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Abstract 

 

In this work the results of optoelectronic investigation of new organic materials from 

the 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline group (111Ek, 112Ek, 113Ek) are presented. These materials 

were used as chromophores in organic light-emitting diodes and as electron acceptors in 

organic photovoltaics. Determination of the suitability of this group of materials required a 

spectroscopic studies involving the measurement of the absorption and photoluminescent 

spectra in solid state and in chloroform solution. The shift of the maximum of the spectrum 

were observed for a sample in solid state toward the longer wavelengths in comparison to the 

spectral position of the sample in a chloroform solution. The position of photoluminescence 

maximum depends of the type of substituent and place of attachment to the 1H-pyrazolo[3,4-

b]quinoline backbone. 

For thin films of polymer and pyrazoloquinoline derivative blends refractive indices and 

thicknesses were determined, using ellipsometry technique. Dependence of the refractive 

index of the polymer layer thickness were specified. 

AFM images (2D and 3D) were performed to determine the roughness of the glass 

substrate and subsequent layers contained in the organic photovoltaic cells. As a result of this 

study it can be concluded that it is necessary to apply PEDOT:PSS polymer layer due to 

facilitate the transport of holes to the ITO electrode in organic photovoltaic cells. 

Based on 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline derivatives the photovoltaic and 

electroluminescent structures were made. 1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines substituted with 

arylamine moiety as dopants in poly(9-N-vinylcarbazole) PVK matrix which serves as hole 

transporting material for light emitting diodes were applied. 

The photovoltaic cells were formed between ITO and aluminum electrodes. As a 

polymer matrix we used poly(3-hexyltiophene) (P3HT). The structure of cells was enriched with 

the addition of two types of TiO2 nanoparticles. TiO2 nanoparticles are good scatterers and 

absorbers of visible light. Energy conversion efficiency increased almost twice for cells with 

nanoparticles. The fabricated photovoltaic structures possess high values of Voc voltage as well 

as relatively high parameters of Jsc currents.  The maximally achieved parameters 

corresponded to open circuit voltage Voc = 1,031 V, and short current density 

Jsc = 30,515 µA/cm2 under illumination 1,3 mWcm-2, which correspond to energy conversion 

efficiency equal 0,47 %. The crucial role in the photovoltaic parameters play TiO2 

nanocrystallites. 
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1. WPROWADZENIE 

 

Zmiany klimatyczne  i stopniowe zużywanie nieodnawialnych źródeł energii to główne 

problemy przed jakimi staje ludzkość. Ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną 

spowodowane postępem technologicznym wymusza poszukiwanie nowych źródeł energii. 

Jednym z niewyczerpywanych, odnawialnych źródeł energii jest energia pochodząca ze 

słońca. Z bogactwa tego można korzystać na przykład dzięki ogniwom fotowoltaicznym, 

czyli urządzeniom  zamieniającym energię słoneczną na energię elektryczną.  

Efekt fotowoltaiczny po raz pierwszy zaobserwowany został przez Antoniego Cezara 

Becquerela w 1839 roku [1, 2]. Odkrył on, że po zanurzeniu w elektrolicie dwóch 

platynowych elektrod pokrytych bromkiem i chlorkiem srebra i po oświetleniu ich, pomiędzy 

elektrodami można zaobserwować przepływ fotoprądu. Pierwsze nieorganiczne ogniwo 

fotowoltaiczne wykonano w Bell Laboratories w 1954 roku przez Chapina  i jego 

współpracowników [3]. Ogniwo to zbudowane było na krzemie i początkowo miało 

wydajność 6 %, która szybko wzrosła do 10 %. Dzisiaj krzemowe ogniwa są dominującym 

typem ogniw fotowoltaicznych i stanowią 99 % wszystkich wykorzystywanych ogniw [4]. 

Ponad 50 lat badań i ulepszeń w technologii wytwarzania krzemu wpłynęło na znaczne 

obniżenie cen ogniw krzemowych, jednak pomimo tych wysiłków technologia krzemowa 

wciąż ogranicza się do 0,1 % światowej produkcji energii.  

Konkurencją dla wciąż drogiej i energochłonnej technologii krzemowej stały się ogniwa 

fotowoltaiczne budowane na bazie organicznych materiałów przewodzących. Pierwszym 

związkiem organicznym, w którym Pochettino w 1906 roku [5] i Volmer w 1913 roku [6] 

zaobserwowali fotoprzewodnictwo był antracen. Jednak dopiero odkrycie przewodnictwa 

trans-poli(acetylenu) w latach 70tych XX wieku przez Hideki Shirakawę, Alana G. 

MacDiarmida i Alana J. Heegera [7] stało się źródłem nowych możliwości na polu 

fotowoltaiki. W 1982 roku Weinberger [8] zastosował poliacetylen jako materiał aktywny 

w komórkach o architekturze Al/poliacetylen/grafit otrzymując wydajność kwantową 0,3 % 

oraz napięcie obwodu otwartego VOC o wartości 0,3 V. Podobne badania przeprowadził 

Glenis [9], który jako materiał aktywny zastosował politiofen uzyskując VOC = 0,4 V. W 1986 

roku pojawiła się praca autorstwa Tanga [10], w której przedstawiono sposób na zwiększenie 

wydajności konwersji mocy do 1 % w dwuwarstwowej komórce fotowoltaicznej. Z czasem 

wydajność organicznych ogniw fotowoltaicznych rosła osiągając dziś 11 %. Konkurencyjność 

organicznych ogniw słonecznych w stosunku do ich nieorganicznych odpowiedników 



 

spowodowana jest niskimi kosztami i łatwo

możliwością nanoszenia warstw na elastyczne podło

polimerowych w temperaturze pokojowej prost

na wirujące podłoże [11, 

słonecznych poprzez dodawanie nanokrystalitów [13

[17, 18] oraz stosowanie dodat

się wzrostu wydajności organicznych komórek fotowoltaicznych. 

fotowoltaiki w latach 1975-

 

Rys. 1. Diagram wzrostu wydajno

Jednym z problemów badanych w 

pochodząca z materiałów organicznych. Elektroluminescencja (EL) w materiałach 

organicznych po raz pierwszy została opisana przez Pope

w 1963 roku. Zaobserwowali oni emisj

mikrometrów, wykorzystują

przykładano napięcie 400 V.  Rozwój na polu elektroluminescencji z organicznych cienkich 

warstw miał miejsce wraz z rosn

w oparciu o technologię cienkowarstwow

spowodowana jest niskimi kosztami i łatwością produkcji materiałów organicznych, 

 nanoszenia warstw na elastyczne podłoża oraz możliwością

polimerowych w temperaturze pokojowej prostą metodą wylewania roztworu poli

 12]. Ciągłe próby ulepszania architektury organicznych ogniw 

ez dodawanie nanokrystalitów [13-16], odwracanie ich architektrury 

] oraz stosowanie dodatkowej warstwy nieorganicznej [19, 20] pozwalaj

ści organicznych komórek fotowoltaicznych. 

-2013 przedstawia Rys. 1. 

Diagram wzrostu wydajności urządzeń fotowoltaicznych w latach 1975
 

Jednym z problemów badanych w niniejszej pracy była el

materiałów organicznych. Elektroluminescencja (EL) w materiałach 

organicznych po raz pierwszy została opisana przez Pope i jego współpracowników [22

1963 roku. Zaobserwowali oni emisję z pojedynczego kryształu antracenu grubo

mikrometrów, wykorzystując srebrną pastę jako elektrodę. W celu osi

V.  Rozwój na polu elektroluminescencji z organicznych cienkich 

warstw miał miejsce wraz z rosnącym zainteresowaniem urządzeniami wykonanymi 

ę cienkowarstwową. W 1982 roku Vincett i inni [23

7 

 produkcji materiałów organicznych, 

ścią wytwarzania ogniw 

 wylewania roztworu polimerowego 

głe próby ulepszania architektury organicznych ogniw 

wracanie ich architektrury 

] pozwalają spodziewać 

ci organicznych komórek fotowoltaicznych. Szybkość rozwoju 

 

taicznych w latach 1975-2013 [21]. 

niniejszej pracy była elektroluminescencja 

materiałów organicznych. Elektroluminescencja (EL) w materiałach 

i jego współpracowników [22] 

go kryształu antracenu grubości kilku 

. W celu osiągnięcia emisji 

V.  Rozwój na polu elektroluminescencji z organicznych cienkich 

ądzeniami wykonanymi 

. W 1982 roku Vincett i inni [23] opisał niebieską 
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EL pochodzącą z antracenu, ograniczając napięcie do 12 V. W 1983 roku Partridge odkrył EL 

w poli(N-winylokarbazolu) [24]. Ze względu na niską sprawność tych urządzeń zaniechano 

dalszych badań aż do momentu zbudowania pierwszej dwuwarstwowej organicznej diody 

LED przez  Tanga i Van Slyke’a w 1987 roku [25]. Kilka lat później, w 1990 roku naukowcy 

z Universytetu w Cambridge w Anglii (Burroughes i inni) odkryli zastosowanie poli(1,4–

fenylowinylu) (PPV) jako elementu emitującego w jednowarstwowych, polimerowych 

diodach LED [26]. Od tego czasu trwają intensywne badania skupiające się na rozwoju 

technologii zjawiska elektroluminescencji w materiałach organicznych. Wyświetlacze 

działające w oparciu o technologię OLED znajdują coraz szersze zastosowanie 

w urządzeniach takich jak telefony komórkowe, wyświetlacze w kamerach cyfrowych, a także 

wyświetlacze w odtwarzaczach MP3 oraz telewizorach. Ich zaletami są wysoko nasycone 

kolory, małe zużycie energii i możliwość wytwarzania dużych, świecących, giętkich 

powierzchni. Zaletą jest również możliwość modyfikacji związków organicznych w celu 

dostosowania ich właściwości do konkretnych celów. Według raportu Stanford Resources 

[27] nakłady ze strony przemysłu na rozwój rynku wyświetlaczy OLED wyniosły w 2000 

roku 20 milionów dolarów, w 2005 roku kwota ta wzrosła do 714 milionów dolarów, aby 

w 2007 roku osiągnąć wartość 1,6 miliarda dolarów.  Ze względu na swe niewątpliwe zalety 

diody OLED znalazły szereg zastosowań w elektronice [28-31]. 

W Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej w Katedrze Fizyki Materiałów badania 

w zakresie zastosowania polimerów oraz związków niskocząsteczkowych w optoelektronice 

prowadzone są od 20 lat. Obecnie prace koncentrują się głównie na badaniu 

elektroluminescencji (diody OLED) oraz efektu fotowoltaicznego. Jednym z sukcesów było 

wykonanie pierwszej w Polsce świecącej diody organicznej na bazie polimeru PVK (1996 

rok) oraz organicznego ogniwa fotowoltaicznego na bazie kompleksu PVK:TCNE (2001 rok). 

W przyszłości planowane są prace nad zastosowaniem polimerów w organicznych 

tranzystorach. 
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1.1  CELE PRACY 

 

Głównym, założonym celem pracy doktorskiej jest gruntowne zbadanie właściwości 

fizycznych warstw wytwarzanych z wybranych związków niskocząsteczkowych, a następnie 

wykonanie z ich użyciem diod OLED i struktur fotowoltaicznych w celu weryfikacji ich 

przydatności do tego typu zastosowań. Realizacja pracy będzie się odbywać w etapach: 

1. Wykonanie pomiaru widm absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych dla badanych 

molekuł z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin oraz polimerów, poli(3-heksylotiofenu) - 

P3HT i poli(N-winylokarbazolu) – PVK, w roztworze oraz w ciele stałym. Analizie 

poddany zostanie wpływ podstawników bocznych w molekułach 111Ek, 112Ek oraz 

113Ek na kształt i wysokości pików absorpcyjnych i pików fotoluminescencji oraz na 

poziomy HOMO i LUMO badanych materiałów. Struktura oraz zakres spektralny 

zmierzonych widm pozwolą określić przydatność badanych materiałów do budowy 

organicznych ogniw fotowoltaicznych oraz organicznych diod 

elektroluminescencyjnych. 

 

2. Wyznaczenie stałych optycznych oraz grubości warstw składowych ogniwa 

fotowoltaicznego za pomocą pomiaru elipsometrycznego. Zbadanie morfologii 

powierzchni wykonanych warstw przy użyciu mikroskopu sił atomowych AFM. 

Zbadanie wpływu temperatury na topografię cienkich warstw polimerowych za 

pomocą profilometru. Otrzymane wyniki pozwolą ustalić optymalne grubości 

poszczególnych cienkich warstw ze względu na ich zastosowania w ogniwach 

fotowoltaicznych i diodach elektroluminescencyjnych. 

 

3. Wytworzenie serii organicznych ogniw fotowoltaicznych o architekturze 

ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna/Al oraz ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna + 

nanocząstki/Al. Warstwa aktywna zostanie wykonana z mieszaniny P3HT i związków 

z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin (111Ek, 112Ek, 113Ek). Wyznaczone zostaną 

parametry charakteryzujące efekt fotowoltaiczny. Określenie wpływu nanocząstek na 

parametry wykonanych komórek fotowoltaicznych. 
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4. Sprawdzenie możliwości użycia w diodach elektroluminescencyjnych tych samych 

związków niskocząsteczkowych 111Ek, 112Ek oraz 113Ek użytych wcześniej do 

zbudowania komórek fotowoltaicznych. Wykonane zostaną organiczne diody 

elektroluminescencyjne (EL) o architekturze ITO/PEDOT:PSS/warstwa 

aktywna/Ca/Al. W roli matrycy polimerowej w diodach EL zastosowany będzie PVK. 

Dla wykonanych diod zostanie określony model elektroluminescencyjny w jakim 

pracują diody i następie wyznaczona będzie elektroluminescencję w [cd/m2]. 
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2. ABSORPCJA I FOTOLUMINESCENCJA 
 

2.1. Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego w materiałach organicznych. 
 

Elektrony molekuł znajdujących się w stanie podstawowym zapełniają dostępne orbitale 

zgodnie z regułą Hunda tzn. w porządku wzrastającej energii, minimalizując tym samym 

całkowitą energię molekuły. Stan wzbudzony molekuły realizowany jest poprzez przejście 

elektronu z orbitalu molekularnego o niższej energii na orbital o energii wyższej. Jednym ze 

sposobów wzbudzenia molekuły jest absorpcja fotonu. Istnieją dwa warunki, aby absorpcja 

promieniowania elektromagnetycznego przez molekułę mogła mieć miejsce [32]: 

1. Molekuła musi zawierać grupę chromoforową ze stanami, które mogą ulec 

wzbudzeniu, ponadto energia fotonu musi być równa różnicy energii pomiędzy stanem 

wzbudzonym En, a stanem podstawowym E0 zgodnie z równaniem: 

                                           �� �  �� � ��                                                                (2.1) 

gdzie: 

h – stała Plancka, 

� � częstotliwość fali. 

2. Przejście elektronu ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego musi spowodować 

zmianę rozkładu ładunku w molekule, co można zaobserwować poprzez zmianę 

symetrii wiązań w molekule lub zmianę w momencie dipolowym cząsteczki µ. 

Według mechaniki kwantowej absorpcja fotonu jest możliwa jeżeli wartość momentu 

przejścia pomiędzy stanami elektronowymi Rn,m jest różna od zera: 

                                                         	�,� � � � μ ��  ��                                                   (2.2) 

gdzie: 

�, �- funkcje falowe stanów pomiędzy którymi następuje przejście elektronu, 

�� - element objętości, µ - moment dipolowy molekuły. 

Obliczenie momentów przejść elektronowych w przypadku molekuł wieloatomowych jest 

skomplikowane, dlatego korzysta się często z pojęcia mocy oscylatora f. Moc oscylatora 

określona jest jako: 

                                                           ��,� � �������,�
���� �	�,���

                                         (2.3) 

gdzie: 
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m – masa elektronu, 

c – prędkość światła w próżni, 

νn,m – częstotliwość fali indukującej przejście elektronowe, 

e – ładunek elektronu. 

Jeżeli wartość mocy oscylatora jest równa 1, przejście między stanami jest dozwolone, 

natomiast jeżeli wartość ta jest bardzo mała, wtedy zasadniczo przejście jest wzbronione, co 

jednak nie oznacza, że takie przejścia nie zachodzą. 

Na całkowitą energię molekuły składają się cztery rodzaje energii: translacyjna, 

rotacyjna, oscylacyjna i elektronowa. Energia translacyjna jest związana z przemieszczaniem 

się molekuł w przestrzeni i jest zależna od temperatury. Zgodnie z zasadą ekwipartycji 

energii, na każdy stopień swobody molekuły przypada wartość energii równa 
�
�  !. Energia 

rotacyjna jest wynikiem rotacji molekuły wokół własnej osi, często wywoływanej przez 

promieniowanie mikrofalowe. Energia oscylacyjna związana jest z drganiami jąder atomów 

wchodzących w skład molekuły, wokół położeń równowagi. Ostatnim rodzajem energii 

molekuł jest energia elektronowa, na którą składa się energia kinetyczna elektronów 

poruszających się w molekule oraz energia potencjalna będąca wynikiem oddziaływania 

elektronów z jądrami oraz z pozostałymi elektronami w molekule [33]. Pochłonięcie fotonu 

przez molekułę skutkuje zmianą wszystkich czterech rodzajów energii. 

Kształt potencjału molekuły, najlepiej oddaje potencjał Morse’a przedstawiony na 

Rys. 2.1.  
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Rys. 2.1. Krzywe Morse’a energii potencjalnej w funkcji odległości między jądrami dla 
molekuły dwuatomowej. E0 – stan podstawowy, E1 – stan wzbudzony, v0, v1, v2, 
v3 – energie poziomów oscylacyjnych, 1, 2, 3, 4, 5 – energie poziomów 
rotacyjnych, R – odległość między jądrami. 

 

Każdy stan elektronowy można opisać poprzez krzywą energii potencjalnej, która 

przedstawia zależność energii potencjalnej elektronów od odległości międzyjądrowej.  

Jeżeli w przebiegu krzywej energii potencjalnej znajduje się minimum, to stan elektronowy 

przez nią opisywany jest stanem stabilnym. Jeżeli natomiast krzywa energii potencjalnej nie 

posiada minimum, to taki stan elektronowy jest stanem nietrwałym i przeniesienie elektronu 

do tego stanu spowoduje dysocjację molekuły. W wyniku przejść elektronowych ze stanu 

podstawowego do stanu wzbudzonego obserwuje się  pasmo absorpcyjne, a nie jedną linię 

absorpcyjną. Przyczyną powstawania struktury pasmowej jest nakładanie się przejść 

elektronowych, oscylacyjnych i rotacyjnych. Największe prawdopodobieństwo mają  te 

przejścia absorpcyjne, dla których funkcje falowe stanów wibronowych (elektronowo – 

oscylacyjnych) mają maksima dokładnie nad  sobą. Sytuacje taką przedstawia Rys. 2.2, gdzie 

najbardziej prawdopodobne jest przejście pomiędzy stanami v0 →v2. 
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Rys. 2.2. Przejście optyczne z poziomu podstawowego E0 do wzbudzonego E1.  Ψ0, Ψ1, Ψ2, 
Ψ3 to oscylacyjne funkcje falowe.  

 

Funkcje falowe opisujące obszar, w którym może znajdować się elektron w atomie 

nazywane są orbitalami atomowymi. W przypadku związków organicznych, najczęściej 

rozpatrywane są orbitale molekularne powstałe z orbitali atomowych typu s oraz p. Model 

powstawania orbitali molekularnych przedstawiony został na Rys. 2.3. Oddziaływanie dwóch 

orbitali atomowych typu s prowadzi do powstania orbitalu molekularnego typu sigma 

(oznaczamy σ) wiążącego lub antywiążącego (oznaczamy σ*). Powstanie tego typu orbitalu 

molekularnego jest również możliwe w przypadku nakładania orbitali p, jeśli ich osią symetrii 

jest oś łącząca jądra. Jeżeli orbitale atomowe p nakładają się wzdłuż prostych prostopadłych 

do osi łączącej jądra, otrzymujemy wówczas orbital molekularny typu pi (oznaczamy π) 

wiążący lub antywiążący (oznaczamy π*) [34, 35]. Oprócz orbitali σ i π istnieją również 

orbitale niewiążące oznaczane jako n, nie biorą one jednak udziału w tworzeniu wiązań 

wewnątrz molekularnych.  
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Rys. 2.3. Schematyczne przedstawienie powstawania orbitali molekularnych typu σ i π. 
 

