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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν μέχρι τα 
μέσα του 21ου αιώνα. Παράλληλα, η μακροχρόνια χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας έχει οδηγήσει σε 
συμβατική υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Σαν αποτέλεσμα, αποτελεί σήμερα άμεση 
προτεραιότητα της παγκόσμιας κοινότητας, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, ο ήλιος αποτελεί μια ανεξάντλητη, καθαρή και δωρεάν 
πηγή ενέργειας, με τα προτερήματα της χρήσης της ηλιακής ακτινοβολίας, για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, να είναι προφανή. Η εκμετάλλευση αυτής γίνεται με τη χρήση φωτοβολταϊκών διατάξεων.  
Σήμερα, στα περισσότερα φωτοβολταϊκά στοιχεία του εμπορίου χρησιμοποιούνται ως φωτοενεργό μέσο 
κρύσταλλοι πυριτίου (Si). Οι κρύσταλλοι πυριτίου, όμως, απαιτούν πολλαπλά βήματα ενεργοβόρας 
εντατικής επεξεργασίας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας τις σχετικές διατάξεις σε ιδιαίτερα 
μεγάλο κόστος κατασκευής άρα και ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο οικονομικής απόσβεσης. Η επιτάχυνση της 
διείσδυσης της ηλιακής ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί το σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη νέων υλικών, τα οποία θα συνδυάζουν χαμηλό κόστος με ικανοποιητική απόδοση.  
Με την έλευση της νανοτεχνολογίας, η σύνθεση νανοδομημένων υλικών και η τροποποίηση της 
ηλεκτρονικής δομής τους απέκτησαν μεγάλη σημασία κυρίως λόγω των χρήσιμων εφαρμογών τους σε 
ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις που έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Η 
νανοδόμηση μπορεί να ενισχύσει την απόδοση των χαρακτηριστικών του υλικού, προσδίδοντάς του 
μοναδικές ιδιότητες. Μεταξύ των υλικών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και τα οξείδια 
μετάλλων μετάπτωσης, όπως τα οξείδια του μολυβδαινίου, που είναι γνωστά για δεκαετίες ως ημιαγωγοί 
ευρέως ενεργειακού χάσματος (~3eV). Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών συσκευών, 
που βασίζονται σε οργανικούς ημιαγωγούς (δηλαδή πλαστικές οπτοηλεκτρονικές συσκευές), όπως οι 
οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός (organic light emitting diodes, OLED) και τα οργανικά φωτοβολταϊκά 
(organic photovoltaics, OPV), έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας που έχουν για 
εφαρμογές σε πάνελ φωτισμού στερεάς κατάστασης, σε ηλιακά στοιχεία, σε φθηνές οθόνες, κλπ. Λόγω 
όμως της αστάθειας των οργανικών υλικών σε έκθεση περιβαλλοντικών συνθηκών, συνδυασμός των 
οργανικών με ανόργανους ημιαγωγούς αναμένεται να παράγει πιο σταθερές υβριδικές-οργανικές 
συσκευές υψηλής απόδοσης που μπορούν να συνδυάζουν επωφελώς την δυνατότητα επεξεργασίας από 
διάλυμα οπών και την υψηλή απόδοση φωτοφωταύγειας των οργανικών υλικών με την υψηλή 
κινητικότητα φορέων και τη σταθερότητα των ανόργανων υλικών.  
Από την άποψη αυτή, διερευνούμε εδώ, τον ρόλο των πολυοξομεταλλικών ενώσεων (polyoxometalates, 
POMs), ως υμένια μεταφοράς ηλεκτρονίων, όπου εναποτίθενται στη διεπιφάνεια TiO2/οργανικού υλικού, 
με σκοπό την αύξηση της απόδοσης μετατροπής ισχύος (power conversion efficiency, PCEs) και του χρόνου 
ζωής σε οργανικά φωτοβολταϊκά (organic photovoltaics, OPVs). Αυτά τα διεπιφανειακά στρώματα μπορούν 
να εφαρμοστούν ευρέως για συσκευές που βασίζονται σε διάφορα φωτοενεργά υλικά συστήματα, όπως 
το PTB7:PC70BM, P3HT:IC60BA και P3HT:PC70BM.  
Η ανάπτυξη, λοιπόν, των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων φαίνεται να αποτελεί μία ιδιαίτερα 
υποσχόμενη προσέγγιση, λόγω των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει η τεχνολογία αυτή. Πλεονεκτήματα 
που αξίζει να επισημανθούν είναι το χαμηλό κόστος, η απλή διαδικασία παρασκευής τους, η ικανότητα 
ανάπτυξης σε μεγάλες διαστάσεις, ακόμα και σε εύκαμπτα υποστρώματα, αλλά και η δυνατότητα επιλογής 
βασικών χαρακτηριστικών τους, όπως για παράδειγμα το φάσμα απορρόφησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ-ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
1.1 Εισαγωγή 
 
Οι οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις (organic optoelectronic devices) αποτελούν μια πολλά 
υποσχόμενη τεχνολογία και ανήκουν στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον. Οι διατάξεις αυτές βασίζονται στους οργανικούς ημιαγωγούς, οι οποίοι 
μπορεί να είναι οργανικά μικρά μόρια ή συζευγμένα πολυμερή, και προσφέρουν το πλεονέκτημα του 
χαμηλού κόστους κατασκευής τους πάνω σε μεγάλες και εύκαμπτες επιφάνειες. Στην κατηγορία των 
οργανικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων ανήκουν οι οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός (organic light 
emitting diodes, OLEDs) και τα οργανικά φωτοβολταϊκά (organic photovoltaic cells, OPVs), που 
περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.  
 
