PSS 
wynosi 50 nm [H1.]. 

Rys.21 Charakterystyki prądowo-napięciowe 
fotoogniw z warstwami aktywnymi o różnych 
współczynnikach ekstynkcji [H1]. 

Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, struktura o największym współczynniku 
ekstynkcji warstwy aktywnej (PV-C) charakteryzowała się najwyższym prądem zwarcia Isc, 
najwyższym współczynnikiem wypełnienia FF i najwyższą sprawnością QE. Jak widać 
wykonane struktury fotowoltaiczne z uwzględnienie wyników optycznej optymalizacji 
okazały się być lepszymi od wcześniej wytwarzanych, które nie były optymalizowane. 
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Tab.1 Parametry komórek fotowoltaicznych wyznaczone z charakterystyk przedstawionych na rysunkach 20 i 21 
[H1]. 

structure κ dAc_L (nm) Uoc (V) Isc (µA) FF (%) QE (%) 

PV_1 0.25 217 0.75 19.78 34.70 0.39 
PV_2 0.25 203 0.91 14.91 33.53 0.35 
PV_3 0.25 127 0.88 24.66 37.18 0.62 
PV_4 0.25 102 0.82 30.28 37.27 0.71 
PV_A 0.16 113 0.86 22.35 35.69 0.53 
PV_B 0.25 129 0.80 27.10 36.69 0.66 
PV_C 0.29 108 0.87 39.14 37.42 1.19 

 
Integralnym elementem każdego fotoogniwa jest podłoże optyczne, na które nanoszone są 

poszczególne warstwy komórki fotowoltaicznej. Część padającego światła ulega odbiciu od 
podłoża, stąd jego współczynnik załamania ma wpływ na poziom natężenie światła 
w warstwie aktywnej komórki fotowoltaicznej. Zastosowanie warstwy przeciwodblaskowej 
może zmniejszyć niepożądane odbicie 
światła od podłoża i przez to przyczynić do 
zwiększenia efektywności komórki 
fotowoltaicznej. Wpływ współczynnika 
załamania podłoża w strukturze komórki 
fotowoltaicznej oraz wpływ obecności 
warstwy przeciwodblaskowej na szybkość 
generacji ekcytonów przedstawiłam w pracy 
[H16]. Przykładowe zależności gęstości 
generowanych ekscytonów od współczynnika 
załamania podłoża, dla wybranych kątów 
oświetlenia są przedstawione na rys.22 (linie 
ciągłe). Liniami przerywanymi wykreślone 
zostały zależności dla struktur z warstwami 
przeciwodblaskowymi o grubościach 
optycznych równych ćwiartce długości fali. 
Dla prostopadłego padania światła, zarówno 
dla struktury z ARC jak i dla struktury bez 
ARC gęstość powierzchniowa wzbudzanych ekscytonów Gsurf maleje wraz ze wzrostem 
współczynnika załamania podłoża nb. Dla kąta oświetlenia struktury fotowoltaicznej θ=30°, 
gęstość powierzchniowa wzbudzanych ekscytonów Gsurf słabo zależy od współczynnika 
załamania nb szkła podłożowego, natomiast dla większych kątów θ oświetlenia Gsurf rośnie 
wraz ze wzrostem nb, przy czym dla niskich współczynników załamania podłoża wzrost kąta 
oświetlenia struktury oznacza malenie gęstości powierzchniowej wzbudzanych ekscytonów.  

 
Rys.22 Wpływ współczynnika załamania podłoża i 
obecności warstwy przeciwodblaskowej na gęstość 
powierzchniową generowanych ekscytonów dla 
wybranych kątów oświetlenia światłem o polaryzacji 
p. szkło (1mm)/ ITO (120nm)/PEDOT:PSS 
(120nm)/Ac_L (45nm)/Al(100nm), λ=455nm, 

bARC nn =  [H16]. 