Przyczyną przejść elektronowych pomiędzy orbitalami wiążącymi i antywiążącymi jest 

absorpcja promieniowania elektromagnetycznego. Tego typu przejścia przedstawia 

schematycznie Rys. 2.4. Możliwe przejścia elektronowe pomiędzy orbitalami molekularnymi 

można przedstawić w postaci szeregu o malejącej energii przejścia [33]:  

# $ #� % & $ #� % ' $ '� % & $ '� 

n

*π

*σ

σ

π

0

Energia

 

Rys. 2.4. Schemat poziomów elektronowych oraz procesów wzbudzenia elektronowego [33]. 
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W niemal wszystkich cząsteczkach organicznych pasma absorpcyjne w obszarze 

bliskiego nadfioletu oraz w obszarze widzialnym związane są bezpośrednio z przejściami 

π→π* lub n→π*. Pasma σ→σ* leżą w dalekim nadfiolecie. Przejścia n→π* mają zwykle 

małe natężenie, co spowodowane jest faktem, iż są to przejścia wzbronione, natomiast dużą 

intensywnością charakteryzują się pasma π→π*.   

2.2. Fotoluminescencja 

Przedstawienie przejść energetycznych pomiędzy stanami elektronowymi cząsteczki 

jest bardzo wygodne za pomocą diagramu Jabłońskiego (Rys. 2.5.). Przejścia promieniste 

zaznaczone zostały strzałkami prostymi, a przejścia bezpromieniste strzałkami falistymi [36]. 

Na Rys. 2.5 uwzględniono energetyczne poziomy elektronowe oraz oscylacyjne molekuły, 

natomiast pominięto poziomy rotacyjne ze względu ich małe odległości.  

0S

1S

2S

1T

2T

E

0
 

Rys. 2.5. Diagram Jabłońskiego. A- absorpcja fotonu, F – fluorescencja, P – fosforescencja, 
IC – konwersja wewnętrzna, ISC – przejście międzysystemowe, S0, S1, S2 – stany 
singletowe, T1, T2 – stany trypletowe. 

 

Po zaabsorbowaniu promieniowania przez molekułę może nastąpić emisja części lub 

całości pochłoniętej energii w postaci fluorescencji lub fosforescencji. Elektron przez pewien 

czas przebywa w stanie wzbudzonym, gdzie traci część energii w sposób bezpromienisty na 

skutek zderzeń molekuł wywołanych ruchem translacyjnym i rotacyjnym. W wyniku utraty 

energii elektron przechodzi do najniższego stanu oscylacyjnego poziomu elektronowego, 
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o którym możemy powiedzieć że jest metastabilnym, z którego może nastąpić promieniste 

przejście do poziomu podstawowego. Fluorescencja to przejście w dół (S1→S0) na skali 

energii pomiędzy stanami o tej samej mulitpletowości. Przejście pomiędzy stanami o różnej 

multipletowości (T1→S0) nazywane jest fosforescencją i jest ono wzbronione ze względu na 

różnicę  spinów, skutkiem czego molekuła dłużej przebywa w stanie wzbudzonym zanim 

nastąpi emisja fotonu. Czas życia wzbudzonego stanu singletowego jest rzędu od 10-4 do     

10-9 s [33], natomiast w przypadku wzbudzonego stanu trypletowego wynosi powyżej 10-3 s, 

a w niektórych przypadkach osiąga nawet kilka sekund.  

Bezpromienisty proces zamiany nadmiaru zaabsorbowanej energii na energię 

oscylacyjną jest bardzo szybki i nazywany jest konwersją wewnętrzną IC (internal 

conversion). IC zachodzi dla stanów o tej samej multipletowości. 
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Rys. 2.6. Krzywe energii potencjalnej stanów singletowych S0 i S1 oraz stanu trypletowego 
T1. Przecięcie krzywych stanów wzbudzonych sprzyja konwersji 
interkombinacyjnej ISC. Przejścia promieniste: A – absorpcja, F – fluorescencja, P 
– fosforescencja. 
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Przejście interkombinacyjne ISC (intersystem crossing) jest rodzajem przejścia 

bezpromienistego zachodzącego pomiędzy stanami o różnej multipletowości. Tego typu 

przejście jest możliwe w przypadku przecinających się krzywych energii potencjalnej stanów 

wzbudzonych singletowego i trypletowego. Taka sytuacja została przedstawiona na Rys. 2.6, 

gdzie po absorpcji singlet – singlet molekuła może przejść do stanu o innej multipletowości 

dzięki nakładaniu się zerowego poziomu oscylacyjnego stanu S1 i trzeciego poziomu 

oscylacyjnego stanu T1.  
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3. ELEKTROLUMINESCENCJA 
 

3.1.  Modele elektroluminescencji 

 

Elektroluminescencja (EL) jest zjawiskiem polegającym na emisji promieniowania 

elektromagnetycznego z materiału pod wpływem prądu elektrycznego przepływającego przez 

ten materiał. Historia organicznych urządzeń emitujących światło (OLED) sięga wczesnych 

lat 60tych, kiedy Pope, Kallmann i Magnante po raz pierwszy odkryli EL w krysztale 

antracenu, prowadzącą do realizacji pierwszych OLED [22]. Przełom lat 80tych i 90tych XX 

wieku przyniósł znaczne postępy w rozwoju technologii wytwarzania diod OLED. W 1983 

i w 1987 roku ukazały się prace na temat elektroluminescencji w materiałach organicznych 

[18, 24, 37], ale dopiero praca Burroughesa i jego współpracowników z 1990  roku [26] 

przyciągnęła znacznie większą uwagę świata naukowego. W pracy tej opisano emisję światła 

z warstwy poli(p-fenylowinylenu) (PPV) oraz zapostulowano zastosowanie polimerów 

skoniugowanych jako materiałów doskonale spełniających funkcję warstwy aktywnej 

w OLED. Obecnie produkowane diody polimerowe emitują promieniowanie w zakresie od 

bliskiego nadfioletu po bliską podczerwień z wydajnością kilku procent, charakteryzują się 

również niskim kosztem wytworzenia i czasem pracy około 10 000 godzin dzięki czemu 

diody OLED znalazły zastosowanie w produkcji giętkich oraz przeźroczystych wyświetlaczy. 

Mechanizm emisji światła z materiału organicznego obejmuje wstrzyknięcie ładunku 

z elektrody do materiału co wiąże się z pokonaniem lub tunelowaniem przez barierę 

potencjału na złączu metal-polimer. Wysokość bariery zależy od rodzaju metalu 

zastosowanego jako elektroda oraz materiału polimerowego stanowiącego warstwę emisyjną. 

Istnieją trzy możliwe rodzaje kontaktów: neutralny, omowy oraz blokujący [38]. Rys. 3.1 

przedstawia różne możliwe diagramy poziomów energetycznych w przypadku formowania 

kontaktu pomiędzy metalem a półprzewodnikiem. 



20 

 

 

Rys. 3.1. Schemat poziomów energetycznych dla tworzących się kontaktów pomiędzy 
metalem i półprzewodnikiem. EFm – poziom Fermiego w metalu, EFp – poziom 
Fermiego w półprzewodniku, EV – poziom walencyjny, EC – poziom 
przewodzenia, Ψm – praca wyjścia metalowej elektrody, Ψp – praca wyjścia 
materiału półprzewodnikowego, χ – powinowactwo elektronowe półprzewodnika, 
λ0 – szerokość regionu zubożonego [38]. 

 

Kontakt neutralny występuje, gdy praca wyjścia elektrody Ψm jest równa pracy wyjścia 

materiału półprzewodnikowego, a pasmo przewodzenia jest płaskie aż do interfejsu. Gdy 

Ψm < Ψp mamy do czynienia z kontaktem omowym tzn. że pod wpływem przyłożonego 

napięcia elektroda dostarcza taką ilość ładunków, aby skompensować ładunki płynące do 

półprzewodnika. Kontakt blokujący ma miejsce wtedy, gdy elektrony płynące z pasma 

przewodzenia półprzewodnika do elektrody tworzą region ujemnego ładunku przestrzennego 

o szerokości λ0, nazywanego regionem zubożonym. Dno pasma przewodzenia ugina się 

z poziomu próżni do poziomu Fermiego. Ponieważ opróżniony region ma mniejszą gęstość 

elektronową, przyłożone napięcie niemal całkowicie spadnie w tym obszarze co 
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w konsekwencji zwiększy szerokość regionu ładunku przestrzennego wraz z wzrastającym 

przykładanym napięciem [38]. 

Kolejnym etapem procesu emisji światła z materiału organicznego jest transport 

nośników ładunku w warstwie emitującej odbywający się na zasadzie hoppingu (przeskoków) 

nośników ładunku pomiędzy węzłami, którym towarzyszy lokalne odkształcenie łańcucha 

polimerowego. Taka naładowana quasi-cząstka, wywołująca odkształcenie łańcucha 

spowodowane oddziaływaniem elektrostatycznym przemieszczającej się cząstki (elektronu 

lub dziury), nazywana jest polaronem. W wyniku przenoszenia ładunków dochodzi do 

powstania związanej oddziaływaniem kulombowskim pary elektron-dziura czyli ekscytonu. 

W przestrzeni spinowej ekscytonu znajdują się trzy stany trypletowe i jeden singletowy co 

oznacza, że tylko ¼ powstałych ekscytonów to ekscytony singletowe czyli takie, które 

w wyniku anihilacji powodują emisję fotonu. Ekscytony trypletowe dają przejścia 

bezpromieniste [28, 39, 40].  

Wyróżnia się dwa rodzaje elektroluminescencji w zależności od sposobu generowania 

ekscytonów: 

1. EL nierekombinacyjna 

2. EL rekombinacyjna. 

W przypadku urządzeń emitujących światło zbudowanych na bazie związków organicznych 

mamy niemal wyłącznie do czynienia z elektroluminescencją rekombinacyjną, w skład której 

wchodzą dwa modele opisujące sposób powstawania emisji promieniowania: model 

klasycznego złącza p-n oraz model struktury  warstwowej przedstawiony na Rys. 3.2.  
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Rys. 3.2. Schemat urządzenia działającego w oparciu o EL rekombinacyjną w modelu 
warstwowym. Z elektrod wstrzykiwane są nośniki do materiału organicznego. 
Wewnątrz materiału dochodzi do powstania ekscytonu i rekombinacji wynikiem 
której jest emisja światła. 

 

W stanie równowagi wydajność EL ()*+,-, w odległości x od transparentnej elektrody, 

jest wyrażona jako [41]: 

                                                        ()*+,- �  ./+,-                                                     (3.1) 

gdzie S(x)- koncentracja emitujących stanów singletowych, kF – stała szybkość zaniku stanów 

emitujących światło. 

Strumień fotonów na jednostkę powierzchni emitującej komórki EL o grubości d to: 

                                          0)* � � ()*+,-1
� �, �  . � /+,-�,1

�                                         (3.2) 

Z modelu kinetycznego zakładającego tylko wzbudzenia singletowe mające jednorodny 

rozkład w próbce w procesie rekombinacji otrzymujemy: 

                                             
12+3-

13 � 4&�&� �  2/+,- � 0                                           (3.3) 

można więc zapisać, że koncentracja emitujących stanów singletowych to: 

                                                       /+,- � / � 6 7
89: &�&�                                                   (3.4) 



23 

 

gdzie γ – jest współczynnikiem rekombinacji dla wstrzykniętych nośników, kS – jest 

całkowitą stałą szybkości zaniku stanów wzbudzonych, nh, ne – odpowiednio koncentracja 

dziur i elektronów. 

W takiej sytuacji całka (3.2) pozwala w prosty sposób obliczyć strumień fotonów 0)*: 

                                                             0)* � 8;
89 4&�&��                                                    (3.5) 

Aby znaleźć zależność strumienia fotonów 0)* od gęstości prądu, niezbędne jest uzyskanie 

wyrażeń opisujących koncentrację elektronów ne i dziur nh. W tym celu należy rozważyć 

równania kinetyczne opisujące populację nośników ładunku w stanie równowagi 

z pominięciem efektu dyfuzji nośników: 

                                                     
<=>�1 � 6 �

?@> A �
?B>C> : &� � 0 

                                                                                                                                               (3.6)                                                                                                                           

DE�F� � G 1
�I�

A 1
�J��� K &� � 0 

W równaniach (3.6) �I � 1
L. oznacza czas przelotu nośników, który zależy od ruchliwości 

nośnika µ oraz od pola elektrycznego F, natomiast �J�� � �
71 oznacza czas rekombinacji 

nośników [41-43]. 

Równania (3.6) podstawione do wzoru (3.5) można rozwiązać i otrzymać w wyniku dość 

skomplikowaną zależność 0)*+D�, D�-. Można jednak określić dwa przypadki: EL iniekcyjną 

(injection-controlled EL czyli ICEL) oraz EL objętościową (volume-controlled EL czyli 

VCEL) prowadzące do uproszczenia zależności pomiędzy 0)*i j. 

 

ICEL: 

EL iniekcyjna zachodzi jeśli spełniony jest warunek: �I M �J��, co oznacza, że czas 

przepływu nośników pomiędzy elektrodami jest dużo mniejszy od czasu ich rekombinacji. 

Wtedy równania (3.6) redukują się do: 

                                       &� N <>
�L>.                      &� N <O

�LO.                                       (3.7) 

 

W tym przypadku EL jest dodatkowym efektem przepływu prądu przez polimer, a jej 

intensywność wyraża wzór [40]: 
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                                                                0)* � 8;
89 4 <><O

��L>LO.� �                                                                         (3.8) 

Można rozważać kilka rodzajów ICEL w zależności od mechanizmu wstrzykiwania nośników 

ładunku z elektrod: 

1. Termiczna injekcja ponad barierą potencjału w obecności pola 

Gorące nośniki ładunku wchodzące do próbki są termalizowane tzn. część ich energii jest 

rozpraszana w ośrodku na konkretnym dystansie l0. Bariera potencjału zlokalizowana na 

głębokości ,� � PF/16'SS�T odbija ładunki, jednak część z nich przedostaje się w głąb 

próbki i bierze udział w przepływie prądu. Wstrzykiwanie nośników jest spowodowane 

wzbudzeniem elektronu powyżej energii Fermiego za pomocą pola elektrycznego, 

nośniki następnie dyfundują termiczne poza barierę. Wraz ze wzrostem  natężenia pola 

elektrycznego maleje wysokość bariery potencjału. Jest to tzw. efekt Schottky’ego. W tej 

sytuacji gęstość prądu może być wyrażona wzorem [41]: 

                                                 D � UT�/VF,W X2 6Z�
8I:�/� T�/�[                                            (3.9) 

gdzie \ � F�/16'SS� !, a U+T- � ]^&_`. 
Przyjmując założenie, że równanie (3.9) jest spełnione zarówno dla elektronów i dziur, można 

zapisać wzór opisujący strumień elektroluminescencji w modelu ICEL [41]: 

                                  0)* � 8;
89 4 b>bO1

��LOL>.c/� F,Wd2eT�/�f                                         (3.10) 

gdzie e � 6 �
8I: 6 �g

V�hhi:�/�
. 

W przypadku obecności wysokich pól równanie (3.10) można zapisać w postaci: 

                                                           0)* j 6<=>,O:�

LO+.-L>+.-                                                   (3.11) 

Jeżeli ruchliwość nośników jest niezależna od pola otrzymujemy: 

                                                            0)* j +D�,�-�                                                       (3.12) 
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Intensywność EL okazuje się być funkcją kwadratową dominującego prądu DE� lub DE�. 

Transport nośników w polimerach często przejawia silną zależność ruchliwości nośników µ 

od pola, co w konsekwencji nie pozwala wyrazić 0)* jako prostej funkcji j, jednak 

w pewnych zakresach pola, zwłaszcza, gdy: μ+T- j dk\LT�/�f, 0)* przybiera postać funkcji 

kwadratowej: 0)* j +D�,�-�, gdzie & � 2 k ZlOmZl>
n  . 

2. Tunelowanie przez trójkątną barierę potencjału 

Tunelowanie nośników przez barierę potencjału znane jest jako klasyczne podejście Fowlera-

Nordheima wstrzykiwania elektronów. W podejściu tym zaniedbuje się powstawanie bariery 

potencjału oraz wkładu od gorących nośników do całkowitego prądu [44]. Natężenie prądu 

wyraża się wzorem [41, 45]: 

                                                          D � oT�F,W 6� p
.:                                                     (3.13) 

gdzie B = const, q � V+���-c/�
�ћ� s�/�, m* jest masą efektywną nośnika, χ to wysokość bariery 

injekcji. 

Zależność strumienia elektroluminescencji od natężenia prądu dla mechanizmu opartego na 

modelu tunelowania przez trójkątną barierę potencjału można zapisać jako: 

                                            0)* � 8;
89 4 t>tO1.�

��L>LO F,W 6� p>mpO
. :                                 (3.14) 

Ta złożona zależność upraszcza się do postaci potęgowej przy założeniu, że ruchliwości 

nośników są niezależne od pola elektrycznego: 

                                                           0)* j +D�,�-�>,O                                                    (3.15) 

gdzie &�,� � 1 A p�,>
p>,O jest wykładnikiem, którego wartość zależy od barier wstrzykiwania 

dziur i elektronów. Numeryczną konsekwencją różnicy barier dla elektronów i dziur jest to, że 

ne,h > 1. W szczególnym przypadku, gdy spełniony jest warunek me
*
χe = mh

*
χh, ne,h = 2. 
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3. Penetracja nośników ponad barierą potencjału. 

Nośniki ładunku wstrzykiwane do materiału z metalowej elektrody ulegają rozpraszaniu, 

które charakteryzuje średnia droga swobodna l. Całkowite prawdopodobieństwo opuszczenia 

elektrody przez nośnik to [41, 45]: 

                                                                u+,- N exp 6� 3�
y :                                            (3.16) 

gdzie xm jest głębokością, dla której bariera potencjału osiąga maksimum. 

Prąd będący efektem przechodzenia nośników ponad barierą potencjału można wyrazić jako: 

                                                   D � D�F,W 6� 3�
y : � D�F,W 6� �

.�:                                   (3.17) 

gdzie j0 jest prądem, który płynąłby bez rozpraszania, ,� � 6 �
�z�hhi.:�/�

,                           

] � �
y 6 �

�z�hhi:�/�
. 

W odróżnieniu od stałej b dotyczącej przypadku tunelowania przez trójkątną barierę 

potencjału, stała c nie zależy od bariery injekcji χ przy x=0, ale determinuje wartość j0. 

Strumień EL ma postać [28, 41, 45]: 

                                                               0)* j d<>,Of�>,O
L>+.-LO+.-.�                                           (3.18) 

gdzie &�,� � 1 A {O,>
{>,O. 

W przypadku wysokiego pola dla µe(F), µh(F)=const. Równanie (3.18) przyjmuje postać 

funkcji potęgowej dominującego prądu: 

                                                               0)* j +D�,�-�>,O                                              (3.19) 

VCEL: 

Jeżeli spełniony jest warunek �I | �J�� mamy do czynienia z EL objętościową. 

Równania opisujące koncentrację dziur i elektronów mają wtedy postać: 

                                       &� N <>
�7�O1                    &� N <O

�7L>1                                   (3.20)               
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Większość nośników ulega rekombinacji wewnątrz próbki. Strumień EL jest liniową funkcją 

prądu i ma postać: 

                                              0)* � 68;
89: 6<

�:                    D � D� � D�                               (3.21) 

W tym przypadku niezbędne są kontakty efektywnie wstrzykujące nośniki. Ważne jest też, 

aby czas rekombinacji był krótki w porównaniu do czasu przelotu nośników [28]. 
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4. EFEKT FOTOWOLTAICZNY 
 
4.1. Mechanizm konwersji energii świetlnej na energię elektryczną 

 

Efekt fotowoltaiczny polegający na zamianie energii świetlnej na energię elektryczną 

obejmuje kolejne etapy konwersji energii: absorpcję fotonu, utworzenie ekscytonu, dyfuzję 

ekscytonu, rozdzielenie i transport ładunku do elektrod, gromadzenie ładunku na elektrodzie 

i wyprowadzenie ładunku do obwodu zewnętrznego [46]. Poszczególne etapy konwersji 

zostały przedstawione na Rys. 4.1. 

 

Rys. 4.1. Etapy zamiany energii świetlnej na energię elektryczną oraz mechanizm 
w organicznej komórce fotowoltaicznej [46]. 
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1. Absorpcja fotonu i utworzenie ekscytonu. 