1.2 Εισαγωγή στους οργανικούς ημιαγωγούς 
 
Οργανικά υλικά ορίζονται οι ενώσεις που βασίζονται στους υδρογονάνθρακες και μπορεί να περιέχουν 
ετεροάτομα όπως άτομα οξυγόνου, αζώτου και θείου. Οι οργανικοί ημιαγωγοί (organic semiconductors) 
παρουσιάζουν ιδιότητες αντίστοιχες με αυτές των ανόργανων ημιαγωγών, όπως ηλεκτρική αγωγιμότητα, 
απορρόφηση ή/και εκπομπή του φωτός και χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός συζευγμένου 
συστήματος στα μόριά τους. Στους οργανικούς ημιαγωγούς, η δημιουργία φορέων φορτίου είναι 
αποτέλεσμα της διέγερσης ηλεκτρονίων από τη δεσμική ζώνη π στην αντιδεσμική ζώνη π*. Η αγωγιμότητά 
τους εξαρτάται από το ενεργειακό διάκενο μεταξύ του επιπέδου του υψηλότερου κατειλημμένου 
μοριακού τροχιακού (highest occupied molecular orbital, HOMO) και του επιπέδου του χαμηλότερου μη-
κατειλημμένου μοριακού τροχιακού (lowest unoccupied molecular orbital, LUMO). Οι οργανικοί ημιαγωγοί 
μπορεί να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:  

i. Μικρά μόρια: Πρόκειται για άμορφα υμένια μοριακών υλικών τα οποία εναποτίθενται σε διάφορα 
υποστρώματα με μεθόδους εξάχνωσης (vapor deposition) ή επίστρωσης με μηχανική περιστροφή 
(spin coating) και βρίσκουν εφαρμογή σε διατάξεις εκπομπής φωτός (organic light emitting diodes, 
OLEDs) και διατάξεις φωτοβολταϊκών (organic photovoltaics, OPVs). Τα κυριότερα πλεονεκτήματά 
τους είναι η υψηλή ευκινησία των φορέων φορτίου και ο υψηλός συντελεστής απορρόφησης, τα 
οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποδόσεις των οργανικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων. 
Τα ημιαγώγιμα μικρά μόρια περιλαμβάνουν πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις όπως το 
πεντακένιο (pentacene), το ανθρακένιο (anthracene) και το ρουμπρένιο (rubrene).  

ii. Συζευγμένα πολυμερή: Αποτελούνται από αλυσίδες ομοιοπολικά συνδεδεμένων μοριακών 
επαναλαμβανόμενων μονάδων (μονομερών) και το πιο σημαντικό πλεονέκτημά τους οφείλεται 
κυρίως στη δυνατότητα που προσφέρουν για εναπόθεση από διάλυμα με σχετικά χαμηλού 
κόστους μεθόδους, όπως επίστρωση με μηχανική περιστροφή (spin coating), εκτύπωση μελάνης 
(inkjet printing) και τεχνικές περιέλιξης (roll‐to‐roll coating). Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών που περιλαμβάνει όλες τις οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Για παράδειγμα, 
συζευγμένα πολυμερή είναι το πολυακετυλένιο (polyacetylene), το πολυ(3-εξυλ-θειοφαίνιο) 
(poly(3-hexylthiothene), P3HT) και το πολυ(φαινυλενοβινυλένιο)(poly(phenylene vinylene), PPV). 

  
1.3 Πολυμερή  
 
Ένα πολυμερές είναι ένα μεγάλο μόριο, μερικές φορές πολύ μεγάλο, που έχει οικοδομηθεί από την 
επαναλαμβανόμενη διασύνδεση πολλών μικρότερων μορίων, τα οποία αποκαλούνται μονομερή. Ο όρος 
πολυμερές προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις πολύ και μέρος, που σημαίνει πολλά τμήματα. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι οι ενδομοριακές δυνάμεις που διατηρούν το πολυμερές μόριο ακέραιο είναι οι κοινοί 
ομοιοπολικοί δεσμοί. Επιπλέον, οι συνήθεις τύποι ενδομοριακών δυνάμεων (δεσμοί υδρογόνου, 
αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου, δυνάμεις London κ.λ.π.) συγκρατούν το σύμπλεγμα αυτών των μορίων 
στην καθαρή κατάσταση (απουσία διαλύτη). Το μόνο αξιοσημείωτο όσον αφορά αυτά τα μόρια είναι το 
μέγεθός τους.  
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Ένας ακόμη χρήσιμος όρος είναι το μακρομόριο , το οποίο σημαίνει μεγάλο ή μακρύ μόριο. Να τονίσουμε 
επίσης ότι όλα τα πολυμερή είναι μακρομόρια, όμως όλα τα μακρομόρια δεν είναι απαραιτήτως 
πολυμερή.  
 