Otrzymane wyniki obliczeniowe pokazują, że struktury budowane na podłożach o wyższych 
współczynnikach załamania charakteryzują się mniejszą wrażliwością na zmiany kąta 
oświetlenia. Gdy kąty oświetlenia struktury są mniejsze od θ=60°, to efektem zastosowania 
ARC jest osiągnięcie większej gęstości powierzchniowej wzbudzanych ekscytonów Gsurf. 
Z otrzymanych zależności, przedstawionych na rys.22 wynika, że gdy fotoogniwo ma 
pracować w niezmiennym położeniu, to pozyskiwanie z niego maksymalnej energii przy 
zmiennym kącie oświetlenia wymaga optymalizacji współczynnika załamania podłoża. 

Optyczna optymalizacja struktur komórek fotowoltaicznych jest zagadnieniem 
kluczowym z punktu widzenia możliwości osiągania wysokich sprawności przetwarzania 
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w nich promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W teoretycznej analizie struktur 
fotowoltaicznych korzystałam z opracowanej przez siebie metody bazującej na formalizmie 
macierzy przejścia 2×2, w której uwzględniłam zespolone współczynniki załamania 
wszystkich warstw składowych. Efektem moich badań w tym zakresie jest wyznaczenie 
wpływu grubości poszczególnych warstw składowych struktury na gęstość powierzchniową 
generowanych ekscytonów oraz wyznaczenie związków pomiędzy optymalnymi grubościami 
warstwy aktywnej i warstwy PEDOT:PSS. Wyznaczyłam wpływ współczynnika załamania 
podłoża i wpływ warstwy przeciwodblaskowej na gęstość powierzchniową generowanych 
ekscytonów. Wyniki analizy teoretycznej zostały pozytywnie zweryfikowane 
eksperymentalnie. 

Analiza teoretyczna i badania struktur fotonicznych do zastosowań 
w fotowoltaice 
Poprawę efektywności układów fotowoltaicznych a przez to obniżenie ceny wytworzenia 
jednostki mocy elektrycznej można osiągnąć kierując na fotokomórkę dodatkową porcję 
promieniowania słonecznego. W tym celu stosowane są koncentratory promieniowania 
słonecznego. Ich zastosowanie pozwala przetwarzać na energię elektryczną promieniowanie 
słoneczne z większej powierzchni niż powierzchnia samego fotoogniwa. Jednakże efektem 
ogniskowania na powierzchni elementu fotowoltaicznego promieniowania słonecznego 
z szerokiego zakresu widma, prowadzi do podgrzewania struktury i w efekcie do spadku jej 
sprawności. Z tego powodu do zastosowań w fotowoltaice pożądane są koncentratory, które 
ogniskują na strukturze fotwoltaicznej jedynie tę część widma promieniowania słonecznego, 
która jest w nich najbardziej sprawnie przetwarzana na energię elektryczną. Wymagania te 
oprócz koncentratorów luminescencyjnych mogą spełniać również koncentratory odbiciowe 
ze zwierciadłami fotonicznymi. Przesłanki te, jak również opracowana przeze mnie w pełni 
zespolona metoda macierzowa 2×2 analizy 
struktur warstwowych, skłoniły mnie do 
podjęcia badań w zakresie analizy 
teoretycznej i projektowania 
jednowymiarowych (1D) odbiciowych 
struktur fotonicznych osadzanych na 
podłożach szklanych. Struktury fotoniczny 
wytwarzane były metodą zol-żel 
z zastosowaniem techniki dip-coating 
nanoszenia warstw. Cechą 
charakterystyczną tej techniki jest 
pokrywanie powierzchni całego podłoża 
zanurzonego w zolu. W przypadku 
stosowania płaskich podłoży, po obu ich 
stronach wytwarzane są identyczne 
warstwy w jednym procesie nakładania. 

Rys.23 Struktura fotoniczna z kryształami 
fotonicznymi. PC1, PC2 – kryształy fotoniczne, GS – 
podłoże szklane, θ - kąt padania światła [H13]. 