Fotony pochodzące z promieniowania słonecznego z energią większą niż przerwa 

energetyczna organicznego półprzewodnika EG mogą zostać zaabsorbowane przez materiał 

organiczny. Tylko 30 % padających na ogniwo fotonów może zostać zaabsorbowana ze 

względu na wielkość przerwy energetycznej, która dla większości organicznych 

półprzewodników wykorzystywanych w komórkach fotowoltaicznych jest większą od 2 eV. 

Zwiększenie absorpcji można osiągnąć poprzez zmniejszenie przerwy energetycznej 

polimeru. Absorpcja wynosząca 77 % promieniowania słonecznego może zostać osiągnięta 

dla materiału o przerwie energetycznej 1,1 eV. Największa absorpcja ma miejsce, gdy widmo 

absorpcji związków wykorzystywanych jako warstwa absorbująca w ogniwie 

fotowoltaicznym w znacznym stopniu pokrywa się z widmem światła słonecznego. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na absorpcję promieniowania słonecznego jest 

grubość warstwy aktywnej. Absorpcja promieniowania wzrasta wraz ze wzrostem grubości 

warstwy. Istnieje tu jednak ograniczenie w postaci drogi dyfuzji ekscytonu (związanej pary 

elektron – dziura) wynoszącej około 10 nm [47-49].  

Absorpcja fotonu prowadzi do utworzenia ekscytonu. Wzbudzenie spowodowane 

absorpcją fotonu powoduje przejście elektronu z poziomu HOMO do poziomu LUMO, 

w poziome HOMO pozostaje puste miejsce po elektronie czyli dziura. Tak powstałą parę 

(elektron w LUMO i dziura w HOMO) utrzymuje razem oddziaływanie Coulomba, a energia 

tego wiązania dla półprzewodników organicznych wynosi od 0,1 eV do 1 eV [50-52].  

2. Dyfuzja ekscytonu. 

Powstałe ekscytony powinny dotrzeć do miejsca dysocjacji czyli miejsca, w którym 

ładunki będą mogły się rozdzielić. Miejsce rozdzielenia ładunków może znajdować się po 

drugiej stronie warstwy aktywnej dlatego droga dyfuzji ekscytonu powinna być równa 

grubości warstwy. W trakcie dyfuzji część ekscytonów ulega rekombinacji, co powoduje 

stratę fotonu, który doprowadził do utworzenia ekscytonu. 

3. Rozdzielenie i transport ładunku. 

W ogniwach fotowoltaicznych typu heterozłącze objętościowe rozdzielenie ładunku ma 

miejsce na interfejsie donor-akceptor, co oznacza, że do separacji może dojść w całej 

objętości warstwy aktywnej będącej mieszaniną materiału donorowego i materiału 

akceptorowego. Rozdzielenie ładunku występuje również na interfejsie półprzewodnik-metal 
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oraz na zanieczyszczeniach znajdujących się w warstwie. Nie każdy ekscyton zostaje 

rozdzielony ponieważ cześć z nich może wcześniej ulec rekombinacji. 

Ogniwa typu heterozłącze objętościowe charakteryzują się tym, że zarówno elektrony 

jak i dziury poruszają się wewnątrz tego samego materiału. Oznacza to, że w trakcie 

transportu do odpowiedniej elektrody ładunki łatwo ulegają rekombinacji. Szybkość 

transportu nośników może być również obniżona przez oddziaływanie z atomami i innymi 

ładunkami. 

4. Gromadzenie ładunku na elektrodach. 

W wyniku rozdzielenia i transportu nośniki ładunku znajdują się w pobliżu 

odpowiednich elektrod. Ładunki muszą pokonać barierę potencjału powstałą na złączu 

półprzewodnik organiczny/ ITO oraz półprzewodnik organiczny/Al. Efektem utrudniającym 

gromadzenie ładunków na elektrodach może być kontakt blokujący. Na tym etapie konwersji 

energii możliwe są również straty spowodowane rekombinacją nośników w pobliżu elektrod 

[46, 53, 54]. 

 

4.2. Architektury organicznych ogniw fotowoltaicznych 

 

Jedna z najistotniejszych cech ogniw fotowoltaicznych jest to, że uzyskiwana z nich 

energia jest energią odnawialną. Ogniwa fotowoltaiczne budowane w oparciu o technologię 

krzemową w warunkach laboratoryjnych osiągają sprawność 27 % (ogniwa 

monokrystaliczne) [21, 55]. Wytworzenie ogniw nieorganicznych wymaga dużych nakładów 

energii, wysokiej temperatury oraz wysokiej próżni, co jest powodem wysokich kosztów 

produkcji. Alternatywę dla drogich ogniw krzemowych stanowią organiczne ogniwa 

fotowoltaiczne OPV budowane na bazie polimerów skoniugowanych. Zaletami OPV są niskie 

koszty wytworzenia, łatwość produkcji oraz możliwość budowania ogniw na giętkim 

podłożu. Wydajność tego typu ogniw w warunkach laboratoryjnych osiągnęła 11 % [21, 56] 

i mimo tego, że jest ponad połowę niższa od wydajności ogniw krzemowych, OPV wciąż 

stanowią konkurencję dla ogniw nieorganicznych.  

W celu osiągnięcia jak najlepszej wydajności konwersji światła na prąd najczęściej 

stosowane są cztery architektury urządzeń, które znajdują się na Rys. 4.2. 
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Rys. 4.2. Cztery typy architektur organicznych ogniw fotowoltaicznych: a) jednowarstwowa, 
b) dwuwarstwowa, c) mieszanina, d) wielowarstwowa. 

 

Rys. 4.2a. przedstawia ogniwo fotowoltaiczne o architekturze jednowarstwowej. 

Struktura ta zawiera jeden półprzewodnikowy materiał, w którym przemieszczają się 

fotowzbudzone ładunki dodatnie i ujemne, co ułatwia rekombinację i powoduje straty. 

Druga architektura pokazana na Rys. 4.2b, zawiera dwie warstwy, donorową  D 

i akceptorową A. Separacja ładunków odbywa się tylko na interfejsie D/A, a następnie dziury 

i elektrony poruszają się w odpowiednich warstwach, co zapobiega ich rekombinacji. 

Kolejna architektura jest przykładem ogniwa utworzonego z jednej warstwy aktywnej 

będącej mieszaniną materiału donorowego i akceptorowego. W tym przypadku zaletą jest 

duża powierzchnia interfejsu, na którym dochodzi do separacji ładunków. Wadą natomiast 

jest konieczność poruszania się ładunków w tym samym materiale i tym samy zwiększenie 

rekombinacji. 

Ostatnia architektura (Rys. 4.2d) jest architekturą wielowarstwową. Pomiędzy 

oddzielnymi warstwami donora i akceptora znajduje się mieszanina, w której następuje 

separacja ładunku. Ładunki, po opuszczeniu warstwy utworzonej z mieszaniny poruszają się 

odpowiednich warstwach transportujących [46].  
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W pracy zaprezentowane zostaną charakterystyki komórek fotowoltaicznych, w których 

warstwa aktywna jest mieszaniną donora i akceptora z dodatkiem nanocząstek. Taka struktura 

nazwana została ogniwem typu heterozłącze objętościowe. 

 

4.3. Transport nośników ładunku w polimerach skoniugowanych 

 

W tym podrozdziale skupimy się na transporcie nośników ładunku w organicznych 

półprzewodnikach. Przełom na polu organicznych materiałów przewodzących miał miejsce 

w 1977 roku, gdy odkryto, że istnieje możliwość zwiększenia przewodności trans - 

poli(acetylenu) (PA) z 10-5 (Ω·cm2)-1 do około 103 (Ω·cm2)-1 poprzez poddanie polimeru 

reakcji utleniania lub redukcji [7]. Trans – poli(acetylen) wyróżnia się spośród pozostałych 

polimerów przewodzących tym, że posiada zdegenerowany stan podstawowy. Nośnikami 

ładunku w trans – poli(acetylenie) są solitony. Soliton jest defektem wiązania powstałym przy 

połączeniu dwóch łańcuchów trans - poli(acetylenu) o różnych fazach [57] (Rys. 4.3a).  

 

Rys. 4.3. a) Schemat geometrycznej struktury neutralnego solitonu w łańcuchu                 
trans - poli(acetylenu), b) konfiguracje spinowe dla trzech typów solitonów: 
neutralnego, dodatniego oraz ujemnego. 
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Obecność solitonu prowadzi do pojawienia się poziomu elektronowego w środku 

przerwy energetycznej, który jest w połowie zapełniony dla solitonu neutralnego lub pusty 

(albo całkowicie zapełniony) dla solitonu dodatniego (ujemnego) (Rys. 4.3b) [7, 50].   

Mechanizmem determinującym przewodnictwo w materiałach organicznych jest 

hopping, który jest wynikiem występowania słabych oddziaływań pomiędzy cząsteczkami 

oraz dużego stopnia nieuporządkowania, które często ma miejsce w amorficznych 

i polikrystalicznych cienkich warstwach organicznych półprzewodników [58]. W polimerach 

skoniugowanych z niezdegenrowanym stanem podstawowym, takich jak poli(3-

heksylotiofen), mogą występować kwazicząstki takie jak ekscytony, polarony i bipolarny 

odpowiedzialne za transport ładunku. Powstanie ekscytonu jest wynikiem wzbudzenia 

polimeru za pomocą kwantu światła. W wyniku absorpcji fotonu powstaje para elektron – 

dziura związana oddziaływaniem kulombowskim. Energia tego oddziaływania to od 0,4 do 

1 eV [50-52]. Ze względu na fakt, że międzymolekularne oddziaływania w półprzewodnikach 

organicznych są zwykle słabe, ekscytony są silnie zlokalizowane, a ich lokalizacja jest 

ograniczona do pojedynczego skoniugowanego segmentu [59]. Ekscytony o wypadkowym 

spinie równym zero nazywane są ekscytonami singletowymi, natomiast ekscytony 

o wypadkowym spinie równym jeden to ekscytony trypletowi. Poziomy energii ekscytonu są 

odsunięte od granicy pasma walencyjnego i pasma przewodnictwa o około 0,2 eV. Ekscytony 

są elektrycznie obojętne, nie przenoszą ładunku, ale są nośnikami energii. Poziomy 

energetyczne dla ekscytonu singletowego i trypletowego przedstawia Rys. 4.4. 

 

 

Rys. 4.4. Poziomy energetyczne oraz konfiguracja spinowa ekscytonu singletowego 
i trypletowego. 
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Ze względu na odległość pomiędzy elektronem i dziurą oraz siłę ich wzajemnego 

oddziaływania wyróżnia się ekscytony Frenkla oraz Motta-Wanniera. Ekscytony Frenkla 

charakteryzują się silnym wiązaniem i zlokalizowane są na tej samej jednostce molekularnej. 

Ten rodzaj ekscytonów jest charakterystyczny dla półprzewodników organicznych. Ekscytony 

Motta-Wanniera mają słabe wiązanie (około 30 meV) i głównie występują 

w półprzewodnikach nieorganicznych. Odległość pomiędzy elektronem i dziurą jest tu 

znacznie większa niż w przypadku ekscytonu Frenkla, a poziomy energetyczne mogą być 

opisywane podobnie do stanów w modelu atomu wodoru [50, 60-64]. 

Pojęcie polaronu zostało wprowadzone w 1933 roku przez Landaua [65]. Polarony są 

naładowanymi kwazicząstkami powodującymi polaryzację sieci krystalicznej w wyniku 

oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy poruszającą się cząstką np. elektronem, a jonami 

sieci. Efekt polaryzacji sieci powoduje wzrost efektywnej masy w porównaniu do masy 

elektronu i zmniejszenie ruchliwości tej kwazicząstki. Polarony powodują powstanie nowych 

stanów wewnątrz przerwy wzbronionej. W systemach skoniugowanych mogą powodować 

zmianę wiązania σ na π i odwrotnie. Ze względu na konfigurację spinową wyróżniane są 

polarony dodatnie i ujemne. Konfigurację spinową dla obu rodzajów polaronów przedstawia 

Rys. 4.5.  

Pasmo walencyjne

Pasmo przewodnictwa

Pasmo walencyjne

Pasmo przewodnictwa

 

Rys. 4.5. Poziomy energetyczne oraz konfiguracja spinowa dodatniego i ujemnego polaronu. 

Bipolarony są bezspinowymi kwazicząstkami definiowanymi jako para ładunków 

powodującymi zaburzenie sieci krystalicznej. Bipolaron można traktować analogicznie do par 

Coopera w teorii nadprzewodnictwa BCS, to znaczy jako dwa elektrony powiązane przez 

drgania sieci krystalicznej (fonony) [7]. Powstanie bipolaronu oznacza, że energia zyskana 

poprzez interakcję z siecią krystaliczną jest większa od odpychania będącego wynikiem 

oddziaływania kulombowskiego pomiędzy dwoma ładunkami o tym samym znaku 
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znajdującymi się w tym samym położeniu [66]. Konfigurację spinową bipolaronu dodatniego 

i ujemnego przedstawia Rys. 4.6. 

 

Rys. 4.6. Poziomy energetyczne oraz konfiguracja spinowa dodatniego i ujemnego 
bipolaronu. 

 

4.4. Parametry charakteryzujące ogniwa fotowoltaiczne 

 

Parametry opisujące wykonane ogniwo fotowoltaiczne możemy otrzymać na podstawie 

charakterystyki prądowo-napięciowej. Przykładowa charakterystyka I(V) znajduje się na 

Rys. 4.7. 
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Rys. 4.7. Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa fotowoltaicznego. 
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 Najważniejszym parametrem charakteryzującym ogniwo fotowoltaiczne jest wydajność 

konwersji mocy η, która opisana jest wzorem [46, 50, 53, 54, 56]: 

                                                      } � ~9����..
��                                                             (4.1) 

gdzie: 

FF -  współczynnik wypełnienia, 

JSC – gęstość prądu zwarcia, 

VOC – napięcie obwodu otwartego, 

PL – moc promieniowania padającego na ogniwo. 

 

Współczynnik wypełnienia FF wyraża się wzorem: 

                                                           TT � ~���
~9����                                                             (4.2) 

Jm i Vm to maksymalne wartości prądu i napięcia, których iloczyn wyznacza punkt 

maksymalnej mocy ogniwa Pmax. Współczynnik wypełnienia determinuje pozycję maksimum 

mocy i dlatego jest wyznacznikiem jakości wykonanego ogniwa. Na wartość FF duży wpływ 

ma morfologia warstwy aktywnej oraz wartości oporu szeregowego Rs i bocznikującego Rsh. 

Wysoka wartość  Rs i niska wartość Rsh wpływa na zmniejszenie współczynnika wypełnienia 

FF [50]. 

Istotny wpływ na wartość gęstości prądu zwarcia JSC ma zakres widma absorbowanego 

przez ogniwo promieniowania tzn. JSC zależy głównie od szerokości przerwy energetycznej 

polimeru, ale również od grubości warstwy aktywnej. Dobranie odpowiedniej grubości 

warstwy aktywnej jest kompromisem pomiędzy większą absorpcją światła (grubsza warstwa), 

a drogą dyfuzji ekscytonu (cieńsza warstwa). Czynnikiem, który również ma wpływ na 

wartość JSC jest, tak samo jak w przypadku FF, morfologia warstwy aktywnej [36]. 

W warunkach idealnych tzn. gdy nie występują straty JSC można wyrazić wzorem            

�2{ � &Fμ�, gdzie n jest gęstością nośników ładunku, e oznacza ładunek elementarny, µ jest 

mobilnością nośników, a E to natężenie pola elektrycznego [67]. 

VOC jest to maksymalne napięcie w przypadku kiedy przez obwód nie płynie prąd. 

Teoretycznie wartość VOC jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy poziomem HOMO 

donora i poziomem LUMO akceptora [46, 50, 67]. Duży wpływ na VOC ma również 

jednorodność warstwy. 

Do opisu właściwości elektrycznych organicznego ogniwa fotowoltaicznego często 

używany jest równoważny obwód zastępczy (Equivalent Circuits Diagram) (ECD). Obwód 
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ECD przedstawiony na Rys. 4.8. stosowany jest dla ogniw nieorganicznych, jednak można go 

z powodzeniem stosować w przypadku ogniw organicznych, ponieważ podstawowe 

mechanizmy strat dla obu rodzajów ogniw są podobne. 

a)                                                                b) 

 

Rys. 4.8. Schemat obwodu zastępczego dla ogniwa fotowoltaicznego. a) Idealne ogniwo 
słoneczne zawierające źródło prądu –jsc bocznikowane przez diodę, b) rzeczywiste 
ogniwo słoneczne z dodatkowym opornikiem bocznikującym Rsh i opornikiem 
szeregowym Rs. 

 

Dioda wchodząca w skład ECD jest odpowiedzialna za nieliniowy kształt charakterystyki 

prądowo-napięciowej. Opornik bocznikujący Rsh (shunt) odpowiada za rekombinacje 

nośników blisko interfejsu donor/akceptor, natomiast opór szeregowy Rs wzrasta wraz 

z drogą, którą przebyły ładunki wewnątrz warstwy aktywnej. Idealne wartości obu oporów to: 

Rsh = ∞, Rs = 0. 

Całkowita gęstość prądu dla komórki fotowoltaicznej jest sumą trzech składników: 

fotoindukowanego prądu zwarcia, prądu diody oraz prądu przepływającego przez opornik Rsh 

[50]. 

                                    � � �2{ A  �� �exp � �
8I +� � �	�-� � 1� A ��~��

��O                                (4.3) 

gdzie Jo oznacza prąd nasycenia przy polaryzacji zaporowej, k – stała Boltzmana,                   

T -temperatura. 

Rzeczywiste wartości oporu Rsh i Rs można obliczyć z następujących wzorów [50]: 

                                         

     
��
�~ �~�� � 	2 A ��O

�m�i��O�@ �3������@ � � 	2                                      (4.4) 
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gdzie V jest napięciem, a T to temperatura. 

Napięcie z przedziału od 0 do VOC generowane jest przez ogniwo fotowoltaiczne. W celu 

otrzymania wartości napięcia w obszarach V < 0 i VOC < V niezbędne jest zewnętrzne źródło 

napięcia. 

Do analizy otrzymanych organicznych ogniw fotowoltaicznych użyto modelu 

Shockley’a: 

                         � � ~i
�m ����O

�exp � �
8I +� � �	�-� � 1� � ~�

�m ����O
A �

��m��O               (4.6) 

Równanie (4.6) zostało rozwiązane numerycznie za pomocą programu Derive, dla ogniwa 

o architekturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111Ek + nanocząstki TiO2/Al o parametrach: 

VOC = 1,031 [V], JSC = 30,515 [µA/cm2], FF = 0,199, η = 0,47%, Rs = 0,019*106 [Ω] 

i Rsh = 0,015*106 [Ω]. Rozwiązanie zostało przedstawione na Rys. 4.9, natomiast na Rys. 4.10 

znajduje się charakterystyka prądowo-napięciowa tego samego ogniwa będąca wynikiem 

pomiaru. 
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-23
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Rys. 4.9. Dopasowanie modelu Shockley’a do danych otrzymanych z pomiaru organicznego 
ogniwa fotowoltaicznego o architekturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111Ek + 
nanocząstki TiO2/Al. 
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Rys. 4.10. Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa fotowoltaicznego o strukturze 
ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111Ek + nanocząstki TiO2/Al. 

 

W celu poprawy kształtu charakterystyki prądowo-napięciowej należy zwiększyć różnicę 

pomiędzy opornościami Rs oraz Rsh. Rys. 4.11. przedstawia krzywą otrzymaną na podstawie 

modelu Shockley’a dla wartości Rs = 0,015*106 [Ω] oraz Rsh=19*106 [Ω].  

 

 

 

Rys. 4.11. Krzywa otrzymana na podstawie modelu Shockley’a dla parametrów: 
Rs = 19*106 [Ω] i Rsh = 0,015*106 [Ω], J0 = 0,5*10-23, JL = 0,00006. 
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Porównując krzywą z Rys. 4.11. z krzywą z Rys. 4.9. można zauważyć, że dzięki 

zwiększeniu wartości oporu Rsh, a tym samym różnicy pomiędzy Rs i Rsh, charakterystyka 

w czwartej ćwiartce nie jest już liniowa. Dla małych wartości napięć zaczyna być widoczne 

zakrzywienie charakterystyczne dla efektu fotowoltaicznego. Dwukrotnemu zwiększeniu 

uległa również gęstość prądu zwarcia, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności 

ogniwa. W celu przesunięcia zakrzywienia w stronę wyższych napięć oraz zwiększenia 

wartości współczynnika wypełnienia FF należy jeszcze bardziej zwiększyć różnicę pomiędzy 

opornością szeregową i bocznikującą. Teoretyczny efekt tych zmian przestawiono na 

Rys. 4.12. 