1.3.1 Κατηγορίες αγώγιμων πολυμερών 
 
Τα αγώγιμα πολυμερή διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες :   

i. Πολυμερή ως αγωγοί ιόντων (ionically conducting polymers): Στα πολυμερή αυτά, που επίσης 
ονομάζονται ιονομερή ή πολυμερικοί ηλεκτρολύτες, η αγωγιμότητα προκαλείται λόγω μεταφοράς 
ιόντων. Έχουν το πλεονέκτημα να είναι ιδιαίτερα επεξεργάσιμα και διαθέσιμα. Εντούτοις, η 
αγωγιμότητά τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην υγρασία. Παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα 
εμπορικών ηλεκτρονικών εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και των επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών, των κελιών καυσίμων και των πολυμερικών συσκευών που εκπέμπουν φως. 

ii. Συζευγμένα πολυμερή (conjugated polymers): Αυτά τα πολυμερή είναι οργανικά μακρομόρια τα 
οποία αποτελούνται από μία το λιγότερο ισχυρή αλυσίδα εναλλασσόμενων μονών ή διπλών 
δεσμών. Το πιο απλό συζευγμένο πολυμερές είναι το πολυακετυλένιο, το οποίο αποτελείται από 
μία αλυσίδα εναλλασσόμενων μονών και διπλών δεσμών. Μπορούμε με τη χρήση της διαδικασίας 
νόθευσης (doping) να αυξήσουμε την αγωγιμότητά τους σε υψηλά επίπεδα. Η πολυανιλίνη και η 
τροποποιημένη πολυανιλίνη χρησιμοποιούνται συνήθως ως αγώγιμα συμπληρώματα. Οι 
εφαρμογές τους εντοπίζονται στα πλαστικά ηλεκτρονικά.  

iii. Πολυμερή ως μεταφορείς φορτίου (charge transport polymers): Σε αυτά τα πολυμερή η 
αγωγιμότητα δημιουργείται με τη μεταφορά φορτίων. Τα περισσότερα πολυμερή αυτής της 
κατηγορίας είναι ημιαγωγοί τύπου-p. Έχουν καθιερωθεί περισσότερο από όλα τα άλλα λόγω της 
χρήσης τους σε ξηρογραφικούς φωτοδέκτες. Η πρώτη τέτοια συσκευή εμφανίστηκε από την ΙΒΜ 
το 1972.  

 
1.4 Οργανικοί ημιαγωγοί π-σύζευξης  
 
Η γενική εντύπωση που υπάρχει για τις ηλεκτρικές ιδιότητες των πολυμερικών υλικών είναι ότι τα υλικά 
αυτά είναι μονωτικά. Πράγματι, οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή είναι ποικίλες λόγω των 
ιδιοτήτων της στρέψης, της ευκαμψίας και της ηλεκτρικής μόνωσης. Ωστόσο, υπάρχουν πολυμερικά υλικά 
που υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν να συμπεριφερθούν ως ημιαγωγοί ή ακόμα και ως μέταλλα. 
Τέτοια πολυμερή είναι τα συζευγμένα πολυμερή, τα οποία είναι οργανικά μακρομόρια και αποτελούνται 
από μία ισχυρή αλυσίδα εναλλασσόμενων μονών ή διπλών δεσμών άνθρακα, όπως απεικονίζονται στο 
Σχήμα 1.1.  
 

Σχήμα 1.1: Σχηματική αναπαράσταση συζευγμένου πολυμερούς. 
 
Οι ισχυροί δεσμοί που σχηματίζουν την πολυμερική αλυσίδα προκύπτουν από τον υβριδισμό των 
ατομικών τροχιακών sp2 γειτονικών ατόμων άνθρακα, τα οποία επικαλύπτονται, δημιουργώντας με αυτόν 
τον τρόπο τα δεσμικά και αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά σ και σ*, αντίστοιχα. Τα ατομικά τροχιακά pz 
επικαλύπτονται σε μικρότερο βαθμό, έτσι ώστε τα δεσμικά και αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά π και π* που 
προκύπτουν να έχουν μικρότερη ενέργεια σύνδεσης, σχηματίζοντας τα εξωτερικά τροχιακά του μορίου. 
Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζεται η δημιουργία των σ, σ*, π και π* μοριακών τροχιακών για το αιθυλένιο.  
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Σχήμα 1.2: Σχηματική αναπαράσταση της δημιουργίας των σ, σ*, π και π* μοριακών τροχιακών για το 
αιθυλένιο. 
 
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των πολυμερών είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας ενεργειακών ζωνών 
παρόμοιων με αυτές των ανόργανων συστημάτων. Θεωρώντας δύο μόρια αιθυλενίου, για παράδειγμα, 
τοποθετημένα πολύ κοντά το ένα με το άλλο, τότε η αλληλεπίδραση των αντίστοιχων τροχιακών οδηγεί 
στη δημιουργία νέων ενεργειακών επιπέδων. Έτσι, όταν τοποθετούνται πολύ περισσότερα μόρια σε μικρή 
απόσταση, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση των τροχιακών τους, δημιουργούνται ενεργειακά επίπεδα 
πολύ κοντά το ένα στο άλλο με αποτέλεσμα να σχηματίζονται δύο ζώνες, η μία από τα δεσμικά π τροχιακά 
και η άλλη από τα αντιδεσμικά π* τροχιακά, που αποτελούν τις ζώνες HOMO και LUMO αντίστοιχα, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1.3.  
 

Σχήμα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση δημιουργίας μοριακών ζωνών σε ένα οργανικό σύστημα. 
 