Schemat wytwarzanych struktury odbiciowych z kryształami fotonicznymi jest 
przedstawiony na rys.23. Na płaskim podłożu szklanym GS, po obu jego stronach znajdują się 
kryształy fotoniczne (PC1, PC2). Światło padające na taką strukturę doznaje odbić na 
kryształach fotonicznych PC1 i PC2. Ponieważ grubości podłoży szklanych są rzędu 1 mm a 
droga spójności promieniowania słonecznego wynosi ∼800 nm, to poszczególne wiązki 
światła odbite od kryształów PC1 i PC2 nie interferują ze sobą a ich natężenie sumują się. 
Interferencja zachodzi jedynie wewnątrz kryształów fotonicznych. Schemat struktury 
kryształu fotonicznego 1D jest pokazany na rys.24a. Jest to struktura wielowarstwowa 

 25



złożona z naprzemiennie nałożonych na siebie warstw o wysokim współczynniku załamania 
(H) i warstw o niskim współczynniku załamania (L). Profil współczynnika załamania 
w krysztale fotoniczny 1D jest pokazany na rys.24b. Struktury symetryczne są symbolicznie 
przedstawiane jako (HL)P/GS/(LH)P, gdzie tutaj P jest liczbą dwuwarstw. Warstwy H 
o wysokim współczynniku załamania zbudowane były z ditlenku tytanu TiO2 a warstwy L o 
niskim współczynniku załamania zbudowane były z krzemionki SiO2. Zespolone 
współczynniki załamania warstw TiO2 i SiO2 wyznaczyłam przy pomocy elipsometru 
spektroskopowego Woollam M-2000. 

 
Rys.24 (a) Schemat kryształu fotonicznego (PC1), (b) profil współczynnika załamania, (c) fale w m-tej warstwie 

[H17]. 

Kryształy fotoniczny zaprojektowałam tak, aby najsilniejsze, rezonansowe odbicie zachodziło 
dla długości fali λr=500 nm, stąd grubości optyczne poszczególnych warstw były takie same i 
wynosiły λr/4. Wykonane zostały również struktury odbiciowe z zaburzoną periodycznością 
zmian współczynnika załamania.  

  
Rys.25 Wyliczone charakterystyki odbiciowe dla różnej 
liczby dwuwarstw (a). Wpływ liczby dwuwarstw na 
współczynnik odbicia dla rezonansowej długości fali 
(b) [H17]. 

Rys.26 Wyliczone rozkłady amplitudy mocy 
optycznej w strukturze kryształu fotonicznego dla 
różnych katów oświetlenia dla rezonansowej 
długości fali. P=7 [H17]. 

Wyniki badań nad strukturami odbiciowymi z kryształami fotonicznymi opublikowane 
zostały w pracach [H13, H17]. W pracach tych przedstawiony został opracowany przeze mnie 
model teoretyczny struktur odbiciowych z kryształami fotonicznymi, wyniki analizy 
teoretycznej, przedstawiona została technologia wytwarzania struktur fotonicznych oraz 
wyniki badań eksperymentalnych. W obliczeniach wykorzystałam zmierzone zespolone 
współczynniki załamania i absorpcję podłoża sodowo-wapniowego. W ramach analizy 
teoretycznej, stosując metodę macierzy przejścia 2×2 wyznaczyłam spektralne 
charakterystyki odbiciowe i transmisyjne a na ich podstawie określiłam wpływ liczby P 
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dwuwarstw na maksymalny współczynnik odbicia i na szerokość głównego piku 
odbiciowego. W pracach [H13, H17] przedstawione zostały wyniki analizy teoretycznej dla 
struktur symetrycznych, zawierających kryształy fotoniczne po obu stronach podłoża i dla 
struktur asymetrycznych z kryształem fotonicznym po jednej stronie podłoża. Badany był 
wpływ kąta oświetlenia, jak również wpływ defektu struktury fotonicznej na charakterystyki 
odbiciowe [H13]. Wyznaczone zostały rozkłady amplitudy mocy optycznej w strukturach 
kryształów fotonicznych 1D [H17]. Przykładowe spektralne charakterystyki odbiciowe dla 
różnej liczby P dwuwarstw (HL) pokazano na rys.25a. Widać, że wraz ze wzrostem liczby 
dwuwarstw rośnie maksymalny współczynnik odbicia a szerokość głównego piku 
odbiciowego zmniejsza się. Na rys.25b przedstawiono wpływ liczby P dwuwarstw na 
współczynnik odbicia dla rezonansowej długości fali. Na rys.26 przedstawiono wyliczone 
rozkłady amplitudy mocy optycznej w strukturze kryształu fotonicznego (HL)7/GS/(LH)7. 