 

 

 

Rys. 4.12. Krzywa otrzymana na podstawie modelu Shockley’a dla parametrów: 
Rs = 19*106 [Ω] i Rsh = 0,0015*106 [Ω], J0 = 0,5*10-23, JL = 0,00006. 

 

 

Krzywa z Rys. 4.12. ma oczekiwany kształt, porównując ją z krzywą znajdującą się na 

Rys. 4.10. zauważamy zwiększenie gęstości prądu zwarcia w stosunku do krzywej 

pomiarowej. Aby dane uzyskane z modelu Shockley’a były zgodne z danymi uzyskanymi dla 

rzeczywistego ogniwa zmniejszono dwa razy wartość prądu JL. Dzięki temu gęstość prądu 

zwarcia ma w modelu Shockley’a wartość zbliżoną do gęstości prądu badanej diody, 

a ponadto znacznie wzrosła wartość współczynnika wypełnienia FF ze względu na 
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zwiększenie obszar nad wykresem w czwartej ćwiartce. Ostateczny kształt krzywej 

otrzymanej z modelu Shockley’a przedstawia Rys. 4.13. 
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Rys. 4.13. Krzywa otrzymana na podstawie modelu Shockley’a dla parametrów: 
Rs = 19*106 [Ω] i Rsh = 0,0015*106 [Ω], J0 = 0,5*10-23, JL = 0,00003. 

 

 

Analizując kolejne zmiany parametrów modelu Shockley’a otrzymujemy odpowiedź na 

pytanie, w jaki sposób poprawić kształt charakterystyki prądowo-napięciowej ogniw 

wytwarzanych w laboratorium. W celu zwiększenia różnicy pomiędzy opornościami Rs oraz 

Rsh do wytwarzanych w laboratorium organicznych ogniw fotowoltaicznych dodawane są 

nanocząstki TiO2 oraz TiO2 redukowane w 100oC w atmosferze wodoru H2. Zadaniem 

nanocząstek jest ułatwienie transportu nośników ładunku i tym samym zmniejszenie 

rekombinacji. Wartość oporu Rsh związana jest z rekombinacją nośników, im mniej nośników 

rekombinuje tym wyższą wartość ma opór Rsh. W tej sytuacji rośnie różnica pomiędzy 

opornością Rs i Rsh co wpływa na kształt charakterystyki prądowo-napięciowej. Obszar nad 

wykresem w czwartej ćwiartce zwiększa się co ma bezpośredni wpływ na wartość 

współczynnika wypełnienia oraz wydajność konwersji mocy ogniwa. 
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5. MATERIAŁY 

 

5.1. Pochodne 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin 

Pierwsza synteza, której wynikiem było powstanie 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliy, miała 

miejsce w 1928 roku [68]. Początkowo zainteresowanie tą grupą związków skupiało się 

wokół ich aktywności biologicznej oraz metod syntezy. Dopiero pod koniec lat 90-tych XX 

wieku rozpoczęto badania nad fotofizycznymi właściwościami pirazolochinoliny. Okazało 

się, że związki te charakteryzują się intensywną fluorescencją zarówno w roztworze jak 

i w ciele stałym, co stało się sygnałem do zbadania możliwości aplikacji pirazolochinolin, 

jako materiałów wykorzystywanych w diodach [69-77], wyświetlaczach organicznych [78] 

oraz organicznych ogniwach fotowoltaicznych [79, 80]. 

Główną zaletą związków z grupy pirazolochinolin jest łatwość syntezy oraz 

projektowania ich struktury, a co za tym idzie niski koszt produkcji.  

N
N

N

R3
R4

R1

R6

 

Rys. 5.1. Ogólny schemat cząsteczki 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny. 

W praktyce, grupy chemiczne przyłączane są zwykle w pozycjach R1, R3, R4 i R6 do 

szkieletu głównego (Rys. 5.1.). Dobór podstawników ma bezpośredni wpływ na długość fali 

emitowanego promieniowania i wartości energii poziomów HOMO i LUMO [81].  

W pracy wykorzystane zostały związki z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin 

zsyntezowane w Katedrze Chemii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie [82-84]. 

Podstawniki były zmieniane w pozycjach R1, R3, R4 oraz R6. Struktury chemiczne 

cząsteczek przedstawia Rys. 5.2. 
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Rys. 5.2. Struktury chemiczne molekuł a) 111Ek, b) 112Ek, c) 113Ek. 
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Tabela 5.1. Nazwy badanych związków niskocząsteczkowych oraz przyjęte oznaczenia. 

Nazwy chemiczne R1 R3 R4 R6 
Oznaczenia 

molekuł 

 1,3,4- triphenyl 6-(9-karbazolyl)-

1H-pirazolo[3,4-b]chinolina 
Ph Ph Ph karbazol 111Ek 

1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-

pirazolo[3,4-b]chinolina 
Ph Ph - difenyl 112Ek 

1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-

pirazolo[3,4-b]chinolina 
Ph Ph Ph difenyl 113Ek 

 

5.2. Geometryczna optymalizacja molekuł 

Geometryczna optymalizacja molekuł z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin wykonana 

została za pomocą programu HyperChem 8.0. metodą pół-empiryczną AM1 (Austin 

Model 1). W metodzie AM1 uwzględniono kilka typów oddziaływań międzymolekularnych 

i korelacyjnych: 

� Jednocentrowe, jednoelektrodowe 

� Jednocentrowe, dwuelektrodowe 

� Dwucentrowe, dwuelektronowe 

� Dwucentrowe, dwuelektrodowe 

� Rdzeniowe  

 Zoptymalizowane molekuły przedstawione zostały na Rys. 5.3. Struktury te zostały 

wykorzystane do zbudowania komórek fotowoltaicznych oraz diod świecących OLED. 

Optymalizacja geometryczna  pozwala zauważyć jak ważne jest odkształcenie molekuły ze 

względu na różne podstawniki. 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

Rys. 5.3. Geometryczna struktura związków z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin: a) 111Ek, b) 
112Ek, c) 113Ek. 

 

Zmiana rodzaju podstawników oraz miejsca ich przyłączenia do szkieletu 

pirazolochinoliny ma wpływ na widmo absorpcyjne i emisyjne oraz zmienia możliwość 

poruszania się molekuł w matrycy polimerowej. Podstawniki mają również wpływ na 

położenie poziomów HOMO i LUMO molekuły. Dołączenie grupy fenylowej w pozycji R4 

w molekule 113Ek powoduje przesunięcie poziomu HOMO w górę i poziomu LUMO w dół 

skali energii w stosunku do molekuły 112Ek, która tym różni się od 113Ek, że w pozycji R4 

nie posiada żadnego podstawnika.  

 

5.3. Polimery przewodzące 

Odkrycie przewodnictwa poliacetylenu [7] w latach 70-tych XX wieku stało się 

przełomem w sposobie postrzegania tej grupy związków jaką stanowią polimery. Kolejnym 

krokiem na drodze zastosowań polimerów przewodzących było odkrycie, że w stanie 

półprzewodnikowym wykazują efekt elektroluminescencyjny. Przykładem tego typu polimeru 
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jest poli(parafenylenowinylen) (PPV) [85, 86]. Do najważniejszych polimerów 

przewodzących z układem wiązań podwójnych (polimerów skoniugowanych) należą: 

• poli(acetylen) 

• polifenylenowinylen 

• poli(N-winylokarbazol) 

• polipirol 

• politiofen 

• polianilina. 

Główną zaletą polimerów skoniugowanych w stosunku do półprzewodników nieorganicznych 

jest  możliwość nanoszenia ich w postaci cienkich warstw na elastyczne podłoże o dowolnym 

kształcie i rozmiarze poprzez zastosowanie takich technik jak wylewanie roztworu na 

wirujące podłoże (spin-coating) lub metoda wylewania z gęstwy (doctor blade). Polimery 

przewodzące znalazły zastosowanie jako materiały do budowy ogniw fotowoltaicznych 

[51, 87-91] oraz diod OLED [87-89, 91] dzięki ich stabilności cieplnej, fotochemicznej oraz 

dużej ruchliwości nośników ładunku [92]. Wpływ na skuteczne zastosowania w fotowoltaice 

ma polidyspersyjność polimerów. Polimery charakteryzują się zwykle dużym rozrzutem mas 

cząsteczkowych, co ma negatywny wpływ na możliwości ich zastosowania. Rozrzut masy 

cząsteczkowej  najczęściej wyznacza się metodami chromatograficznymi. 

W pracy wykorzystane zostały: pochodna politiofenu P3HT poly(3-heksylotiofen), 

PVK poli(N-winylokarbazol) oraz mieszanina PEDOT:PSS. Średnie liczbowo masy 

cząsteczkowe tych polimerów wynoszą dla P3HT - 17 500, PVK – 1 100 000.  

                          a)                                                          b) 

 

Rys. 5.4. Struktura chemiczna polimeru a) PSS, b) PEDOT. 
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W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku naukowcom z laboratorium Bayer AG 

w Niemczech udała się synteza nowej pochodnej politiofenu nazwana PEDOT (poly (3, 4 

ethylenedioxythiophene)). Problemem była nierozpuszczalność tego polimeru. Rozwiązaniem 

okazało się połączenie PEDOT z rozpuszczalnym w wodzie polimerem PSS (poly (styrene 

sulfonic acid)). PEDOT:PSS (Poly(3,4 – ethylenedioxythiophene)poly(styrenesulfonate)) 

(Rys. 5.4.) jest zatem mieszaniną polimerów skoniugowanych, charakteryzującą się wysoka 

transparentnością, dobrą stabilnością cienkiej warstwy oraz pracą wyjścia wynoszącą około -

5,2 eV [53, 93]. PEDOT:PSS został zastosowany do budowy organicznych ogniw 

fotowoltaicznych jako warstwa wygładzająca oraz ułatwiająca transport dziur do elektrody 

ITO, znalazł również zastosowanie jako warstwa ułatwiająca wstrzykiwanie dziur w diodach 

OLED. 

Poli(N-winylokarbazol) – PVK (Rys. 5.5) został wykorzystany do zbudowania 

organicznych diod elektroluminescencyjnych. PVK jest polimerem przewodzącym po raz 

pierwszy zsyntezowanym w 1934 roku przez Reppe i jego zespół. Charakteryzuje się dobrą 

stabilnością termiczną [94], dużym stopniem krystaliczności oraz wysokim 

fotoprzewodnictwem [95,  96] odkrytym przez H. Hoegla. 

CH CH2
n

 

N

 

Rys.5.5. Struktura chemiczna poli(N-winylokarbazolu). 

Temperatura przejścia szklistego tego polimeru wynosi około 200˚C i zależy od masy 

cząsteczkowej [97]. Dzięki takim właściwościom jak duża ruchliwość dziur, absorpcja 

w obszarze nadfioletu i emisja światła niebieskiego, znalazł zastosowanie w elektronice, 

elektrofotografii oraz w optoelektronice [28, 98-103]. W pracy PVK domieszkowany 

chromoforami z grupy pirazolo[3,4-b]chinolin, został wykorzystany do wykonania cienkich 

warstw pełniących rolę matrycy w warstwie aktywnej w diodach elektroluminescencyjnych. 

Politiofeny to polimery przewodzące charakteryzujące się dobrą stabilnością termiczną, 

chemiczną oraz absorpcją promieniowania z zakresu ultrafioletu i obszarze widzialnym [104]. 

Odległość pomiędzy poziomami HOMO i LUMO dla tej grupy polimerów wynosi około 

2 eV. Łatwość nanoszenia politiofenów na duże powierzchnie w połączeniu z dobrą 
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poprzez usunięcie tlenu oraz do zwiększenia absorpcji [117]. Cronemeyer [118] donosi, że 

obecność przestrzeni tlenowych w tego typu materiałach może powodować uwięzienie 

elektronów i dlatego elektrony powiązane z jonami Ti4+ będą znacznie mniej mobilne niż 

elektrony w paśmie przewodzenia. 

W organicznych urządzeniach fotowoltaicznych nanocząstki TiO2 najczęściej występują 

w roli akceptora elektronów. Ich zadaniem jest również rozpraszanie fotonów padających na 

komórkę fotowoltaiczną i przez to zwiększenie drogi fotonu wewnątrz warstwy aktywnej. 

Dzięki temu większa liczba fotonów ulega absorpcji, co prowadzi bezpośrednio do 

zwiększenia wydajności urządzenia. 
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6. METODY BADAWCZE I WYNIKI BADA Ń 

 

6.1. WŁAŚCIWO ŚCI CIENKICH WARSTW ORGANICZNYCH 

6.1.1. Elipsometria. Wyznaczanie parametrów optycznych cienkich warstw 
polimerowych 

Elipsometria jest techniką pomiarową wykorzystującą spolaryzowane światło w celu 

scharakteryzowania cienkich warstw, powierzchni oraz mikrostruktury materiałów. Stosując 

tą technikę możemy wyznaczać: 

• Stałe optyczne materiału (n, k) 

• Grubość cienkich warstw 

• Chropowatość powierzchni 

• Krystaliczność 

• Anizotropię optyczną 

• Profil głębokościowy właściwości materiału. 

Pierwsze wyznaczenie grubości warstwy za pomocą techniki, którą dziś nazywamy 

elipsometrią, miało miejsce w 1889 roku i zostało zrealizowane przez Drude [119]. Natomiast 

nazwę „elipsometria” wprowadził Alexandre Rothen w 1945 roku [120]. W Instytucie Fizyki 

Politechniki Krakowskiej badania elipsometryczne prowadzone są od dekady [121-123]. 

Zaletami elipsometrii są wysoka precyzja (dokładność do 0,01 nm), możliwość 

wykonywania pomiarów w czasie rzeczywistym, szybkość pomiaru oraz szerokie 

zastosowanie. Ważną zaletą jest również fakt, że w trakcie pomiaru próbka nie ulega 

zniszczeniu. Do wad tej metody można zaliczyć konieczność dopasowania modelu 

optycznego do analizy danych, co znacznie komplikuje uzyskanie parametrów 

charakteryzujących próbkę. 

Pomiar elipsometryczny polega na rejestracji zmiany polaryzacji wiązki światła 

w wyniku jej oddziaływania z badaną powierzchnią. W trakcie pomiaru rejestrowane są dwa 

kąty Ψ i ∆, które spełniają podstawowe równanie elipsometrii: 

                                             � � `� F,W+��- � J�
J�                                            (6.1) 

W równaniu (6.1) ρ jest funkcją współczynników odbicia Fresnela badanej próbki, ∆ oznacza 

różnicę faz pomiędzy polaryzacją s i p przed odbiciem, a polaryzacją s i p po odbiciu, Ψ to 
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stosunek amplitud fal spolaryzowanych w sposób s i p, natomiast rp i rs to współczynniki 

odbicia Fresnela. 

Badania elipsometryczne przeprowadzono dla szklanego podłoża, szklanego podłoża 

pokrytego warstwą ITO, szklanego podłoża pokrytego warstwą ITO oraz warstwą 

PEDOT:PSS oraz dla szklanego podłoża pokrytego warstwą ITO, warstwą PEDOT:PSS oraz 

warstwą będącą mieszaniną P3HT i 111Ek. Z pomiarów elipsometrycznych szklanego 

substratu oraz cienkich warstw na szklanym podłożu wyznaczono parametry � i � w funkcji 

długości fali. Pomiary wszystkich próbek przeprowadzono  elipsometrem M2000 firmy 

Woollam dla trzech kątów padania 60o, 65o, 70o w zakresie widmowym 193-1700 nm. 

Znajomość parametrów optycznych pozwoliła na wyznaczenie zależności dyspersyjnych k(λ) 

i n(λ). Model teoretyczny został dopasowany przy użyciu oprogramowania Complete Easy do 

danych pomiarowych. Dla zakresu widmowego 300-1000 nm dobrano model Cauchy’ego, 

w którym zależność dyspersyjna n(λ) dana jest wzorem: 

                                              &+�- � U A t
�� A {

��                                             (6.2) 

gdzie: A, B, C to zmienne parametry określające dyspersję współczynnika załamania. Model 

Cauchy’ego stosowany jest w przypadku transparentnych i częściowo transparentnych warstw 

dla dielektryków i półprzewodników. 

W przypadku każdego pomiaru dolna powierzchnia szklanego substratu była uprzednio 

matowiona za pomocą pasty matującej. Zabieg ten zastosowano w celu wyeliminowania 

odbicia od dolnej powierzchni próbki. Jeśli próbka jest gruba (1mm) promień odbity od 

górnej powierzchni jest fizycznie przesunięty w stosunku do promienia odbitego od dolnej 

powierzchni i w ten sposób jest rejestrowany przez detektor. Jeśli nie ma możliwości 

ustawienia detektora w ten sposób, aby wykluczyć odbiór wiązki odbitej od dolnej 

powierzchni, najlepszym rozwiązaniem jest matowienie. 

Rys. 6.1, Rys. 6.3, Rys. 6.5 i Rys. 6.7 przedstawiają wyniki pomiarów kątów Ψ i ∆ wraz 

z dopasowanym modelem w zależności od długości fali padającego promieniowania. Na 

podstawie dopasowanego modelu wyznaczono grubości poszczególnych warstw (Tabela 6.1) 

oraz wyznaczono zależności dyspersyjne współczynników załamania i ekstynkcji (Rys. 6.2, 

Rys. 6.4, Rys. 6.6 i Rys. 6.8). Model teoretyczny dobrze pokrywa się z wynikami 

eksperymentalnymi. 



53 

 

 

Rys. 6.1. Kąty elipsometryczne ∆ i Ψ wraz z dopasowanym modelem w funkcji długości fali 
padającego promieniowania zmierzone dla kątów 60o, 65o i 70o. Badany materiał: 
szklane podłoże. 

 

 

 

Rys. 6.2. Zależność dyspersyjna współczynnika załamania i współczynnika ekstynkcji dla 
szklanego podłoża. 

 

Długość fali (nm) 

Długość fali (nm) 
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Rys. 6.3. Kąty elipsometryczne ∆ i Ψ wraz z dopasowanym modelem w funkcji długości fali 
padającego promieniowania zmierzone dla kątów 60o, 65o i 70o. Badany materiał: 
warstwa ITO. 

 

 

 

Rys. 6.4. Zależność dyspersyjna współczynnika załamania i współczynnika ekstynkcji dla 
warstwy ITO. 

 

Długość fali (nm) 

Długość fali (nm) 
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Rys. 6.5. Kąty elipsometryczne ∆ i Ψ wraz z dopasowanym modelem w funkcji długości fali 
padającego promieniowania zmierzone dla kątów 60o, 65o i 70o. Badany materiał: 
warstwa PEDOT:PSS. 

 

 

 

Rys. 6.6. Zależność dyspersyjna współczynnika załamania i współczynnika ekstynkcji dla 
warstwy PEDOT:PSS. 

Długość fali (nm) 

Długość fali (nm) 
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Rys. 6.7. Kąty elipsometryczne ∆ i Ψ wraz z dopasowanym modelem w funkcji długości fali 
padającego promieniowania zmierzone dla kątów 65o i 70o. Badany materiał: 
warstwa wykonana z mieszaniny P3HT i 111Ek. 

 

 

Rys. 6.8. Zależność dyspersyjna współczynnika załamania i współczynnika ekstynkcji dla 
warstwy wykonanej z mieszaniny P3HT i 111Ek. 

 

 

 

 

Długość fali (nm) 

Długość fali (nm) 
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Tabela 6.1. Grubości warstw oraz współczynniki załamania dla poszczególnych materiałów 
otrzymane w wyniku dopasowania modelu Cauchy’ego. 