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν μερικές πληροφορίες για την αγωγιμότητα των 
στερεών. Στο Σχήμα 1.4 παρουσιάζονται τα ενεργειακά διαγράμματα για τις περιπτώσεις ενός μετάλλου, 
ενός ημιαγωγού και ενός μονωτή για την ίδια θερμοκρασία.  
Από φυσική άποψη, ένα στερεό συμπεριφέρεται ως μονωτής, εάν έχει τέτοιο αριθμό ηλεκτρονίων, που 
όλες οι επιτρεπτές ενεργειακές ζώνες να είναι πλήρως κατειλημμένες ή εντελώς άδειες από ηλεκτρόνια,  
οπότε όταν εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο, δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια για να κινηθούν. Αντιθέτως, ένα 
στερεό συμπεριφέρεται ως μέταλλο εάν μία ή περισσότερες ενεργειακές ζώνες είναι εν μέρει μόνο 
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κατειλημμένες από ηλεκτρόνια, για παράδειγμα κατά 10% έως 90%. Τέλος, ένα στερεό συμπεριφέρεται ως 
ημιαγωγός, εάν όλες οι ζώνες είναι σχεδόν πλήρως κατειλημμένες δηλαδή μία ή δύο ζώνες είναι ελάχιστα 
κενές από ηλεκτρόνια. Στους μονωτές το ενεργειακό χάσμα μεταξύ των ανώτερων επιπέδων είναι πολύ 
μεγάλο (π.χ. 5–10eV), ενώ στους ημιαγωγούς είναι πολύ μικρό, έτσι ώστε να μπορεί να υπερπηδηθεί με 
θερμική διέγερση των ηλεκτρονίων. Η ταξινόμηση των στερεών σε μέταλλα, ημιαγωγούς και μονωτές 
αντανακλά τις συνθήκες στις ανώτατες κατειλημμένες ζώνες. Η ανώτατη ζώνη που μπορεί να δεχθεί 
ηλεκτρόνια ονομάζεται ζώνη αγωγιμότητας (conduction band), ενώ η κατώτερη ζώνη ονομάζεται ζώνη 
σθένους (valence band).  
 

Σχήμα 1.4: Ενεργειακά διαγράμματα μετάλλου, ημιαγωγού και μονωτή. 
 
Στην περίπτωση των πολυμερών, το κατώτερο μη κατειλημμένο επίπεδο της ζώνης αγωγιμότητας 
αντιστοιχεί στο επίπεδο LUMO, ενώ η ανώτερη κατειλημμένη στάθμη της ζώνης σθένους αντιστοιχεί στο 
επίπεδο HOMO. Επομένως, στη βασική κατάσταση ενός μορίου, όλα τα δεσμικά τροχιακά μέχρι το επίπεδο 
HOMO είναι κατειλημμένα με δύο ηλεκτρόνια με αντιπαράλληλο σπιν (spin), ενώ τα αντιδεσμικά τροχιακά 
από το επίπεδο LUMO και πάνω είναι κενά. Για παράδειγμα, ουδέτερες διεγερμένες καταστάσεις μπορεί 
να δημιουργηθούν μέσω απορρόφησης φωτός από το μόριο, μεταφέροντας έτσι ένα ηλεκτρόνιο από το 
επίπεδο HOMO στο LUMO. Γενικά, οποιαδήποτε προσθήκη ηλεκτρονίου σε ένα αντιδεσμικό τροχιακό ή η 
έλλειψη ηλεκτρονίου σε ένα δεσμικό τροχιακό, αντιστοιχεί σε μια ουδέτερη διεγερμένη κατάσταση. Λόγω 
της μικρής διηλεκτρικής σταθεράς των οργανικών ημιαγωγών, της τάξης του ε≈3-5, η έλξη Coulomb μεταξύ 
ηλεκτρονίου και οπής είναι ισχυρή, με αποτέλεσμα η ενέργεια σύνδεσης (binding energy, BE) του εξιτονίου 
(ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής) να κυμαίνεται από 0,5eV έως 1eV. Η μεταφορά φορέων φορτίου σε έναν 
οργανικό ημιαγωγό επιτυγχάνεται με φόρτιση του μορίου, δηλαδή με την προσθήκη ενός ηλεκτρονίου στο 
αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό, ή την αφαίρεση ενός ηλεκτρονίου από το δεσμικό μοριακό τροχιακό. Το 
μόριο δεν βρίσκεται στη βασική του κατάσταση, αλλά σε μια διεγερμένη. Η προσθήκη ή αφαίρεση ενός 
ηλεκτρονίου μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους:  

i. Με έγχυση ή εξαγωγή ενός ηλεκτρονίου από την διεπιφάνεια μεταλλικού ηλεκτροδίου/μορίου, 
όπως συμβαίνει στην περίπτωση λειτουργίας των διόδων εκπομπής φωτός και των οργανικών 
φωτοβολταϊκών, αντίστοιχα. 

ii. Με αναγωγή ή οξείδωση του μορίου από ένα υλικό δότη. Άτομα ή μόρια με υψηλή 
ηλεκτροσυγγένεια μπορεί να οξειδώσουν έναν οργανικό ημιαγωγό, φορτίζοντάς τον θετικά. Η 
αναγωγή, δηλαδή η προσθήκη ενός ηλεκτρονίου, μπορεί να επιτευχθεί με νόθευση με μέταλλα 
αλκαλίων.  