W pracy [H13] przedstawiono eksperymentalne charakterystyki transmisyjne oraz 
charakterystyki odbiciowe dla struktur (HL)5/GS/(LH)5 i struktury z defektem 
H(2L)(HL)5/GS/(LH)5(2L)H. Na rys.27 pokazane są charakterystyki odbiciowe i 
charakterystyki transmisyjne przy prostopadłym oświetleniu struktury (HL)5/GS/(LH)5. 
Liniami ciągłymi wykreślono charakterystyki eksperymentalne a liniami przerywanymi 
wykreślono wyliczone charakterystyki. Odczytany z charakterystyki eksperymentalnej 
maksymalny współczynnik odbicia wynosił Rmax=0.967 a szerokość połówkowa 
FWHM=185 nm. Wprowadzając zaburzenie w periodycznym układzie warstw osiągnięte 
zostało poszerzenie głównego piku charakterystyki odbiciowej oraz przyrost współczynnika 
odbicia poza pikiem głównym, szczególnie w zakresie fal bliskich UV. W pracy [H17] dużo 
uwagi poświęcono równomierności wytwarzanych struktur fotonicznych i powtarzalności 
procesów technologicznych. Pokazano, że wytwarzane odbiciowe struktury fotoniczne 
cechują się wysoką jednorodnością a zastosowane procedury technologiczne cechuje duża 
powtarzalność. Wykazano, że przyczyną niewielkiej rozbieżności pomiędzy wynikami 
obliczeniowymi i wynikami eksperymentalnymi jest rozrzut technologiczny parametrów 
wytwarzanych warstw, a zastosowane procesy wielokrotnego wygrzewania struktur 
przyczyniają się dodatkowo do przyrostu współczynników ekstynkcji warstw ditlenku tytanu 
w zakresie fal krótszych. 

Przeprowadzone badania nad wytwarzaniem 
jednowymiarowych struktur fotonicznych 
pokazały przydatność technologii zol-żel do 
tego typu zastosowań. Technologia zol-żel 
może być wykorzystana do masowej produkcji 
tanich i o wysokiej jakości elementów 
odbiciowych do zastosowań w fotowoltaice. 
Zastosowany do analizy i projektowania 
struktur fotonicznych 1D formalizm macierzy 
przejścia 2×2 okazał się być bardzo skutecznym 
narzędziem badawczym. Otrzymane wyniki 
analizy teoretycznej zostały potwierdzone 
eksperymentalnie, Osiągnięto dużą zgodność 
wyników teoretycznych z eksperymentalnymi, 
co świadczy również o dobrym opanowaniu technologii wytwarzania warstw TiO2 i SiO2 oraz 
o powtarzalności stosowanych procedur technologicznych. Gdy jako zewnętrzne zastosowane 
zostaną mezoporowate warstwy ditlenku tytanu o właściwościach hydrofilowych, to struktury 
takie będą posiadały właściwości samoczyszczące, co z punktu widzenia ich zastosowań 
w fotowoltaice jest niezmiernie istotne. Opracowane odbiciowe struktury fotoniczny mogą 
być zastosowane w koncentratorach energii w układach fotowoltaicznych. 