 

Próbka 
Grubość 

warstwy (nm) 

Współczynnik 

załamania dla 

522 nm 

Szklane podłoże - 1,51 

Warstwa ITO 113,09 ± 0,29 1,89 

Warstwa PEDOT:PSS 54,27 ± 0,19 1,95 

Warstwa P3HT + 111Ek 164,32±1,56 1,69 

 

Wyznaczenie grubości kolejnych cienkich warstw było niezbędne z punku widzenia ich 

zastosowania do budowy organicznych ogniw fotowoltaicznych.  Dobranie odpowiedniej 

grubości warstwy aktywnej ma bezpośredni wpływ na ilość absorbowanego światła, oraz na 

straty spowodowane rekombinacją ze względu na drogę dyfuzji ekscytonu. Aby odpowiednia 

ilość światła mogła zostać zaabsorbowana, grubość warstwy aktywnej powinna być jak 

największa. Jednak ze względu na krótką drogę dyfuzji ekscytonu (10 nm) należy ograniczyć 

grubość warstwy aktywnej. Grubość warstwy aktywnej organicznych ogniw fotowoltaicznych 

wykonanych w ramach tej pracy wynosiła około 164 nm. Regulacja grubości warstwy 

odbywa się poprzez kontrolowanie prędkości obrotów wirówki w trakcie wylewania roztworu 

na wirujące podłoże. Na grubość wykonanej warstwy wpływa też koncentracja roztworu 

polimerowego.  

Wyznaczono grubości warstwy aktywnej dla roztworu polimerowego o gęstości 

10 mg/ml w zależności od prędkości obrotów wirówki i wyniki przedstawiono w Tabeli 6.2. 

Wartości współczynników załamania warstw o grubości rzędu nanometrów determinuje 

głównie powierzchnia cienkiej warstwy. Wartości współczynników załamania wyznaczone 

dla długości fali 522 nm dla szklanego podłoża oraz cienkich warstw znajdują się 

w Tabeli 6.1. 
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Tabela 6.2. Grubości warstwy aktywnej otrzymanej dla odpowiednich obrotów wirówki i 
koncentracji roztworu P3HT wynoszącej 10 mg/ml. 

Prędkość obrotów (obroty/minutę) Grubość cienkiej warstwy (nm) 

1000 217,34±0,81 

2000 172,20±2,12 

3000 126,97±0,16 

4000 102,00±0,24 

5000 98,91±0,29 

6000 86,99±0,30 

 

 

Rys. 6.9. Zależność współczynnika załamania cienkiej warstwy P3HT na krzemie od grubości 
cienkiej warstwy. Współczynnik załamania wyznaczano dla trzech długości fali, 
800nm, 1000nm i 1200nm. 

Zależność współczynnika załamania od grubości cienkiej warstwy polimerowej została 

przedstawiona na Rys. 6.9. Współczynnik załamania cienkiej warstwy polimerowej maleje 

wraz z jej grubością. Grubsze warstwy nanoszone są przy mniejszych szybkościach 

obrotowych spin-coatera, stąd proces suszenia warstwy w trakcie wirowania jest wolniejszy 
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i cząstki materiału mają więcej czasu na bardziej ciasne ułożenie. Stąd materiał grubszej 

warstwy jest bardziej kompaktowy i ma większy współczynnik załamania niż materiał 

cieńszych warstw, nanoszonych przy większych szybkościach wirowania, kiedy to procesy 

suszenia przebiegają gwałtownie. Przedstawione tutaj wyniki mają potwierdzenie w pracy 

[121].  

 

6.1.2. Badanie topografii powierzchni cienkich warstw polimerowych za pomocą 
profilometru optycznego 
 

Profilometria optyczna jest bezkontaktową metodą wyznaczania topografii 

i chropowatości powierzchni [124]. W trakcie pomiaru profilometrycznego rejestrowana jest 

odległość pomiędzy źródłem promieniowania, a powierzchnią badanej próbki. Skanowanie 

powierzchni odbywa się wzdłuż równoległych linii oddalonych od siebie o równą odległość. 

Profilometr optyczny wykorzystany do badań cienkich warstw polimerowych na krzemowym 

podłożu zaprojektowano i wykonano w Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej. Źródłem 

światła była dioda laserowa. Zastosowano również układ kolimujący wiązkę światła do 

średnicy 5µm.   

Badaniu poddano cienką warstwę poli(3-heksylotiofenu) na krzemowym podłożu. Wykonano 

pomiary profilometryczne warstwy bez podgrzewania oraz po podgrzaniu do 100oC oraz 

200oC.  Wyniki pomiaru przedstawione zostały na Rys. 6.10, Rys. 6.11 oraz Rys. 6.12. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 6.10. Wynik pomiaru profilometrycznego powierzchni cienkiej warstwy P3HT na 
podłożu krzemowym bez wygrzewania. a) Mapa 2D, b) Mapa 3D. 

X 

Y 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 6.11. Wynik pomiaru profilometrycznego powierzchni cienkiej warstwy P3HT na 
podłożu krzemowym poddanej wygrzewaniu w 100oC. a) Mapa 2D, b) Mapa 3D. 

Y 

X

X 

Y 

Z 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 6.12. Wynik pomiaru profilometrycznego powierzchni cienkiej warstwy P3HT na 
podłożu krzemowym poddanej wygrzewaniu w 200oC. a) Mapa 2D, b) Mapa 3D. 

 

X 

Y 

Y 

X 

Z 
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Powyższe wyniki badania profilometrycznego pozwalają wnioskować, że wygrzewanie 

cienkiej warstwy polimerowej ma wpływ na chropowatość jej powierzchni. Rys. 6.10. 

przedstawia warstwę polimerową nie poddaną wygrzewaniu, gdzie wysokość najwyższego 

punku sięga około 2500 jednostek. W przypadku warstwy  wygrzewanej najpierw do 

temperatury 100oC (Rys. 6.11), a następnie do 200oC (Rys. 6.12) wysokość najwyższego 

punku w badanym obszarze zmniejsza się. Dla warstwy wygrzanej do 200oC wynosi około 

2100 jednostek. Oznacza to, że wygrzewanie warstwy polimerowej prowadzi do jej 

wygładzenia oraz usunięcia pozostałości rozpuszczalnika.  

 

6.1.3. Badanie AFM morfologii powierzchni  cienkich warstw polimerowych 
 

W niniejszym podrozdziale przedstawiane są wyniki badań morfologii powierzchni 

poszczególnych warstw składowych komórki fotowoltaicznej. W badaniach zastosowano 

mikroskop sił atomowych (ang. atomic force microscopy, AFM) HA_NC (NT-MDT), 

pracujący w modzie półkontaktowym (ang. semicontact mode). Taki tryb pracy mikroskopu 

AFM umożliwia otrzymywanie oprócz obrazów powierzchni badanych struktur również 

obrazy fazowe, które odzwierciedlają właściwości mechaniczne badanych powierzchni. 

Badaniom poddano pięć struktur o różnych zewnętrznych warstwach. Były to warstwa ITO 

o grubości ∼115 nm na podłożu szklanym (struktura szkła/ITO), oraz struktura, w której na 

warstwie ITO naniesiona została warstwa PEDOT:PSS (struktura szkła/ITO/PEDOT:PSS). 

Kolejne trzy struktury zawierały dodatkowo warstwy P3HT:111Ek, P3HT:112Ek 

i P3HT:113Ek. Rejestrację obrazów AFM wykonano w Katedrze Optoelektroniki Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przeprowadzone badania pozwoliły określić 

morfologię powierzchni poszczególnych warstw oraz ich chropowatość. Podłoża szklane 

z warstwą ITO zostały zakupione w Zhuhai Kaivo Electronic Components Co., natomiast 

pozostałe warstwy zostały wytworzone w ramach pracy doktorskiej. 

 

Cienka warstwa ITO na szklanym podłożu: 

Pierwszą badaną strukturą była cienka warstwa ITO osadzona na szklanym podłożu. 

Struktury takie są wyjściowymi w technologii fotoogniw organicznych. Badania AFM 

powierzchni warstw ITO wykonano w modzie półkontaktowym przy częstotliwości ostrza 

141,644 kHz. Zarejestrowane zostały obrazy AFM powierzchni warstwy ITO o wymiarach 
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odpowiednio: 10×10 µm2, 1×1 µm2 oraz 0,5×0,5 µm2. Wybrane wyniki badań są 

przedstawione poniżej.  

a) 

 

b)  

 

Rys. 6.13. Obrazy AFM morfologii powierzchni 10×10 µm2 warstwy ITO. (a) Obraz 2D, (b) 
obraz 3D. 
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Na Rys. 6.13 przedstawiono obrazy 2D i 3D powierzchni 10×10 µm2 warstwy ITO. 

W tej skali oprócz artefaktów widoczne jest, że powierzchnia ITO nie jest gładka. Szczegóły 

morfologii powierzchni można dostrzec dopiero przy większym powiększeniu, tj. gdy 

obrazowana jest mniejsza powierzchnia. Na Rys. 6.14 przedstawiono obrazy 2D i 3D 

powierzchni 1×1 µm2 warstwy ITO. Na obrazie 2D można dostrzec agregaty o wymiarach 

∼400 nm złożone z nanokrystalitów o kulistym kształcie. Pomiędzy agregatami widoczne są 

kratery. Na Rys. 6.15 przedstawiono obrazy 2D i 3D powierzchni 0,5×0,5 µm2 warstwy ITO. 

Tutaj jeszcze lepiej widoczne są nanokrystality o kulistym kształcie i średnicach kilkunastu 

nanometrów. Najprawdopodobniej są to nanokrystality tlenku cyny i tlenku indu. 
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a) 

 

          b) 

 

Rys. 6.14. Obrazy AFM morfologii powierzchni 1×1 µm2 warstwy ITO. (a) Obraz 2D, (b) 
obraz 3D. 
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     a) 

 

b) 

 

Rys. 6.15. Obrazy AFM morfologii powierzchni 0,5×0,5 µm2 warstwy ITO. (a) Obraz 2D, (b) 
obraz 3D. 

 

W dolnej części obrazu 2D na Rys. 6.15 zaznaczono linię skanu. Profil powierzchni 

warstwy ITO wzdłuż tej linii jest pokazany na Rys. 6.16. Z przebiegu profilu w obszarze 

jednego agregatu (∼20 nm÷300 nm) widać, że wysokość pojedynczego nanokrystalitu 

dochodzi do 4 nm. Głębokość krateru pomiędzy agregatami jest ∼8 nm. Chropowatość 



 

powierzchni warstwy ITO na szklanym podło

o rozmiarze 0,5×0,5 µm2. 

 

Rys. 6.16. Profil powierzchni warstwy ITO. L

 

Warstwa PEDOT:PSS na 

(PEDOT:PSS/ITO/szkło) :

Drugą badaną próbką

pokrytym warstwą ITO. Cz

półkontaktowym wynosiła 

o rozmiarach 0,5×0,5 µm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powierzchni warstwy ITO na szklanym podłożu wynosiła 2,133 nm dla 

Profil powierzchni warstwy ITO. Linia skanu pokazana na Rys. 6.15.

arstwa PEDOT:PSS na szklanym podłożu pokrytym warstw

(PEDOT:PSS/ITO/szkło) : 

 próbką była cienka warstwa polimeru PEDOT:PSS na szklanym podło

 ITO. Częstotliwość rezonansowa ostrza pracuj

wynosiła 141,724 kHz. Wykonano badanie morfologii
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nm dla badanej powierzchni 

 

inia skanu pokazana na Rys. 6.15. 

u pokrytym warstwą ITO 

 była cienka warstwa polimeru PEDOT:PSS na szklanym podłożu 

pracującego w modzie 

morfologii powierzchni 
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a) 

 

     b) 

 

Rys. 6.17. Obrazy AFM morfologii powierzchni 0,5×0,5 µm2 warstwy PEDOT:PSS. (a) 
obraz 2D, (b) obraz 3D. 

 
Rys. 6.17 przedstawia obrazy 2D i 3D powierzchni 0,5 µm2 warstwy PEDOT:PSS na 

podłożu struktura szkła/ITO. Na obrazie 3D widoczne są nierówności warstwy polimerowej 

o wysokości ~5 nm. Nierówności warstwy polimerowej mogą być wynikiem wykonania 

warstwy na chropowatej powierzchni ITO, jednak chropowatość warstwy PEDOT:PSS  

zmniejszyła się w porównaniu do warstwy ITO i wynosi 1,162 nm (Tabela 6.3) dla struktury 

o powierzchni 0,5×0,5 µm2. Wygładzenie warstwy ITO jest jednym z oczekiwanych 
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następstw nałożenia warstwy polimeru PEDOT:PSS. W dolnej części obrazu 2D na Rys. 6.17 

zaznaczono linię skanu. Profil powierzchni warstwy PEDOT:PSS wzdłuż tej linii jest 

pokazany na Rys. 6.18. Różnica pomiędzy najniższym i najwyższym punktem przekroju 

wynosi ponad ~6 nm. 

 

 

Rys. 6.18. Profil powierzchni warstwy PEDOT:PSS. Linia skanu pokazana na Rys. 6.17. 

 

 

Warstwa P3HT+111Ek na podłożu PEDOT:PSS/ITO/szkło: 

Trzecią badaną próbką była cienka warstwa wykonana z mieszaniny polimeru P3HT 

oraz związku niskocząsteczkowego 111Ek na podłożu szklanym pokrytym warstwą ITO, 

a następnie warstwą PEDOT:PSS. Częstotliwość rezonansowa ostrza wynosiła 141,587 kHz. 

Wykonano obrazy 2D i 3D morfologii powierzchni warstwy o rozmiarze 0,5×0,5 µm2. Na 

Rys. 6.19a zaznaczono linię skanu, wzdłuż której wyznaczono profil powierzchni warstwy 

P3HT:111Ek (Rys. 6.20). 
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a) 

 

          b) 

 

Rys. 6.19. Topografia powierzchni cienkiej warstwy P3HT:111Ek wykonana aparaturą AFM. 
Wielkość badanego obszaru 0,5×0,5 µm2. (a) Obraz 2D, (b) obraz 3D. 

 

Na Rys. 6.19 przedstawiono obrazy 2D i 3D powierzchni 0,5×0,5 µm2 warstwy P3HT:111Ek. 

Chropowatość badanej warstwy wynosi 0,551nm (dla struktury o powierzchni 0,5×0,5 µm2) 

i jest znacznie zmiejszona w stosunku do chropowatości warstwy PEDOT:PSS. Maksymalne 

nierówności warstwy wynoszą ~3 nm i prawdopodobnie powstały w miejscach, gdzie 

znajdują się nanokrystality tlenku cyny i tlenku indu.  
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Rys. 6.20. Profil powierzchni warstwy P3HT:111Ek. Linia skanu pokazana na Rys. 6.19. 

 

Przebieg profilu powierzchni warstwy P3HT:111Ek jest gładki, biorąc pod uwagę, że różnica 

pomiędzy najniżej i najwyżej położonym punktem wynosi 3 nm. Widoczne jest wzniesienie  

(150-300 nm), które prawdopodobnie powstało w miejscu, gdzie występował agregat ITO. 

 

Warstwa P3HT+112Ek na podłożu PEDOT:PSS/ITO/szkło: 

Kolejną badaną próbką była cienka warstwa wykonana z mieszaniny polimeru P3HT 

oraz związku niskocząsteczkowego 112Ek na podłożu szklanym pokrytym warstwą ITO, 

a następnie warstwą PEDOT:PSS. Częstotliwość rezonansowa ostrza wynosiła 141,564 kHz. 

Wykonano badanie morfologii powierzchni 0,5×0,5 µm2, a wyniki zaprezentowano w postaci 

obrazów 2D i 3D (Rys. 6.21).  
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a) 

 

          b) 

 

Rys. 6.21. Obrazy AFM morfologii powierzchni 0,5×0,5 µm2 warstwy P3HT:112Ek. (a) 
obraz 2D, (b) obraz 3D. 

 
Tak jak w przypadku powyżej badanej warstwy P3HT:111Ek taki i tutaj zauważalne jest duże 

wygładzenie warstwy polimerowej. Obraz 3D znajdujący się na Rys. 6.21 przedstawia 

morfologię warstwy. Maksymalne nierówności osiągają wysokość ~3 nm. Chropowatość 

wyniosła 0,547 nm i jest porównywalna z chropowatością warstwy P3HT:111Ek. Profil 

przekroju warstwy P3HT:112Ek (Rys. 6.22) wzdłuż linii skanu zaznaczonej na Rys. 6.21 

wskazuje na to, że warstwa polimerowa jest gładka. 
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Rys. 6.22. Profil powierzchni warstwy P3HT:112Ek. Linia skanu pokazana na Rys. 6.21. 

 

 

Cienka warstwa P3HT+113Ek na podłożu PEDOT:PSS/ITO/szkło: 

Ostatnią badaną próbką była cienka warstwa będąca mieszaniną polimeru P3HT oraz 

związku niskocząsteczkowego 113Ek na podłożu szklanym pokrytym warstwą ITO, 

a następnie warstwą PEDOT:PSS. Częstotliwość rezonansowa ostrza wynosiła 133,336 kHz. 

Wykonano badanie topografii powierzchni o 0,5×0,5 µm2 (Rys. 6.23) w płaszczyźnie 2D oraz 

w przestrzeni 3D. Wykonano również profil przekroju poprzecznego cienkiej warstwy 

P3HT+113Ek (Rys. 6.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

a) 

 

         b) 

 

Rys. 6.23. Obrazy AFM morfologii powierzchni 0,5×0,5 µm2 warstwy P3HT:113Ek. (a) 
obraz 2D, (b) obraz 3D. 

 

Na Rys. 6.23 przedstawiono obrazy 2D i 3D powierzchni 0,5×0,5 µm2 warstwy P3HT:113Ek. 

Chropowatość badanej warstwy wynosi 0,406 nm i jest znacznie zmiejszona w stosunku do 

chropowatości warstwy PEDOT:PSS. Maksymalne nierówności warstwy wynoszą ~2 nm i są 

widoczne na Rys. 6.24 przedstawiającym profil wykonanej powierzchni. 
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Rys. 6.24. Profil powierzchni warstwy P3HT:113Ek. Linia skanu pokazana na Rys. 6.23. 

 

Zbadane cienkie warstwy znajdują zastosowanie w organicznych ogniwach 

fotowoltaicznych i diodach elektroluminescencyjnych OLED. Warstwa ITO charakteryzuje 

się dużą chropowatością. Nałożenie warstwy aktywnej bezpośrednio na ITO spowodowałoby 

przebicie warstwy polimerowej. Nałożenie warstwy PEDOT:PSS bezpośrednio na warstwę 

ITO wyrównuje powierzchnię elektrody i zarazem ułatwia wstrzykiwanie dziur (diody 

OLED) do warstwy aktywnej lub gromadzenie dziur (ogniwa fotowoltaiczne) na elektrodzie.  

Zebrane wartości chropowatości poszczególnych warstw zawiera Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3. Wartości chropowatości cienkich warstw. 

Badana próbka 
Chropowatość powierzchni  o rozmiarze 

0,5×0,5 µm2 (nm) 

ITO 2,133 

PEDOT:PSS 1,162 

P3HT+111Ek 0,551 

P3HT+112Ek 0,547 

P3HT+113Ek 0,406 
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6.2. WIDMA ABSORPCYJNE I FOTOLUMINESCENCYJNE 

6.2.1.  Metoda pomiaru widm absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych 

 

W poniższym podrozdziale przedstawione zostaną metody pomiaru widm 

absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych badanych polimerów skoniugowanych oraz 

związków z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin. Celem tego typu pomiarów jest ustalenie czy 

badane materiały organiczne znajdą zastosowanie w organicznej fotowoltaice oraz 

organicznych diodach elektroluminescencyjnych, dlatego przeprowadzono pomiary absorpcji 

i fotoluminescencji w cienkiej warstwie oraz w roztworze chloroformu. Pomiar widm 

absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych wykonano za pomocą spektrometru HR4000CG-UV-

NIR firmy Ocean Opics, którego schemat został przedstawiony na Rys. 6.25. 

 

Rys. 6.25. Schemat spektrometru HR4000CG-UV-NIR. 1. Wejście światłowodu 
doprowadzającego światło do spektrometru, 2. Zwierciadło kolimacyjne, 3. 
Siatka dyfrakcyjna, 4. Zwierciadło skupiające, 5. Detektor CCD.  