iii. Με διαχωρισμό μιας ουδέτερης διεγερμένης κατάστασης του μορίου, μεταφέροντας ένα 
ηλεκτρόνιο σε γειτονικό μόριο. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη δημιουργία ενός ζεύγους 
ηλεκτρονίου-οπής ως πρόδρομο ελεύθερων θετικών και αρνητικών φορτίων σε ένα οργανικό 
φωτοβολταϊκό.  
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Ηλεκτροχημικά, είναι γνωστό πως μετά την αφαίρεση ενός ηλεκτρονίου από ένα μόριο, απαιτείται 
περισσότερη ενέργεια ώστε να αφαιρεθεί ένα δεύτερο ηλεκτρόνιο, υποδηλώνοντας την αλλαγή των 
θέσεων των μοριακών τροχιακών σε σχέση με το επίπεδο κενού. Επιπλέον, όταν ένα ηλεκτρόνιο 
αφαιρείται από ένα δεσμικό π μοριακό τροχιακό ή προστίθεται σε ένα αντιδεσμικό π* μοριακό τροχιακό, 
τότε η χωρική κατανομή των ηλεκτρονίων των σ τροχιακών μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διαφορετικών μηκών δεσμού στο μόριο. Η ενέργεια που σχετίζεται με την αλλαγή στη γεωμετρία του 
μορίου είναι γνωστή ως ενέργεια γεωμετρικής αναδιοργάνωσης και το φορτίο αναφέρεται ως πολαρόνιο. 
Στο Σχήμα 1.5, για παράδειγμα, φαίνεται πώς η σταδιακή αναγωγή του πολυακετυλενίου μεταβάλλει την 
ηλεκτρονική του δομή. Το προστιθέμενο ηλεκτρόνιο εντοπίζεται σε κάποιο σημείο της πολυμερικής 
αλυσίδας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ενεργειακών επιπέδων μέσα στο ενεργειακό χάσμα. Ο εντοπισμός 
του ηλεκτρονίου σε ένα σημείο της αλυσίδας οδηγεί σε σχηματισμό μιας τοπικής παραμόρφωσης, το 
πολαρόνιο, που αντιστοιχεί στο σχηματισμό μιας ανιοντικής ρίζας. Στην ίδια περιοχή μπορεί να εντοπισθεί 
και δεύτερο ηλεκτρόνιο και τότε σχηματίζεται το διπολαρόνιο. Ο εντοπισμός δύο αρνητικών φορτίων στην 
ίδια μικρή περιοχή δεν ευνοείται λόγω της ηλεκτροστατικής άπωσης των φορτίων αυτών. Η άπωση 
απομακρύνει τα δύο φορτία και στην περίπτωση του πολυακετυλενίου θεωρείται ότι το διπολαρόνιο δίνει 
τελικά τη θέση σε δυο σολιτόνια με αντίστοιχη αλλαγή των ηλεκτρονικών επιπέδων μέσα στο χάσμα όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1.5.  
 

Σχήμα 1.5: Αλλαγές στην ηλεκτρονική δομή του πολυακετυλενίου κατά τη σταδιακή αναγωγή του. 
 
Σε έναν ανόργανο ημιαγωγό, τα άτομα που αποτελούν τον κρύσταλλο είναι δεσμευμένα με ισχυρούς 
ομοιοπολικούς δεσμούς, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατομικών 
τροχιακών να είναι ισχυρές, οδηγώντας στη δημιουργία μιας ευρείας ζώνης, της τάξης των μερικών eV, 
που επιτρέπει την μεταφορά φορτίου μέσω ζώνης με υψηλή ευκινησία. Αντίθετα, οι οργανικοί κρύσταλλοι 
συνδέονται με ασθενείς δεσμούς van der Waals, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των μοριακών τροχιακών γειτονικών πλεγμάτων να είναι ασθενείς, οδηγώντας σε στενές ζώνες, της τάξης 
των 500meV και κάτω, και έτσι οι φορείς φορτίου παρουσιάζουν χαμηλή ευκινησία. Η μεταφορά φορτίου 
μέσω ζώνης παρατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες και μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενώ σε 
υψηλές θερμοκρασίες, οι ενδομοριακές δονήσεις καταστρέφουν τη συνοχή μεταξύ των γειτονικών μορίων. 
Έτσι, το φορτίο σκεδάζεται με μια μέση ελεύθερη διαδρομή που προσεγγίζει την απόσταση μεταξύ δύο 
γειτονικών μορίων. Συνεπώς, μεταφορά φορτίου μέσω ζώνης δεν μπορεί να επιτευχθεί και οι φορείς 
κινούνται μέσω αναπήδησης (hopping).  
Παρόλο που η μεταφορά φορτίου σε έναν οργανικό κρύσταλλο, επιτυγχάνεται με μεταφορά μέσω ζώνης, 
οπτικές μεταβάσεις μεταξύ της ζώνης σθένους και αγωγιμότητας δεν μπορεί να συμβούν λόγω των 
ισχυρών αλληλεπιδράσεων Coulomb μεταξύ των φορτίων. Ενώ στους ανόργανους ημιαγωγούς, η υψηλή 
διηλεκτρική σταθερά υποδηλώνει την αποτελεσματική θωράκιση των δυνάμεων Coulomb, στους 
οργανικούς ημιαγωγούς αυτό δεν ισχύει λόγω της χαμηλής διηλεκτρικής σταθεράς. Αυτό σημαίνει, πως 
όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια οπτική μετάβαση, προκειμένου ένα ηλεκτρόνιο να διαφύγει από 
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τον δεσμό Coulomb του, πρέπει να ξεπεράσει την ακτίνα σύνδεσης Coulomb, που είναι περίπου 20nm. 
Επομένως, μια μετάβαση όπου το ηλεκτρόνιο βρίσκεται εκτός της ακτίνας σύνδεσης Coulomb δεν μπορεί 
να συμβεί. Αντιθέτως, η απορρόφηση και η εκπομπή σε έναν κρύσταλλο λαμβάνει χώρα μεταξύ των 
τροχιακών ενός μορίου ή μεταξύ τροχιακών γειτονικών μορίων, δημιουργώντας ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής 
ισχυρών δεσμών Coulomb, που ονομάζονται εξιτόνια Frenkel ή εξιτόνια μεταφοράς φορτίου, αντίστοιχα. 
Το εξιτόνιο μπορεί να κινείται μέσα σε μια ζώνη εξιτονίων, δηλαδή μια ζώνη που δημιουργείται από την 
ηλεκτρονική σύζευξη του εξιτονίου με την γειτονική του περιοχή.  
Τα τελευταία χρόνια, τα συζευγμένα πολυμερή χρησιμοποιούνται ευρέως σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, 
όπως είναι οι οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός και τα οργανικά φωτοβολταϊκά, λόγω των ημιαγώγιμων 
και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους.  
 