Rys.27 Charakterystyki odbiciowe i transmisyjne 
struktury fotonicznej (HL)5/GS/(LH)5 [H13]. 
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Podsumowanie 
Przedstawiony w autoreferacie mój dorobek naukowy dotyczy materiałów i 

wielowarstwowych struktur optycznych do zastosowań w fotowoltaice organicznej. 
W zakresie badań materiałowych przedmiotem mojej aktywności była analiza teoretyczna i 
badania eksperymentalne związków niskocząsteczkowych z grupy azaheterocyklicznej do 
zastosowań w technologii komórek fotowoltaicznych z heterozłączami objętościowymi. 
Badałam również właściwości warstw ditlenku tytanu wytwarzanych metodą zol-żel na 
różnych typach podłoży szklanych. Przydatność do zastosowań w fotowoltaice badanych 
związków niskocząsteczkowych weryfikowałam eksperymentalnie wytwarzając z ich 
zastosowaniem komórki fotowoltaiczne, które są wielowarstwowymi strukturami optycznymi 
z warstwami o zespolonym współczynniku załamania. Zbadałam wpływ obecności 
nanokrystalitów w warstwie aktywnej fotoogniwa na jego parametry. Potrzeba optymalizacji 
wytwarzanych struktur fotowoltaicznych skłoniła mnie do opracowania ich modelu 
teoretycznego, w którym zastosowałam formalizm macierzy przejścia 2×2. Opracowany 
model zastosowałam również do analizy teoretycznej i projektowania jednowymiarowych 
fotonicznych struktur odbiciowych. 

Moje najważniejsze osiągnięcia w zakresie przedstawionych w autoreferacie badań to: 
• Współudział w testowaniu przydatności metod mechaniki kwantowej i mechaniki 

molekularnej do analizy molekuł związków niskocząsteczkowych oraz współudział 
w wypracowaniu procedury obliczeniowej z zastosowaniem metod półempirycznych. 
Określenie na podstawie analizy teoretycznej roli poszczególnych części badanych 
molekuł w procesach absorpcji i fotoluminescencji oraz odkrycie korelacji pomiędzy 
napięciem obwodu otwartego UOC w wytwarzanych komórkach a wyliczonym 
momentem dipolowym zastosowanego luminoforu. 

• Eksperymentalna weryfikacja przydatności pochodnych z grupy azacheterocyklicznej 
do technologii fotoogniw organicznych. 

• Zbadanie wpływu obecności nanokrystalitów TiO2 i ZnO w warstwie aktywnej na 
efektywność fotoogniwa. Badania pokazały, że wprowadzenie nanokrystalitów do 
warstwy aktywnej wpływa na zwiększenie efektywności fotoogniw poprzez 
spowodowanie zwiększonego rozpraszania światła.  

• Określenie wpływu porowatości warstw TiO2 oraz rodzaju podłoża na szerokość 
optycznej przerwy zabronionej, jak również na charakter międzypasmowych przejść 
elektronowych. Określenie wpływu buforowej warstwy krzemionkowej na podłożach 
sodowo-wapniowych na optyczną przerwę zabronioną i energię Urbacha warstw TiO2  

• Opracowanie modelu teoretycznego wielowarstwowych struktur optycznych o 
zespolonych współczynnikach załamania z zastosowaniem formalizmu metody 
macierzy przejścia 2×2. Wyniki otrzymane z wykorzystaniem opracowanego modelu 
zostały pozytywnie zweryfikowane eksperymentalnie. 

• Optyczna analiza i optymalizacja struktur komórek fotowoltaicznych z zastosowaniem 
opracowanego modelu teoretycznego, określenie związków pomiędzy optymalnymi 
grubościami warstwy PEDOT:PSS i warstwy aktywnej oraz wpływu współczynnika 
ekstynkcji warstwy, współczynnika załamania podłoża i warstwy antyrefleksyjnej na 
efektywność wzbudzania ekscytonów.  

• Analiza i zaprojektowanie jednowymiarowych odbiciowych struktur fotonicznych do 
zastosowań w koncentratorach promieniowania słonecznego oraz zbadanie właściwości 
optycznych wytworzonych metodą zol-żel struktur. Dla struktur o zaprojektowanym 
maksimum odbicia dla długości fali λ=500 nm osiągnięto maksymalny współczynnik 
odbicia 97% i szerokość połówkową głównego piku odbicia FWHM=185 nm. 
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