 

Spektrometr HR4000CG-UV-NIR jest urządzeniem pozwalającym zbadać transmisję, 

odbicie, absorpcje i fotoluminescencję badanych materiałów. Zakres pomiarowy tego 

urządzenia rozciąga się od 200 do 1100 nm. Światło doprowadzane jest do spektrometru za 

pomocą światłowodu. Po wejściu światła przez szczelinę wejściową o wielkości 5 µm  

regulującą rozdzielczość widmową, światło pada na zwierciadło kolimacyjne, zadaniem 
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którego jest skupienie wiązki światła w kierunku siatki dyfrakcyjnej. Siatka dyfrakcyjna 

posiadająca 300 linii na milimetr ugina padające światło i kieruje je w stronę zwierciadła 

skupiającego, które skupia światło na detektorze CCD. Detektor CCD ma postać linijki 

diodowej liczącej 3648 fotodiod i jest odpowiedzialny za zamianę sygnału optycznego na 

cyfrowy.  

W przypadku pomiarów absorpcji źródłem światła była lampa deuterowo-halogenowo-

wolframowa firmy Ocean Optics model DT-MINI-2-GS, natomiast do wzbudzenia 

fotoluminescencji wykorzystano promień lasera o długości fali 405 nm. Schemat aparatury do 

pomiaru widm absorpcyjnych pokazano na Rys. 6.26, natomiast schemat przedstawiający 

układ aparatury do pomiaru widm fotoluminescencyjnych przedstawiony jest na Rys. 6.27. 

 

Rys. 6.26. Schemat stanowiska do pomiaru widm absorpcyjnych. 

 

Rys. 6.27. Schemat stanowiska do pomiaru widm fotoluminescencyjnych. 

 

Przed wykonaniem pomiaru widm absorpcyjnych badanych materiałów w roztworze 

chloroformu, w miejsce próbki umieszczano kwarcową kuwetę z czystym rozpuszczalnikiem. 

Celem tego zabiegu było ustalenie widma absorpcji czystego rozpuszczalnika i uwzględnienie 

jego wpływu na widmo badanego materiału. W przypadku absorpcji w ciele stałym najpierw 
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zbadano widmo pochodzące od podłoża, którym była płytka kwarcowa, w celu uwzględnienia 

widma pochodzącego od czystego, kwarcowego podłoża. Następnie badano płytkę kwarcową 

pokrytą wcześniej cienką warstwą materiału organicznego naniesionego metodą spin-

coatingu.  

6.2.2. Absorpcja badanych organicznych związków niskocząsteczkowych oraz 

polimerów skoniugowanych 

 

W tym podrozdziale przedstawione zostaną wyniki pomiarów widm absorpcyjnych 

i fotoluminescencyjnych pochodnych z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin oraz polimerów 

skoniugowanych (P3HT i PVK) w roztworze chloroformu oraz w ciele stałym.  

Pierwszym badanym związkiem była  1,3,4- triphenyl 6-(9-karbazolyl)-1H-pirazolo[3,4-

b]chinolina w pracy oznaczona jako 111Ek.  Do szkieletu 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny dołączono 

w pozycjach R1, R3 oraz R4 grupy fenylowe, natomiast w pozycji R6 grupę karbazolową. 

Rys. 6.28. przedstawia widmo absorpcyjne w ciele stałym oraz w roztworze chloroformu dla 

111Ek.  

 

Rys. 6.28. Widmo absorpcji 1,3,4- triphenyl 6-(9-karbazolyl)-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny 
(111Ek). Krzywa czerwona – widmo absorpcji w ciele stałym, krzywa czarna – 
widmo absorpcji w roztworze chloroformu. 
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W paśmie I rozciągającym się od 240–300 nm występują trzy maksima związane 

z przejściami pomiędzy poziomami oscylacyjnymi. Dla próbki przygotowanej w postaci ciała 

stałego pierwsze maksimum lokalne występuje dla długości fali 240 nm, drugie 263 nm oraz 

ostatnie 295 nm. Dla próbki przygotowanej w postaci roztworu chloroformu pierwsze 

maksimum lokalne występuje w 248 nm, drugie 264 nm oraz ostatnie w 287 nm. Obecne jest 

również słabe pasmo II w zakresie 300-390 nm obejmujące cztery słabo widoczne maksima 

dla długości fal: 318 nm, 328 nm, 346 nm, 377 nm dla próbki molekuły w ciele stałym, oraz 

312 nm, 326 nm, 342 nm, 369 nm dla roztworu 111Ek w chloroformie. Pasmo III obejmuje 

zakres od 400-460 nm z widocznym maksimum w 426 nm dla ciała stałego oraz 424 nm dla 

roztworu chloroformu. Zebrane wartości maksimów absorpcyjnych dla molekuły 111Ek 

zostały przedstawione w Tabeli 6.4. 

Tabela 6.4. Eksperymentalne maksima absorpcyjne dla 1,3,4- triphenyl 6-(9-karbazolyl)-1H-
pirazolo[3,4-b]chinoliny. 

111Ek 
Pasmo I 

240-300 nm 

Pasmo II 

300-390 nm 

Pasmo III 

400-460 nm 

W ciele stałym 240, 263, 295 318, 328, 346, 377 426 

W roztworze chloroformu 248, 264, 287 312, 326, 342, 369 424 

 

Następna badana pochodna pirazolochinoliny to 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-

b]chinolina oznaczona w pracy jako 112Ek. Widmo absorpcyjne tego związku przedstawione 

zostało na Rys. 6.29. W przypadku tej cząsteczki do szkieletu 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny 

dołączono dwie grupy fenylowe w pozycjach R1, R2 oraz grupę difenylową w pozycji R6. 

W pierwszym paśmie absorpcyjnym obejmującym fale od 250-330 nm występują trzy 

maksima. Dla próbki przygotowanej w postaci ciała stałego maksima te znajdują się 

w 273 nm, 303 nm oraz 331 nm. Dla próbki w roztworze chloroformu trzy maksima z pasma 

I występują w 269 nm, 299 nm oraz 328 nm. Pasmo II obejmuje zakres od 350-410 nm. Dla 

materiału w postaci ciała stałego maksimum absorpcji w tym paśmie wynosi 367 nm, 

natomiast dla materiału badanego w postaci roztworu chloroformu maksimum wynosi 

364 nm. W szerokim trzecim paśmie absorpcyjnym obejmującym fale od 415-500 nm 

również występuje jedno maksimum absorpcyjne w 458 nm dla próbki badanej w postaci 

ciała stałego oraz 449 nm dla próbki w postaci roztworu chloroformu. Zebrane wartości 

maksimów absorpcyjnych dla molekuły 112Ek przedstawia Tabela 6.5. 
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Rys. 6.29. Widmo absorpcji 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny (112Ek). 
Krzywa czerwona – widmo absorpcji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo absorpcji 
w roztworze chloroformu. 

 

Tabela 6.5. Eksperymentalne maksima absorpcyjne dla 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-
pirazolo[3,4-b]chinoliny. 

112Ek 
Pasmo I 

250-330 nm 

Pasmo II 

350-410 nm 

Pasmo III 

415-500 nm 

W ciele stałym 273, 303, 331 367 458 

W roztworze chloroformu 269, 299, 328 364 449 

 

Następnym badaną molekułą z grupy pirazolochinolin była 1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-

pirazolo[3,4-b]chinolina nazywana w pracy 113Ek. Molekuła posiada cztery podstawniki. 

W pozycjach R1, R3 oraz R4 dołączono grypy fenylowe, natomiast w pozycji R6 dołączono 

grupę difenylową. Widmo absorpcyjne 113Ek przedstawione na Rys. 6.30 obejmuje trzy 

główne pasma absorpcyjne w zakresach długości fal: pasmo I 260-340 nm, pasmo II 360-

410 nm i pasmo III 420-515 nm. W paśmie pierwszym występują trzy maksima, dla próbki 

przygotowanej w postaci ciała stałego: 264 nm, 307 nm oraz 336 nm. Dla próbki w roztworze 

chloroformu trzy maksima z pasma pierwszego znajdują się w 262 nm, 303 nm i 334 nm. 
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W paśmie drugim występuje jedno maksimum wynoszące 376 nm dla ciała stałego oraz 

374 nm dla roztworu chloroformu. W paśmie trzecim dla próbki w ciele stałym maksimum 

absorpcji wynosi 472 nm natomiast w roztworze chloroformu 470 nm. Zebrane wartości 

maksimów absorpcyjnych dla molekuły 113Ek przedstawia Tabela 6.6. 

 

Rys. 6.30. Widmo absorpcji 1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny (113Ek). 
Krzywa czerwona – widmo absorpcji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo absorpcji 
w roztworze chloroformu. 

Tabela 6.6. Eksperymentalne maksima absorpcyjne dla 1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-
pirazolo[3,4-b]chinoliny. 

113Ek 
Pasmo I 

260-340 nm 

Pasmo II 

360-410 nm 

Pasmo III 

420-515 nm 

W ciele stałym 264, 307, 336 376 472 

W roztworze chloroformu 262, 303, 334 374 470 

 

Kolejnym badanym związkiem był poli(3-heksylotiofen) (P3HT), który jest polimerem 

skoniugowanym pełniącym rolę donora elektronów w organicznych ogniwach 

fotowoltaicznych. Na Rys. 6.31 zaprezentowane zostały widma absorpcji P3HT w ciele 

stałym oraz w roztworze chloroformu. Widoczne jest jedno szerokie pasmo absorpcyjne 
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z maksimum w 521 nm dla próbki w ciele stałym oraz 445 nm dla próbki w roztworze 

chloroformu. 

 

Rys. 6.31. Widmo absorpcji poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa czerwona – widmo absorpcji 
w ciele stałym, krzywa czarna – widmo absorpcji w roztworze chloroformu. 

 

Następnym etapem prac było zbadanie widm absorpcyjnych dla mieszanin polimeru 

P3HT z kolejnymi pochodnymi z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin. Mieszaniny te były 

stosowane jako warstwy aktywne w utworzonych ogniwach fotowoltaicznych typu 

heterozłącze objętościowe. 

Rys. 6.32 przedstawia widmo absorpcji mieszaniny 1,3,4- trifenyl 6-(9-karbazolyl)-1H-

pirazolo[3,4-b]chinoliny oraz poli(3-heksylotiofenu) w ciele stałym i w roztworze 

chloroformu.  
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Rys. 6.32. Widmo absorpcji mieszaniny 1,3,4- trifenyl 6-(9-karbazolyl)-1H-pirazolo[3,4-
b]chinoliny (111Ek) oraz poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa czerwona – 
widmo absorpcji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo absorpcji w roztworze 
chloroformu. 

 

Widoczne są trzy pasma absorpcyjne obejmujące zakresy długości fal: pasmo I – 240-290 nm, 

pasmo II – 300-360 nm i pasmo III- 370-550 nm. W paśmie I próbki badanej w roztworze 

chloroformu wyraźnie zarysowane są trzy maksima lokalne dla 246 nm, 262 nm i 285 nm, 

pasmo II również obejmuje trzy maksima lokalne dla długości fal 313 nm, 324 nm i 285 nm, 

są one jednak słabo widoczne. Ostatnie, szerokie pasmo ma jedno maksimum dla 429 nm. 

Analogicznie próbka badana w ciele stałym posiada trzy maksima lokalne w paśmie I dla 

długości fal 247 nm, 263 nm i 286 nm, pasmo II również zawiera trzy słabo widoczne 

maksima dla 314 nm, 326 nm i 343 nm oraz w ostatnim paśmie znajduje się jedno maksimum 

dla 430 nm. Zebrane dane dotyczące maksimów absorpcji dla widma znajdującego się na 

Rys. 6.32. zestawione zostały w Tabeli. 6.7. 
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Tabela 6.7. Eksperymentalne maksima absorpcyjne dla mieszaniny 1,3,4- triphenyl 6-(9-
karbazolyl)-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny (111Ek)  i poli(3-heksylotiofenu). 

111Ek i P3HT 
Pasmo I 

240-290 nm 

Pasmo II 

300-360 nm 

Pasmo III 

370-550 nm 

W ciele stałym 247, 263, 286 314, 326, 343 430 

W roztworze chloroformu 246, 262, 285 313, 324, 342 429 

 

Na Rys. 6.33 zamieszczono widmo absorpcji mieszaniny 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-

pirazolo[3,4-b]chinoliny i poli(3-heksylotiofenu). Zarówno dla próbki badanej w roztworze 

chloroformu jak i w ciele stałym, występują trzy pasma absorpcyjne. Pasmo I od 250-340 nm, 

pasmo II od 350-400 nm i pasmo III od 400-550 nm.  

 

Rys. 6.33. Widmo absorpcji mieszaniny 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny 
(112Ek) i poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa czerwona – widmo absorpcji 
w ciele stałym, krzywa czarna – widmo absorpcji w roztworze chloroformu. 
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Dla próbki w roztworze chloroformu w pierwszym paśmie absorpcyjnym wyraźnie widoczne 

są trzy lokalne maksima dla długości fali 265 nm, 300 nm i 334 nm. W słabo zarysowanym 

paśmie drugim lokalne maksimum absorpcji znajduje się w 380 nm. Trzecie, szerokie pasmo 

również posiada jedno lokalne maksimum dla długości fali 450 nm. Próbka przygotowana 

w postaci ciała stałego w pierwszym paśmie absorpcyjnym również posiada trzy maksima dla 

267 nm, 302 nm oraz 333 nm. W paśmie drugim maksimum lokalne ma długość fali 386nm, 

natomiast w trzecie pasmo osiąga maksimum dla 452 nm. Zebrane dane dotyczące maksimów 

absorpcji dla widma znajdującego się na Rys. 6.33. znajdują się w Tabeli. 6.8. 

Tabela 6.8. Eksperymentalne maksima absorpcyjne dla mieszaniny 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-
1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny (112Ek) i poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). 

112Ek i P3HT 
Pasmo I 

250-340 nm 

Pasmo II 

350-400 nm 

Pasmo III 

400-550 nm 

W ciele stałym 267, 303, 333 386 452 

W roztworze chloroformu 265, 300, 334 380 450 

 

Widmo absorpcji mieszaniny 1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny i poli(3-

heksylotiofenu) znajduje się na Rys. 6.34. Dla próbki w postaci ciała stałego oraz dla próbki 

w roztworze chloroformu można wyróżnić dwa pasma absorpcyjne: pasmo I od 245-355 nm, 

pasmo II od 360-650 nm. 
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Rys. 6.34. Widmo absorpcji mieszaniny 1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-
b]chinoliny (113Ek) i poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa czerwona – 
widmo absorpcji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo absorpcji w roztworze 
chloroformu. 

 

W paśmie pierwszym dla próbki w roztworze chloroformu występują trzy lokalne maksima 

absorpcyjne dla 263 nm, 300 nm i 336 nm. W szerokim paśmie drugim widoczne jest jedno 

maksimum dla 453 nm. Podobnie dla próbki w ciele stałym w paśmie pierwszym występują 

trzy lokalne maksima dla 266 nm, 303 nm i 338 nm, natomiast w paśmie drugim maksimum 

występuje dla 523 nm. Zebrane wartości maksimów absorpcyjnych dla mieszaniny 113Ek 

i P3HT znajdują się w Tabeli 6.9. 

Tabela 6.9. Eksperymentalne maksima absorpcyjne dla mieszaniny 1,3,4- fenyl 6,N,N-
difenyl-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny (113Ek) i poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). 

113Ek i P3HT 
Pasmo I 

245-355 nm 

Pasmo II 

360-650 nm 

W ciele stałym 263, 300, 336 452 

W roztworze chloroformu 266, 303, 338 523 
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Ostatnim widmem absorpcyjnym jest widmo poli(N-vinylokarbazolu) znajdujące się na 

Rys. 6.35. Widmo składa się z trzech pasm absorpcyjnych obejmujących następujące długości 

fal: pasmo I od 250-280 nm, pasmo II od 280-310 nm oraz pasmo III od 310-360 nm.  

 

Rys. 6.35. Widmo absorpcji poli(N-vinylokarbazolu) (PVK). Krzywa czerwona – widmo 
absorpcji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo absorpcji w roztworze chloroformu. 

 

Dla materiału badanego w postaci ciała stałego lokalne maksima absorpcyjne w paśmie 

pierwszym wynoszą 260 nm i 265 nm. W paśmie drugim widać słabo zarysowane lokalne 

maksima związane z przejściami pomiędzy poziomami oscylacyjnymi dla długości fal 

285 nm, 288 nm, 290 nm, widoczne jest tu też silnie zarysowane maksimum dla 296 nm. 

W paśmie trzecim również słabo widoczne są trzy maksima lokalne związane z przejściami 

pomiędzy poziomami oscylacyjnymi dla 314 nm, 317 nm i 321 nm, poza tym widać dwa 

wyraźne maksima w 332 nm i 345 nm. Próbka badana w postaci roztworu chloroformu 

w pierwszym paśmie posiada jedno maksimum dla długości fali 261 nm, w paśmie drugim 

występują dwa słabo widoczne maksima lokalne dla 283 nm i 288 nm oraz dobrze 

zarysowane maksimum dla 295 nm. W paśmie trzecim struktura widma nie jest tak wyraźna 

jak było to w przypadku ciała stałego. Występują tu tylko dwa maksima dla 330 nm i 344 nm. 
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Zebrane dane dotyczące maksimów absorpcyjnych dla PVK zamieszczone zostały 

w Tabeli 6.10. 

Tabela 6.10. Eksperymentalne maksima absorpcyjne dla poli(N-vinylokarbazolu) (PVK). 

PVK 
Pasmo I 

250-280 nm 

Pasmo II 

280-310 nm 

Pasmo III 

310-360 nm 

W ciele stałym 260, 265 
285, 288, 290, 

296 

314, 317, 321, 

332, 345 

W roztworze chloroformu 261 283, 288, 295 330, 344 

 

Wykresy porównawcze zebranych widm dla pochodnych 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin 

w postaci ciała stałego i roztworu chloroformu znajdują się odpowiednio na Rys. 6.36. 

i Rys. 6.37. Porównując otrzymane widma absorpcyjne pochodnych z grypy 1H-pirazolo[3,4-

b]chinolin można stwierdzić, że zmiana podstawników ma ogromny wpływ na kształt widma 

oraz położenie maksimum absorpcji. Powodem złożoności widma molekuły 111Ek 

w porównaniu ze 112Ek i 113Ek jest obecność w pozycji R6 grupy karbazolowej, która 

w dwóch pozostałym molekułach jest zastąpiona grupą difenylową. Grupa karbazolowa ma 

wpływ na powstawanie dużej ilości słabo zauważalnych lokalnych maksimów w paśmie II. 

Molekuły 112Ek i 113Ek różnią się tylko obecnością grupy fenylowej w pozycji R4. Grupa 

fenylowa w R4 w przypadku 113Ek spowodowała przesunięcie maksimum trzeciego pasma 

absorpcyjnego w kierunku fal dłuższych o około 15 nm.  
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Rys. 6.36. Porównanie widm absorpcyjnych dla pochodnych z grupy 1H-pirazolo[3,4-
b]chinolin w ciele stałym. 

 

Rys. 6.37. Porównanie widm absorpcyjnych dla pochodnych z grupy 1H-pirazolo[3,4-
b]chinolin w roztworze chloroformu. 
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Dla wszystkich przedstawionych powyżej widm absorpcyjnych można zaobserwować 

przesunięcie widma dla próbki w ciele stałym w kierunku fal dłuższych w stosunku do 

położenia widma próbki w roztworze chloroformu. Przyczyną tego zjawiska jest zmiana 

wielkości przerwy energetycznej wywołana oddziaływaniem elektrycznym cząsteczek, które 

w ciele stałym znajdują bardzo blisko siebie. Cząsteczki znajdujące się w roztworze 

chloroformu są od siebie znacznie oddalone i ich wzajemne oddziaływanie jest słabe. 

 

6.2.3. Fotoluminescencja badanych organicznych związków niskocząsteczkowych oraz 

polimerów skoniugowanych 

 

Zbadane widma fotoluminescencyjne dla materiałów będących pochodnymi 

pirazolochinoliny w roztworze chloroformu oraz w ciele stałym przedstawione zostały na 

rysunkach od Rys. 6.38 do Rys. 4.40. Rys. 6.41. ilustruje widmo fotoluminescencji poli(3-

heksylotiofenu), natomiast na Rys. 6.42, Rys. 6.43, Rys. 6.44 znajdują się widma mieszanin 

pochodnych pirazolochinoliny i poli(3-heksylotiofenu). Rys. 6.45 przedstawia widmo 

fotoluminescencji poli(N-vinylokarbazolu). Zebrane maksima fotoluminescencji dla 

zbadanych związków znajdują się w Tabeli 6.11. 
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Rys. 6.38. Widmo fotoluminescencyjne 1,3,4- triphenyl 6-(9-karbazolyl)-1H-pirazolo[3,4-
b]chinoliny (111Ek). Krzywa czerwona – widmo fotoluminescencji w ciele stałym, 
krzywa czarna – widmo fotoluminescencji w roztworze chloroformu. 