1.5 Εφαρμογές ημιαγώγιμων πολυμερών 
 
Οι ποικίλες ιδιότητες των αγώγιμων πολυμερών και η εύκολη επεξεργασία αυτών, τα καθιστά κατάλληλα 
για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών, που είτε βρίσκονται ήδη σε χρήση είτε σε ερευνητικό ακόμα επίπεδο, 
με εξαιρετικές προοπτικές για το απώτερο μέλλον. Αποτελούν υποψήφια υλικά για πολλές ηλεκτρονικές, 
ηλεκτροπτικές και ηλεκτροχημικές εφαρμογές χάρη στη χαμηλή τους πυκνότητα και μηχανική ευκαμψία 
τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως αντιστατικά, για την απορρόφηση των 
υπεριώδων ακτίνων στην μικροηλεκτρονική, καθώς και σε φθορίζουσες και ηλεκτροχρωμικές συσκευές, 
για την περίπτωση όπου η οξειδοαναγωγική διαδικασία συνοδεύεται από απορρόφηση στο φάσμα. 
Χρησιμοποιούνται επίσης, ως μεμβράνες, λόγω του πορώδους χαρακτήρα τους και ως ιονανταλλάκτες, 
λόγω της εκλεκτικότητάς τους σε κάποια ιόντα. Ακόμα, μπορούν να αποτεθούν ως προστατευτικό 
επίστρωμα κατά της διάβρωσης, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά επιστρώματα χρωμικών, που είναι 
τοξικά, με υλικά φιλικότερα προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Συναντώνται σε ανιχνευτές–
αισθητήρες (αέριους, χημικούς, βιοχημικούς, θερμικούς) καθώς και στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
 
1.6 Τεχνικές εναπόθεσης λεπτών υμενίων οργανικών ημιαγωγών 
 
1.6.1 Τεχνική εναπόθεσης με περιστροφή–spin coating process 
 
Τα πρώτα υμένια οργανικών ημιαγωγών παρασκευάστηκαν με την τεχνική εναπόθεσης spin coating. Η 
εναπόθεση με περιστροφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή δειγμάτων στο εργαστήριο αφού 
είναι ακατάλληλη για μαζική παραγωγή. Σύμφωνα με την τεχνική εναπόθεσης spin coating, το διάλυμα 
απλώνεται στο υπόστρωμα με περιστροφή του ίδιου του υποστρώματος. Κατά την εναπόθεση, μια 
συγκεκριμένη ποσότητα διαλύματος αφήνεται πάνω στο υπόστρωμα, αυτό αρχίζει να περιστρέφεται και 
λόγω της κεντρομόλου επιτάχυνσης το διάλυμα απλώνεται και σχηματίζει ένα ομογενές υμένιο πάνω στην 
επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της περιστροφής, αλλά και μετά, ο διαλύτης εξατμίζεται και το διάλυμα 
στερεοποιείται. Οι παράμετροι που επηρεάζουν την εναπόθεση είναι η περιστροφική ταχύτητα και 
επιτάχυνση καθώς και η διάρκεια της περιστροφής. Το πάχος, του προς δημιουργία υμενίου, και η 
ποιότητά του, επηρεάζονται επίσης και από τη φύση του διαλύματος όσον αφορά το ιξώδες, το ρυθμό 
εξάτμισης του διαλύτη, τη συγκέντρωση του διαλύματος και τις επιφανειακές τάσεις. Τα βασικά 
μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η απώλεια του 90% της πρώτης ύλης καθώς και η μη 
συμβατότητα με τη roll–to–roll παραγωγή. 



12 

 

 
Σχήμα 1.6: Αρχή λειτουργίας τεχνικής εναπόθεσης διαλύματος spin coating. 
 
1.6.2 Τεχνική doctor blade 
 
Η διαδικασία εναπόθεσης με την τεχνική doctor blade είναι περισσότερο συμβατή με τις κοινές 
διαδικασίες τυπώματος για μια roll–to–roll παραγωγή. Με την τεχνική αυτή, το διάλυμα απλώνεται σε ένα 
υπόστρωμα με τη χρήση μιας λεπίδας, η οποία λόγω της ομοιότητάς της με την ιατρική λεπίδα ονομάζεται 
doctor blade. Η λεπίδα τοποθετείται σε απόσταση μερικών δεκάδων μικρομέτρων πάνω από το 
υπόστρωμα, το διάλυμα τοποθετείται μπροστά από τη λεπίδα και η εναπόθεση γίνεται με την μετακίνηση 
της λεπίδας κατά μήκος του υποστρώματος. Το πάχος του υμενίου εξαρτάται τόσο από τη φύση του 
διαλύματος όσο και από τις παραμέτρους του blading. Μερικές τέτοιες παράμετροι είναι η συγκέντρωση 
και το ιξώδες του διαλύματος, η ταχύτητα της λεπίδας, η απόστασή της από το υπόστρωμα και η 
θερμοκρασία της θερμαινόμενης πλάκας. 
 

 
Σχήμα 1.7: Αρχή λειτουργίας τεχνικής εναπόθεσης διαλύματος doctor blade. 
 
1.6.3 Τεχνική ψεκασμού–spray coating process 
 
Μια σχετικά εύκολη και πιο γρήγορη τεχνική θεωρείται η spray coating. Σε αυτήν την τεχνική, το 
υπόστρωμα, πάνω στο οποίο θα δημιουργηθεί το υμένιο, ψεκάζεται από το επιθυμητό πολυμερές και 
επικαλύπτεται. Ο ψεκασμός, πραγματοποιείται, συνήθως, από ένα πιστόλι που περιέχει το διάλυμα. Ένα 
μειονέκτημα, που παρουσιάζει σα μέθοδος, είναι ότι λόγω της υψηλής πίεσης με την οποία ψεκάζει το 
πιστόλι το υπόστρωμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, κατά την  εναπόθεση του πολυμερούς, να παγιδευτεί 
αέρας στα σταγονίδια που σχηματίζουν το υμένιο, κάτι το οποίο θα εκδηλωθεί με την εμφάνιση 
φουσκάλων στην επιφάνεια του υμενίου, που θα σπάσουν πριν στεγνώσει το διάλυμα, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία κακής ποιότητας υμενίου. Το πρόβλημα αυτό μπορεί, βέβαια, να αποφευχθεί 
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χρησιμοποιώντας ως αέριο οδηγό ψεκασμού διοξείδιο του άνθρακα CO2, αντί αέρα.  Σημαντική, επίσης, 
παράμετρος και εδώ, αποτελεί η ταχύτητα ψεκασμού του διαλύματος, η οποία μπορεί να καθορίσει την 
ποιότητα του τρόπου εναπόθεσης των μορίων του διαλύματος. Γι’ αυτό και μερικές φορές, κρίνεται 
απαραίτητη η χρήση μάσκας. 
 

 
Σχήμα 1.8: Αρχή λειτουργίας τεχνικής εναπόθεσης διαλύματος spray coating. 
 
1.6.4 Τεχνική βύθισης–dip coating process 
 
Μία άλλη τεχνική εναπόθεσης διαλυμάτων αποτελεί η dip coating, σύμφωνα με την οποία το υπόστρωμα 
βυθίζεται αργά στο διάλυμα του πολυμερούς και σαν αποτέλεσμα είναι η επικάλυψη του πολυμερούς και 
στις δύο πλευρές του υποστρώματος. Βασική παράμετρος στην τεχνική αυτή αποτελεί κυρίως η ταχύτητα 
με την οποία βυθίζεται  και αποσύρεται από το διάλυμα το υποκείμενο υπόστρωμα. Όπως και στην τεχνική 
spin coating, το πάχος, του προς δημιουργία υμενίου, και η ποιότητά του και εδώ, επηρεάζονται επίσης και 
από τη φύση του διαλύματος όσον αφορά το ιξώδες, το ρυθμό εξάτμισης του διαλύτη, τη συγκέντρωση 
του διαλύματος και τις επιφανειακές τάσεις. 
 

 
Σχήμα 1.9: Αρχή λειτουργίας τεχνικής εναπόθεσης διαλύματος dip coating. 
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1.6.5 Τεχνική roll–to–roll 
 
Η  roll–to–roll παραγωγή οργανικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων χρησιμοποιείται για μαζική, 
βιομηχανική παραγωγή, για διατάξεις μεγάλου μεγέθους. Με τη χρήση της μεθόδου αυτής, δίνεται η 
δυνατότητα εναπόθεσης οργανικών διατάξεων πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα με μικρό βάρος. Η 
μέθοδος αυτή προσφέρει επίσης στους κατασκευαστές τη δυνατότητα για συνεχή και με  γρήγορους 
ρυθμούς παραγωγή σε μεγάλους όγκους με χαμηλό κόστος. 

 
Σχήμα 1.10: Αρχή λειτουργίας τεχνικής εναπόθεσης διαλύματος roll–to–roll. 
 