 

Rys. 6.39. Widmo fotoluminescencyjne 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny 
(112Ek). Krzywa czerwona – widmo fotoluminescencji w ciele stałym, krzywa 
czarna – widmo fotoluminescencji w roztworze chloroformu. 
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Rys. 6.40. Widmo fotoluminescencyjne 1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-pirazolo[3,4-
b]chinoliny (113Ek). Krzywa czerwona – widmo fotoluminescencji w ciele 
stałym, krzywa czarna – widmo fotoluminescencji w roztworze chloroformu. 

 

Maksimum fotoluminescencji dla molekuły 111Ek znajdują się w 489 nm dla próbki 

w roztworze chloroformu, natomiast dla próbki w ciele stałym maksimum występuje 

w 494 nm. Dla molekuły 112Ek maksima fotoluminescencji w ciele stałym i w roztworze 

przesunięte są w stronę dłuższych fal i znajdują się one dla roztworu w 523 nm, a dla ciała 

stałego w 524 nm.  Maksima fotoluminescencji dla molekuły 113Ek położone są dla próbki 

badanej w roztworze chloroformu w 532nm, a dla próbki w ciele stałym w 567 nm. Na 

położenie maksimów fotoluminescencji w poszczególnych molekułach wpływają 

podstawniki. Grupa difenylowa dołączona w pozycji R6 do szkieletu pirazolochinoliny 

w molekułach 112Ek i 113Ek przesuwa maksimum PL w kierunku dłuższych fal w stosunku 

do położenia maksimum fotoluminescencji dla molekuły 111Ek, która w pozycji R6 ma 

dołączona grupę karbazolową.  
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Rys. 6.41. Widmo fotoluminescencyjne poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa czerwona – 
widmo fotoluminescencji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo 
fotoluminescencji w roztworze chloroformu. 

  

W widmie fotoluminescencyjnym P3HT widoczne są dwa maksima wyraźnie zarysowane dla 

próbki w roztworze chloroformu i nieco słabiej widoczne dla próbki w ciele stałym. Główne 

maksimum dla próbki w roztworze występuje w 575 nm, natomiast słabiej widoczne 

maksimum lokalne dla długości fali 619 nm. Dla próbki w ciele stałym trudniej rozróżnić dwa 

osobne maksima fotoluminescencji ponieważ pasma te są szersze i nakładają się na siebie. 

Maksimum fotoluminescencji w ciele stałym występuje dla 645 nm. Słabiej zarysowane 

lokalne maksimum można zaobserwować w 709 nm. 
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Rys. 6.42. Widmo fotoluminescencyjne mieszaniny 1,3,4- trifenyl 6-(9-karbazolyl)-1H-
pirazolo[3,4-b]chinoliny (111Ek) oraz poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa 
czerwona – widmo fotoluminescencji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo 
fotoluminescencji w roztworze chloroformu. 

 

Rys. 6.43. Widmo fotoluminescencyjne mieszaniny 1,3- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-
pirazolo[3,4-b]chinoliny (112Ek) i poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa 
czerwona – widmo fotoluminescencji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo 
fotoluminescencji w roztworze chloroformu. 
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Rys. 6.44. Widmo fotoluminescencyjne mieszaniny 1,3,4- fenyl 6,N,N-difenyl-1H-
pirazolo[3,4-b]chinoliny (113Ek) i poli(3-heksylotiofenu) (P3HT). Krzywa 
czerwona – widmo fotoluminescencji w ciele stałym, krzywa czarna – widmo 
fotoluminescencji w roztworze chloroformu. 

 

W widmie fotoluminescencyjnym mieszaniny polimeru P3HT oraz molekuły 111Ek 

w roztworze chloroformu widoczne są trzy maksima fotoluminescencji, natomiast dla próbki 

w ciele stałym widoczne jest jedno maksimum dla 618 nm i drugie słabo widoczne 

występujące w 655 nm. Powodem zmiany kształtu widma jest wygaszanie niektórych przejść 

promienistych w ciele stałym ze względu na bliskie wzajemne położenie cząsteczek. W takiej 

sytuacji następuje transfer energii i źródłem emisji jest głównie P3HT. Widoczne przesunięcie 

widma w stronę dłuższych fal dla próbki w ciele stałym również spowodowane jest 

oddziaływaniem molekuł znajdujących się bardzo blisko siebie.  
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Rys. 6.45. Widmo fotoluminescencyjne poli(N-vinylokarbazolu) (PVK) w roztworze THF. 

 

Tabela 6.11. Eksperymentalne maksima fotoluminescencji dla badanych związków w postaci 
ciała stałego oraz roztworu chloroformu. 

Materiał 

Maksimum 

fotoluminescencji w 

roztworze chloroformu 

[nm] 

Maksimum 

fotoluminescencji w ciele 

stałym [nm] 

111Ek 489 494 

112Ek 524 523 

113Ek 532 567 

P3HT 575, 619 645, 709 

P3HT i 111Ek 495, 570, 618 618, 655 

P3HT i 112Ek 533, 568, 619 516, 637, 697 

P3HT i 113Ek 573, 619 634, 695 

PVK 370 - 
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Widma fotoluminescencyjne poli(3-heksylotiofenu), pochodnych 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny 

oraz odpowiednich mieszanin, w ciele stałym zostały przedstawione na Rys. 6.46, Rys. 6.47, 

Rys. 6.48. Natomiast widma fotoluminescencyjne w roztworze chloroformu znajdują się na 

Rys. 6.49, Rys. 6.50 i Rys. 6.51.  

 

Rys. 6.46. Widma fotoluminescencji 111Ek, P3HT oraz mieszaniny obu materiałów w ciele 
stałym. 

 

Rys. 6.47. Widma fotoluminescencji 112Ek, P3HT oraz mieszaniny obu materiałów w ciele 
stałym. 
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Rys. 6.48. Widma fotoluminescencji 113Ek, P3HT oraz mieszaniny obu materiałów w ciele 
stałym. 

 

Na podstawie Rys. 6.47 i Rys. 6.48 można wnioskować, że fotoluminescencja dla 

mieszanin polimeru i związku niskocząsteczkowego w postaci ciała stałego, pochodzi od 

polimeru ze względu na występujący transfer energii. Porównując maksimum PL dla 

mieszaniny P3HT i 111Ek oraz maksimum PL dla czystego P3HT (Rys. 6.46)  można 

zauważyć pomiędzy nimi różnicę około 0,1 eV, co odpowiada odległości pomiędzy kolejnymi 

poziomami oscylacyjnymi. Oznacza to, że w ciele stałym oddziaływanie spowodowane bliską 

odległość pomiędzy molekułą 111Ek i łańcuchem polimerowym otwiera, wcześniej 

zabronione, przejście promieniste. 
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Rys. 6.49. Widma fotoluminescencji 111Ek, P3HT oraz mieszaniny obu materiałów 
w roztworze chloroformu. 

 

Rys. 6.50. Widma fotoluminescencji 112Ek, P3HT oraz mieszaniny obu materiałów 
w roztworze chloroformu. 
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Rys. 6.51. Widma fotoluminescencji 113Ek, P3HT oraz mieszaniny obu materiałów 
w roztworze chloroformu. 

 

Na Rys. 6.49, Rys. 6.50 i Rys. 6.51 znajdują się widma fotoluminescencyjne zbadane 

w roztworze chloroformu dla pojedynczych  badanych związków oraz ich mieszanin w celu 

zobrazowania wpływu fotoluminescencji pochodzącej od składników mieszaniny na jej 

widmo. Na Rys. 6.49 w widmie mieszaniny pierwsze maksimum (495 nm) pochodzi od 

molekuły 111Ek, natomiast pozostałe dwa maksima są wynikiem fotoluminescencji z P3HT. 

Również na Rys. 6.50 w widmie mieszaniny widoczny jest wpływ fotoluminescencji 

pochodzącej od związku niskocząsteczkowego. Wpływ ten jest słabo widoczny 

 w fotoluminescencji mieszaniny 113Ek oraz P3HT (Rys. 6.51). Nie ma tu wyraźnie 

widocznego maksimum pochodzącego od pochodnej pirazolochinoliny, jednak wpływ 113Ek 

na widmo mieszaniny obserwujemy w postaci poszerzenia pasma będącego wynikiem emisji 

z P3HT. 
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6.3. DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE OLED 
 

6.3.1. Budowa diod elektroluminescencyjnych 
 

Ważnym aspektem w przypadku budowy diody OLED jest odpowiedni dobór 

materiałów na elektrody oraz materiałów polimerowych, z których utworzona zostanie 

warstwa emisyjna. Materiał polimerowy powinien emitować światło, transportować dziury 

oraz elektrony, powinien być również transparenty w obszarze widzialnym oraz dawać 

możliwość tworzenia cienkich i gładkich warstw. Wybierając materiały na elektrody należy 

kierować się ich pracą wyjścia. Należy tak dobrać materiały przeznaczone na elektrody oraz 

materiał polimerowy, aby wartość poziomu HOMO (najwyższy obsadzony orbital 

molekularny) oraz LUMO (najniższy nieobsadzony orbital molekularny) były odpowiednio 

porównywalne z wartościami prac wyjścia elektrod. Jest to warunek niezbędny do tego, aby 

ładunki wstrzykiwane z elektrody mogły pokonać barierę potencjału na złączu metal-polimer. 

Materiałem, który pełnił funkcję elektrody wstrzykującej dziury był ITO (tlenek indowo-

cynowy o składzie In2O3 (90%) i SnO2 (10%)). ITO jest przeźroczysty w zakresie 

promieniowania widzialnego, a jego praca wyjścia wynosi około -4,8 eV i jest odpowiednio 

dobrana w stosunku do poziomu energetycznego orbitali HOMO. Jako elektrodę wstrzykującą 

elektrony stosuje się cienką (ok. 10 nm) warstwę Ca pokrytą około 100 nm warstwą Al w celu 

zabezpieczenia Ca przed utlenianiem. Praca wyjścia Ca wynosi -3,2 eV, w przypadku Al jest 

to -4.3 eV. 

Zbudowane zostały diody EL o architekturze ITO/warstwa aktywna/Ca/Al. W niniejszej 

pracy użyto matrycy polimerowej PVK domieszkowanej pochodnymi pirazolochinoliny.  

Technologia wytwarzania organicznych diod obejmuje następujące etapy: 

Przygotowanie podkładu szklanego pokrytego około 100 nanometrową warstwą ITO. Ze 

szklanej płytki o wymiarach 15 mm na 15 mm pokrytej warstwą ITO należy usunąć 1/3 ITO 

poprzez wytrawianie w 40 % kwasie HBr. Następnie płytki czyszczone są w acetonie, wodzie 

destylowanej z dodatkiem detergentu i ostatecznie w propanolu w celu usunięcia wszelkich 

zanieczyszczeń z powierzchni ITO.  

Przygotowanie roztworu polimerowego. W pracy do wykonania warstwy aktywnej 

organicznych LEDów wykorzystano roztwory PVK z domieszką związków 

niskocząsteczkowych w chloroformie w stężeniu 10 mg/ml. 



103 

 

Naniesienie organicznej warstwy aktywnej metodą spin-coatingu. W celu uzyskania 

jednorodnej warstwy polimerowej na przygotowanym podłożu należy odpowiednio dobrać 

prędkość wirowania. Roztwór polimeru wstrzykiwany jest za pomocą pipety na podłoże 

wirujące z prędkością 1500 obr/min.  

Naparowanie w próżni elektrody ujemnej (Ca/Al). Na warstwę polimerową naparowywana 

jest najpierw warstwa wapnia (Ca). Wapń łatwo ulega utlenianiu tworząc tlenek wapnia, który 

jest półprzewodnikiem o wyższej pracy wyjścia, dlatego dodatkowo naparowywana jest 

warstwa aluminium (Al), której zadaniem jest zapobieganie temu procesowi. Naparowywanie 

odbywa się z prędkością 10nm/min w próżni 10-6 tora. 

Schemat tak przygotowanej diody świecącej przedstawia Rys. 6.52. 

 

 

Rys. 6.52. Schemat budowy diody polimerowej. 

 

6.3.2. Metoda pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowo-elektroluminescencyjnych 

oraz widm elektroluminescencyjnych wykonanych diod OLED 

 

Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych oraz napięciowo-

elektroluminescencyjnych polimerowych diod świecących zostały wykonane przy użyciu 

źródła prądowego KEITHLEY 2400 SourceMeter oraz pikoamperomierza KEITHLEY 6487. 

Pikoamperomierz połączony był z fotodiodą HAMAMATSU S1337-BQ, której zadaniem 

było zbieranie światła bezpośrednio z badanej diody elektroluminescencyjnej. Otrzymane 

wyniki pomiarów były zapisywane za pomocą programu komputerowego. 

Do pomiaru widm elektroluminescencyjnych użyto spektrometru HR4000CG-UV-NIR 

firmy Ocean Opics przedstawionego na Rys. 6.25. 
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Badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej przy wilgotności 30 %. Schemat 

aparatury do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych, oraz napięciowo-

elektroluminescencyjnych przedstawia Rys. 6.53, natomiast schemat aparatury do pomiaru 

widm elektroluminescencyjnych przedstawia Rys. 6.54. 

 

Rys. 6.53. Schemat stanowiska do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych oraz 
napięciowo-elektroluminescencyjnych. 

 

 

Rys. 6.54. Schemat stanowiska do pomiaru widm elektroluminescencyjnych. 
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6.3.3. Diody wykonane na bazie pochodnych pirazolochinoliny i PVK 

 

Luminofory z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin są materiałami wielofunkcyjnymi. 

W optoelektronice znalazły zastosowanie w organicznych ogniwach fotowoltaicznych oraz 

organicznych diodach LED. W ramach pracy wykonano diody elektroluminescencyjne, 

w których warstwa emisyjna była mieszaniną poli(N-winylokarbazolu) oraz pochodnych 

pirazolochinoliny (111Ek, 112Ek, 113Ek), gdzie zawartość luminoforu w matrycy 

polimerowej wynosiła 1 % wagowy. Zbyt duża zawartość luminoforu w matrycy polimerowej 

powoduje wygaszanie emitowanego promieniowania. Jako matrycę polimerową 

wykorzystano PVK, będący polimerem przewodzącym dziurowo. Tabela 6.12. zawiera 

struktury wykonanych diod elektroluminescencyjnych. 

Tabela 6.12. Oznaczenia odpowiadające zbudowanym strukturom diod świecących.. 

Symbol 

 
Struktura diody 

D1 

 
ITO/PEDOT:PSS/PVK+111Ek/Ca/Al 

D2 

 
ITO/PEDOT:PSS/PVK+112Ek/Ca/Al 

D3 

 
ITO/PEDOT:PSS/PVK+113Ek/Ca/Al 

 

Na Rys. 6.55, Rys. 6.56 i Rys. 6.57 zamieszczono charakterystyki prądowo-

elektroluminescencyjne określające rozkład widmowy wykonanych diod. Charakter widm jest 

podobny dla wszystkich zastosowanych luminoforów, zaobserwować można jednak 

przesunięcia maksimum elektroluminescencji ze względu na rodzaj podstawników 

dołączonych do głównego szkieletu pirazolochinoliny (Rys. 6.58). 
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Rys. 6.55. Widmo elektroluminescencyjne diody D1. 

 

Rys. 6.56. Widmo elektroluminescencyjne diody D2. 
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Rys. 6.57. Widmo elektroluminescencyjne diody D3. 

Dla diody D1 maksimum elektroluminescencji przypada na 485 nm, co odpowiada barwie 

niebieskiej. Emisja pochodząca z diod D2 i D3 była przesunięta w stronę dłuższych fal, 

a maksima  elektroluminescencji D3 – 513 nm i D3 – 524 nm odpowiadały barwie niebieskiej 

z domieszką zieleni. Zebrane wartości maksimów elektroluminescencji dla wykonanych diod 

prezentowane są w Tabeli 6.13. Widmo diody D2 jest dość wąskie, co jest korzystnym 

zjawiskiem ze względu na potencjalne zastosowania. Decydujący wpływ na położenie 

maksimum EL ma rodzaj i pozycja podstawników w szkielecie głównym pirazolochinoliny. 

Podstawnik karbazolowy dołączony do molekuły 111Ek w pozycji R6 wyraźnie przesuwa 

widmo w stronę krótkich fal. Na różnice pomiędzy maksimami widm diody D2 i D3 ma 

wpływ grupa fenylowa lub jej brak w pozycji R4. Porównanie kształtu i maksimów widm 

elektroluminescencyjnych wykonanych diod przedstawia Rys. 6.58. Otrzymane wyniki 

zostały zamieszczone w pracy [125]. 
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Rys. 6.58. Porównanie widm elektroluminescencyjnych dla wykonanych diod EL. 

Tabela 6.13. Zebrane maksima elektroluminescencji dla wykonanych diod 
elektroluminescencyjnych. 

Symbol 

 

Maksimum 

elektroluminescencji 

λmax [nm] 

D1 

 
485 

D2 

 
513 

D3 

 
524 

 

Dla diod D1, D2 i D3 wyznaczono również charakterystyki prądowo-napięciowe 

(Rys. 6.59, Rys. 6.60, Rys. 6.61) i elektroluminescencyjno-napięciowe (Rys. 6.62, Rys. 6.63, 

Rys. 6.64). Charakterystyka I(U) diody D3 (Rys. 6.66) wykazuje lokalne maksima widoczne 

dla małych wartości prądu. Przyczyną powstawania takich anomalii są efekty kontaktowe na 

złączach ITO/warstwa aktywna i warstwa aktywna/Ca, powstałe w wyniku niejednorodności 
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na złączach. Analiza charakterystyk pozwala wyznaczyć napięcie zapłonu, które dla diody D1 

wynosiło około 10V, a maksymalna elektroluminescencja wynosiła 196 Cd/m2 (Tabela 6.14). 

Napięcia zapłonu dla diody D2 miało wartość 12V, natomiast maksymalna 

elektroluminescencja dla tej struktury wynosiła 195 Cd/m2 (Tabela 6.14). Ostatnia badana 

dioda D3 osiągnęła elektroluminescencję o wartości 266 Cd/m2, a napięcie zapłonu wynosiło 

12 V (Tabela 6.14).  

 

Rys. 6.59. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody D1. 
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Rys. 6.60. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody D2. 

 

Rys. 6.61. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody D3. 
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Rys. 6.62. Charakterystyka elektroluminescencyjno-napięciowa diody D1. 

 

Rys. 6.63. Charakterystyka elektroluminescencyjno-napięciowa diody D2. 
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Rys. 6.64. Charakterystyka elektroluminescencyjno-napięciowa diody D3. 

 

Tabela 6.14. Wartości napięcia zapłonu oraz maksimum elektroluminescencji dla 
wykonanych organicznych diod elektroluminescencyjnych. 

Symbol 
Napięcie zapłonu 

[V] 

Maksimum 

elektroluminescencji 

[Cd/m2] 

Wykładnik 

elektroluminescencyjno-

prądowy 

D1 10 196 0,8 

D2 12 195 1,3 

D3 12 266 0,9 

 

Charakterystyki elektroluminescencyjno-prądowe badanych diod (Rys. 6.65, Rys. 6.66, 

Rys. 6.67) przedstawiono w skali podwójnie logarytmicznej. Na ich podstawie można 

określić mechanizm wstrzykiwania nośników ładunku do materiału aktywnego, oraz model 

w jakim pracuje dioda. 
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Rys. 6.65. Charakterystyka elektroluminescencyjno-prądowa diody D1. 

 

Rys. 6.66. Charakterystyka elektroluminescencyjno-prądowa diody D2. 
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Rys. 6.67. Charakterystyka elektroluminescencyjno-prądowa diody D3. 

Do otrzymanych charakterystyk EL(I) dopasowano funkcję liniową oraz wyznaczono jej 

współczynnik nachylenia, który odpowiada wykładnikowi elektroluminescencyjnemu n. 

Wykonane organiczne diody LED pracują w oparciu o model elektroluminescencji 

rekombinacyjnej. W rozdziale trzecim dokładnie omówiono ten model oraz jego podział na 

dwa rodzaje elektroluminescencji w zależności od czasu przelotu nośników w stosunku do 

czasu ich rekombinacji (model injekcyjny i objętościowy). W zależności od mechanizmu 

wstrzykiwania nośników ładunku z elektrod, wykładnik elektroluminescencyjny można 

przedstawić wzorem & � 2 k ZlOmZl>
n  w przypadku incjekcji termicznej ponad barierą 

potencjału w obecności pola, &�,� � 1 A pO,>
p>,O, gdy występuje tunelowanie nośników przez 

trójkątną barierę potencjału oraz &�,� � 1 A {O,>
{>,O jeśli założy się penetracje nośników ponad 

barierą potencjału. Dla diod D1, D2 i D3 wyznaczono wykładniki elektroluminescencyjne 

(Tabela 6.14). Wartość wykładnika dla diod D1 i D3 jest bliska jedności co jest 

charakterystyczne dla modelu EL objętościowej, ale może również świadczyć o silnym 

rozpraszaniu elektronów. W przypadku diody D2 współczynnik nachylenia n=1,3 może być 

wynikiem pułapkowania elektronów. Można wnioskować, że mamy tu do czynienia 
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z tunelowaniem nośników przez trójkątną barierę potencjału, a bariera wstrzykiwania dziur 

jest niższa od bariery dla elektronów. 
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6.4. BUDOWA ORGANICZNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH TYPU 
HETEROZŁ ĄCZE OBJĘTOŚCIOWE 

 
6.4.1. Metoda pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych wykonanych 

organicznych ogniw fotowoltaicznych 

 

Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych wykonanych organicznych ogniw 

fotowoltaicznych wykonany został przy użyciu źródła prądowego KEITHLEY 2400 

SourceMeter. Układ pomiarowy sterowany był za pomocą programu komputerowego, dzięki 

któremu można było obserwować zmiany prądu i napięcia w trakcie pomiaru. Pierwszy 

pomiar wykonanego ogniwa odbywał się w ciemni. Następnie zmierzono charakterystykę 

prądowo-napięciową w obecności źródła światła, którym była lampa halogenowa o mocy 

1315 µW/cm2. Widmo lampy przedstawia Rys. 6.68 i jest ono podobne do słonecznego 

w obszarze aktywnym dla organicznego ogniwa słonecznego. Schemat układu pomiarowego 

znajduje się na Rys. 6.69. 

 

Rys. 6.68. Widmo lampy halogenowej będącej źródłem światła dla organicznych ogniw 
fotowoltaicznych. 
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Rys. 6.69. Schemat aparatury do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych 
organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPV). 

 

6.4.2. Charakterystyki pr ądowo – napięciowe zbudowanych ogniw fotowoltaicznych 

o strukturze ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna/Al oraz 

ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna + nanocząstki/Al. 

 

Zbudowane zostały organiczne ogniwa fotowoltaiczne o strukturze 

ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna/Al oraz ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna + 

nanocząstki/Al. Celem badań było wytypowanie związków, które znajdą zastosowanie 

w fotowoltaice oraz określenie wpływu nanocząstek na parametry wykonanych ogniw 

fotowoltaicznych. Badaniom poddano pochodne z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin (111Ek, 

112Ek i 113Ek) umieszczone w polimerowej matrycy P3HT oraz nanocząstki TiO2. 

W Tabeli 6.15. zamieszczono struktury wykonanych ogniw wraz z oznaczeniami. 
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Tabela 6.15. Struktury zbudowanych organicznych ogniw fotowoltaicznych i odpowiadające 
im oznaczenia. 

Symbol 

 
Struktura ogniwa 

PV1 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111EK/Al 

PV2 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 112EK/Al 

PV3 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 113EK/Al 

PV4 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111EK + nanocząstki TiO2/Al 

PV5 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 112EK + nanocząstki TiO2/Al 

PV6 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 113EK + nanocząstki TiO2/Al 

PV7 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111EK + nanocząstki TiO2 redukowane w 100oC w 

H2/Al 

PV8 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 112EK + nanocząstki TiO2 redukowane w 100oC w 

H2/Al 

PV9 ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 113EK + nanocząstki TiO2 redukowane w 100oC w 

H2/Al 

 

Na Rys. 6.70. do Rys. 6.78. przedstawiono charakterystyki prądowo-napięciowe 

zbudowanych ogniw.  
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Rys. 6.70. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111Ek/Al (PV1). 

 

Rys. 6.71. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 112Ek/Al (PV2). 
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Rys. 6.72. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 113Ek/Al (PV3). 

 

Rys. 6.73.  Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111Ek + nanocząstki TiO2/Al (PV4). 
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Rys. 6.74. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 112Ek + nanocząstki TiO2/Al (PV5). 

 

Rys. 6.75. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 113Ek + nanocząstki TiO2/Al (PV6). 
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Rys. 6.76. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111Ek + nanocząstki TiO2 redukowane 
w 100oC w H2/Al (PV7). 

 

Rys. 6.77. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 112Ek + nanocząstki TiO2 redukowane 
w 100oC w H2/Al (PV8). 
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Rys. 6.78. Charakterystyka prądowo-napięciowa z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniwa 
o strukturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 113Ek + nanocząstki TiO2 redukowane 
w 100oC w H2/Al (PV9). 

Na Rys. 6.79. przedstawiono zebrane charakterystyki prądowo-napięciowe dla ogniw 

wykonanych na bazie pochodnej pirazolochinoliny 111Ek z dodatkiem dwóch rodzajów 

nanocząstek TiO2 oraz bez dodatku nanocząstek. Takie zestawienie krzywych pozwala 

przeprowadzić analizę wpływu rodzaju nanocząstek na parametry ogniwa.  
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Rys. 6.79. Charakterystyki prądowo-napięciowe z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniw 
zawierających pochodną pirazolochinoliny 111Ek.  

 

Krzywa złożona z czerwonych punktów przedstawia charakterystykę ogniwa o architekturze 

ITO/PEDOT:PSS/P3HT+111Ek/Al. Krzywa zielona i niebieska to charakterystyki ogniwa 

o tej samej architekturze, ale z dodatkiem nanocząstek. Nanoczastki TiO2 redukowane 

w 100oC w H2 wpłynęły na zwiększenie wartości VOC o 0,500 V w stosunku do ogniwa bez 

nanocząstek, a nanocząstki TiO2 nieredukowane spowodowały zwiększenie VOC o około 

0,800 V. Zwiększeniu uległa również wartość JSC. W przypadku ogniwa, w którym 

akceptorem była molekuła 111Ek oba rodzaje nanocząstek wpłynęły na poprawę wydajności 

komórek fotowoltaicznych zwiększając ją czterokrotnie. 

Charakterystyki prądowo-napięciowe dla ogniwa o architekturze 

ITO/PEDOT:PSS/P3HT+112Ek/Al z dodatkiem nanocząstek oraz bez ich dodatku znajdują 

się na Rys. 6.80. Widoczny jest wzrost parametrów VOC i JSC (Tabela 6.16) spowodowany 

dodaniem nanocząstek (krzywa niebieska i czerwona) co przekłada się również na niemal 

dwukrotne zwiększenie wydajności tych ogniw w stosunku do ogniwa bez zawartości 

nanocząstek.  
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Rys. 6.80. Charakterystyki prądowo-napięciowe z oświetleniem i bez oświetlenia dla ogniw 
zawierających pochodną pirazolochinoliny 112Ek. 

 

Rys. 6.81. ilustruje charakterystyki prądowo-napięciowe dla ogniwa zawierającego 

pochodną pirazolochinoliny 113Ek. Można zauważyć, że nanocząstki TiO2 nieznacznie 

poprawiły wydajność ogniwa w stosunku do ogniwa bez nanocząstek, zmniejszeniu uległa 

natomiast wartość VOC. Ogniwo zawierające nanocząstki TiO2 redukowane w 100oC w H2 

charakteryzowało się lepszą wydajnością oraz zwiększeniem wartości VOC w stosunku do 

ogniwa bez nanocząstek. Można zatem wnioskować, że dodanie nanocząstek nie zawsze 

wpływa na poprawę parametrów charakteryzujących wykonane ogniwo fotowoltaiczne. Jest 

to spowodowane wzajemnym ułożeniem poziomów HOMO i LUMO zastosowanych 

materiałów.  

Zebrane parametry charakteryzujące wykonane organiczne ogniwa fotowoltaiczne 

znajdują się w Tabeli 4.2 oraz Tabeli 4.3. 
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Rys. 6.81. Zebrane charakterystyki prądowo-napięciowe z oświetleniem i bez oświetlenia dla 
ogniw zawierających pochodną pirazolochinoliny 113Ek. 

Tabela 6.16. Parametry charakteryzujące efekt fotowoltaiczny dla wykonanych organicznych 
ogniw fotowoltaicznych. 

Ogniwo 

 
VOC [V] JSC [µA/cm2] FF η [%] 

PV1 0,298 15,595 0,297 0,11 

PV2 0,615 12,483 0,215 0,13 

PV3 0,617 16,174 0,204 0,16 

PV4 1,031 30,515 0,199 0,47 

PV5 0,833 17,936 0,202 0,23 

PV6 0,530 18,398 0,227 0,17 

PV7 0,882 24,873 0,209 0,35 

PV8 0,672 17,772 0,224 0,20 

PV9 0,795 15,868 0,206 0,20 

 

Zastosowanie nanocząstek, oprócz poprawy parametrów wykonanych ogniw, miało również 

na celu zwiększenie różnicy pomiędzy opornościami szeregowymi Rs i bocznikującymi Rsh 

wykonanych ogniw fotowoltaicznych (Tabela 6.17). Jak przewidywano w rozdziale 4.4 
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maksymalizacja różnicy pomiędzy opornością szeregową i bocznikująca ma istotny wpływ na 

kształt charakterystyki a tym samym na wartość współczynnika wypełnienia FF. 

Wyniki badań przedstawione w rozdziale 6.4.2 zostały opublikowane w pracach [126, 127]. 

 

Tabela 6.17. Wartości oporności Rs oraz Rsh dla wykonanych organicznych ogniw 
fotowoltaicznych. 

 

Ogniwo Rs [Ω] Rsh [Ω] 

PV1 9,952 9,037*105 

PV2 5,472*102 3,733*104 

PV3 6,345*102 2,838*104 

PV4 1,900*104 1,500*104 

PV5 1,436*103 3,207*104 

PV6 3,726*102 2,356*104 

PV7 1,763*103 2,778*104 

PV8 4,596*102 2,971*104 

PV9 2,275*102 3,172*104 
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PODSUMOWANIE 

 

Niniejsza praca zawiera wyniki badań optoelektronicznych nowych organicznych 

materiałów z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin (111Ek, 112Ek i 113Ek). Materiały te badano 

pod kontem zastosowania ich w roli luminoforów w organicznych diodach 

elektroluminescencyjnych oraz akceptorów elektronów w organicznych ogniwach 

fotowoltaicznych. Celem pracy było zbadanie właściwości fizycznych warstw wytwarzanych 

z wybranych związków niskocząsteczkowych, a następnie wykonanie z ich użyciem diod 

OLED i struktur fotowoltaicznych w celu weryfikacji ich przydatności do tego typu 

zastosowań. 

Określenie przydatności tej grupy materiałów wymagało wykonania badań 

spektroskopowych polegających na pomiarze widm absorpcyjnych i fotoluminescencyjnych 

w ciele stałym i w roztworze chloroformu. Zmierzono widma trzech pochodnych 1H-

pirazolo[3,4-b]chinoliny, poli(3-heksylotiofenu), mieszanin tych związków oraz poli(N-

winylokarbazolu). W przypadku widm absorpcji optycznej pochodnych pirazolochinoliny 

stwierdzono występowanie trzech pasm absorpcyjnych. Pasmo pierwsze obejmowało 

długości fal 240-340 nm, pasmo środkowe 300-410 nm i pasmo końcowe 400-520 nm. 

Analizie poddano wpływ podstawników dołączonych do szkieletu pirazolochinoliny 

w pozycjach R1, R3, R4 i  R6 na położenie maksimów absorpcyjnych. Powodem złożoności 

widma molekuły 111Ek w porównaniu ze 112Ek i 113Ek była obecność grupy karbazolowej 

w pozycji R6, która w pozostałych molekułach była zastąpiona grupą difenylową. Grupa 

karbazolowa ma wpływ na powstawanie dużej ilości słabo zauważalnych lokalnych 

maksimów w paśmie środkowym. Molekuły 112Ek i 113Ek różniły się tylko obecnością 

grupy fenylowej w pozycji R4, a jej wpływ był widoczny w postaci przesunięcia maksimum 

końcowego pasma absorpcyjnego molekuły 113Ek w kierunku dłuższych fal. Zbadano 

również widma absorpcyjne mieszanin materiałów z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin 

z polimerem przewodzącym poli(3-heksylotiofenem). Wpływ politiofenu na widmo absorpcji 

jest zauważalny w postaci poszerzenia pasma końcowego pirazolochinoliny. Ze względu na 

potencjalne zastosowania badanych materiałów, widma absorpcji wykonano dla związków 

w roztworze chloroformu oraz dla struktur w postaci cienkiej warstwy na kwarcowym 

podłożu. Zaobserwowano przesunięcie widma dla próbki w formie ciała stałego w kierunku 

fal dłuższych w stosunku do położenia widma próbki w roztworze chloroformu. Przyczyną 

tego zjawiska była zmiana wielkości przerwy energetycznej wywołana oddziaływaniem 
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elektrycznym cząsteczek, które w ciele stałym znajdują bardzo blisko siebie. Cząsteczki 

znajdujące się w roztworze chloroformu są od siebie znacznie oddalone i ich wzajemne 

oddziaływanie jest znacznie słabsze. 

Na położenie maksimum fotoluminescencji również decydujący wpływ ma rodzaj 

podstawników. Grupa karbazolowa w pozycji R6 przesuwa widmo w stronę krótszych fal.  

Fotoluminescencja dla mieszanin polimeru i związku niskocząsteczkowego w postaci ciała 

stałego, pochodzi od polimeru ze względu na występujący transfer energii. Dla mieszaniny 

P3HT i 111Ek widoczne jest przesunięcie maksimum PL o około 0,1 eV (odległość pomiędzy 

kolejnymi poziomami oscylacyjnymi), w stosunku do maksimum PL czystego P3HT. 

Oznacza to, że w ciele stałym oddziaływanie spowodowane bliską odległość pomiędzy 

molekułą 111Ek i łańcuchem polimerowym otwiera, wcześniej zabronione, przejście 

promieniste. 

Widmo absorpcji P3HT ma maksimum przy 445 nm, gdy badano polimer w postaci 

roztworu chloroformu. W ciele stałym maksimum absorpcji występowało w 521 nm. 

Przesunięcie pomiędzy maksimami jest również widoczne w widmach 

fotoluminescencyjnych. Dla próbki w roztworze występują dwa maksima PL dla długości fal 

575 nm i  619 nm. W przypadku ciała stałego następuje przesunięcie maksimów do długości 

fal 645 nm i 709 nm. 

Dla cienkich warstw wykonanych z mieszanin polimer:pochodna pirazolochinoliny, 

wyznaczono współczynniki załamania oraz grubości, na podstawie dopasowanego modelu 

Cauchy’ego. Za pomocą elipsometrii określono wpływ prędkości wirówki na grubość 

powstałych cienkich warstw polimerowych wykonywanych metodą spin-coatingu. Grubość 

warstwy polimerowej ma decydujący wpływ na parametry zarówno organicznych ogniw 

fotowoltaicznych jaki i diod elektroluminescencyjnych, dlatego ważne jest jej kontrolowanie. 

Wyznaczono również zależność współczynnika załamania światła od grubości warstwy 

polimerowej. Wykazano, że współczynnik załamania maleje wraz z grubością warstwy.  

Wykonano obrazy 2D i 3D aparaturą AFM w celu wyznaczenia chropowatość 

szklanego podłoża oraz kolejnych warstw będących składnikami organicznego ogniwa 

fotowoltaicznego. W wyniku tego badania można wnioskować, że niezbędne jest 

zastosowanie warstwy polimeru PEDOT:PSS nie tylko ze względu na ułatwienie transportu 

dziur do elektrody ITO w organicznych ogniwach fotowoltaicznych, ale również ze względu 

na fakt, iż zastosowana warstwa PEDOT:PSS znacznie wygładza nierówności powstałe na 

szklanym podłożu w wyniku osadzania warstwy ITO. Ma to specjalne znaczenia dla 
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wytwarzanych diod LED dla których ostrza ITO mogą powodować przebicia przy wyższych 

napięciach.  

Zbadano ponadto wpływ wygrzewania warstwy polimerowej na wygładzanie jej 

powierzchni. Do tego celu wykorzystano profilometr optyczny. Po podgrzaniu cienkiej 

warstwy polimerowej na krzemowym podłożu do 100oC, a następnie do 200oC 

zaobserwowano wygładzenie powierzchni warstwy polimerowej. 

Badania spektroskopowe dowiodły, że związki niskocząsteczkowe 111Ek, 112Ek 

i 113Ek znajdą zastosowanie w organicznej fotowoltaice i diodach EL, a analiza jakościowa 

cienkich warstw dała wskazówki co do sposobu przygotowania warstw aktywnych 

zastosowanych w tych strukturach. 

Na bazie badanych pochodnych 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin i poli(N-winylokarbazolu) 

zbudowano diody EL (OLED). W roli elektrod zastosowano ITO oraz warstwę wapnia 

pokrytą cienka warstwą aluminium, w celu zapobiegania utlenianiu Ca.  Maksima 

elektroluminescencji wykonanych diod mieściły się w zakresie 485-525 nm, co odpowiada 

barwie niebieskiej. Sporządzono charakterystyki prądowo-napięciowe, 

elektroluminescencyjno-napięciowe oraz elektroluminescencyjno-prądowe. Na podstawie 

tych ostatnich wyznaczono wykładnik elektroluminescencyjno-prądowy, który dał podstawy 

do określenia modelu wstrzykiwania nośników ładunku z elektrod do warstwy aktywnej. 

Wyznaczono ponadto napięcia zapłonu badanych diod, które wynosiły od 10 do 12 V. 

Najwyższą wartość elektroluminescencji osiągnięto dla diody D3 o architekturze 

ITO/PVK+113EK/Ca/Al i wynosiła ona 266 Cd/m2. 

Badane pochodne 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny znalazły również zastosowanie 

w fotowoltaice. Strukturę wykonanych ogniw wzbogacono o dodatek dwóch rodzajów 

nanocząstek TiO2. Wykonano ogniwa o architekturach ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna/Al 

oraz ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna/Al. Zastosowana warstwa PEDOT:PSS wygładziła 

chropowatą powierzchnię ITO oraz ułatwiła transport dziur do elektrody. Na podstawie 

sporządzonych charakterystyk prądowo-napięciowych wyznaczono parametry 

charakteryzujące badane ogniwa. Zauważalna jest znaczna poprawa wszystkich parametrów 

dla ogniw z dodatkiem nanocząstek. Zastosowane nanocząstki TiO2 bardzo dobrze absorbują 

światło widzialne. Fotony padające na nanoczastkę ulegają rozproszeniu, co zwiększa ich 

drogę w warstwie aktywnej i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo absorpcji fotonu. 

Najlepszą wydajność konwersji mocy η osiągnięto dla ogniwa o architekturze 

ITO/PEDOT:PSS/P3HT + 111EK + nanocząstki TiO2/Al i wynosiła ona 0,47 %. 
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Parametry charakteryzujące wszystkie wykonane organiczne ogniwa fotowoltaiczne 

przedstawione są w Tabeli A. 

 
Tabela A. Parametry charakteryzujące wykonane ogniwa fotowoltaiczne. 

Ogniwo 
 

VOC [V] JSC [µA/cm2] FF η [%] 

PV1 0,298 15,595 0,297 0,11 
PV2 0,615 12,483 0,215 0,13 
PV3 0,617 16,174 0,204 0,16 
PV4 1,031 30,515 0,199 0,47 
PV5 0,833 17,936 0,202 0,23 
PV6 0,530 18,398 0,227 0,17 
PV7 0,882 24,873 0,209 0,35 
PV8 0,672 17,772 0,224 0,20 
PV9 0,795 15,868 0,206 0,20 

 
  

W pracy wykazano, że wybrane materiały z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny znalazły 

zastosowanie w organicznych ogniwach fotowoltaicznych oraz diodach 

elektroluminescencyjnych. Otrzymane wyniki potwierdzają celowość dalszych badań 

z wykorzystaniem nanocząstek w organicznych ogniwach fotowoltaicznych. 
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