1.6.6 Εξάχνωση μικρών οργανικών μορίων–organic phase vapor deposition (OPVD) 
 
Στην τεχνική αυτή, πραγματοποιείται εξάχνωση μικρών οργανικών μορίων υπό κενό. Αρχικά το υλικό 
(πηγή) θερμαίνεται έτσι ώστε να δημιουργηθούν μόρια ατμού, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται από 
ένα θερμό αδρανές αέριο προς ένα ψυχρό υπόστρωμα. Μόλις τα μικρά οργανικά μόρια φτάσουν στην 
επιφάνεια του υποστρώματος, συμπυκνώνονται επιλεκτικά. Η παρασιτική συμπύκνωση του υλικού στο 
υπόστρωμα αποφεύγεται με ψύξη του υποστρώματος και θέρμανση των τοιχωμάτων του συστήματος. Για 
να αναπτυχθούν ενισχυμένα υμένια, αναμειγνύονται πολλές ροές υλικών καθ’οδόν προς το υπόστρωμα. Η 
διαδικασία πραγματοποιείται σε μικρή πίεση, αυξάνοντας τη διάχυση του αερίου και συνεπώς 
βελτιώνοντας το ρυθμό μεταφοράς μάζας. Επομένως τα τρία βήματα της τεχνολογίας εξάχνωσης μικρών 
μορίων είναι: 

i. η εξάχνωση του υλικού,   
ii. η μεταφορά των μορίων και   
iii. η εναπόθεση του υλικού στο υπόστρωμα. 

 

 
Σχήμα 1.11: Αρχή λειτουργίας τεχνολογίας εξάχνωσης μικρών οργανικών μορίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ORGANIC PHOTOVOLTAICs, OPVs) 

  
2.1 Εισαγωγή 
 
Οι περιορισμένες φυσικές πηγές ενέργειας και οι κλιματικές αλλαγές καθιστούν απαραίτητη την έρευνα 
και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παγκοσμίως, επιχειρείται να αυξηθεί η συμμετοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού και κυρίως εστιάζεται στη χρήση των 
φωτοβολταϊκών διατάξεων. Παρόλα αυτά, για να εδραιωθεί η χρήση των φωτοβολταϊκών, είναι 
απαραίτητο να μειωθεί το κόστος κατασκευής τους. Οι φωτοβολταϊκές διατάξεις ταξινομούνται σε πρώτης, 
δεύτερης και τρίτης γενιάς. Τα φωτοβολταϊκά πρώτης γενιάς κατασκευάζονται από κρυσταλλικό πυρίτιο 
(crystalline silicon)και αποτελούν την κύρια τεχνολογία φωτοβολταϊκών διατάξεων, ενώ τα φωτοβολταϊκά 
δεύτερης γενιάς είναι διατάξεις λεπτών υμενίων, που κατασκευάζονται από άμορφο πυρίτιο ή τελλιούχο 
κάδμιο (CdTe), είναι εμπορικά διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται σε μικρά αυτόνομα συστήματα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στα οργανικά φωτοβολταϊκά (organic 
photovoltaics, OPVs) τρίτης γενιάς, που βασίζονται σε οργανικούς ημιαγωγούς, λόγω του χαμηλού κόστους 
κατασκευής τους σε εύκαμπτα υποστρώματα. Σε αυτή τη γενιά ανήκουν και οι φωτοβολταϊκές διατάξεις με 
περοφσκίτη, όπου το ενεργό στρώμα των διατάξεων αποτελείται από μια ένωση τύπου περοφσκίτη. Η 
ένωση αυτή είναι μια οργανική-ανόργανη ένωση μολύβδου ή μια ένωση αλογόνου-κασσιτέρου.  
Η μέγιστη απόδοση μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική των οργανικών φωτοβολταϊκών, που 
έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, είναι περίπου 10% και ο χρόνος ζωής τους είναι πάνω από 1000 ώρες υπό 
συνεχή φωτισμό. Οι τιμές αυτές είναι πολύ κοντά σε αυτές που απαιτούνται, ώστε να εισαχθούν στην 
αγορά και να γίνουν τα οργανικά φωτοβολταϊκά εμπορικά διαθέσιμα. Παρόλα αυτά, είναι αναγκαία η 
σημαντική αύξηση της απόδοσης και του χρόνου ζωής τους, έτσι ώστε να εισαχθούν ευρέως στην αγορά, 
καθώς τα ανόργανα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν αποδόσεις πάνω από 15% και χρόνο ζωής 25 χρόνια.  
Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των μηχανισμών μετατροπής της ηλιακής ενέργεια σε ηλεκτρική στα 
ανόργανα φωτοβολταϊκά (inorganic photovoltaics–IPs) και στα οργανικά φωτοβολταϊκά. Η κύρια διαφορά 
τους είναι πως η απορρόφηση φωτός στα ανόργανα φωτοβολταϊκά οδηγεί στην άμεση δημιουργία 
(ελεύθερων) ηλεκτρονίων και οπών, ενώ στα OPVs δημιουργούνται εξιτόνια (διεγερμένη κατάσταση). 
 

  
(α)       (β) 

Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση αρχής λειτουργίας (α)ανόργανων και (β)οργανικών φωτοβολταϊκών. 
 
Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους (Σχήμα 2.2):  

i. επειδή η διηλεκτρική σταθερά των οργανικών υλικών είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τους 
ανόργανους ημιαγωγούς, με αποτέλεσμα το πηγάδι δυναμικού Coulomb γύρω από το εξιτόνιο 
(ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής) να εκτείνεται περισσότερο στους οργανικούς ημιαγωγούς απ’ ότι στα 
ανόργανα υλικά, και 
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ii. επειδή οι ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανικών μορίων είναι ασθενείς (στενό 
εύρος ζώνης) σε σύγκριση με τις ισχυρές ενδοατομικές αλληλεπιδράσεις των ομοιοπολικά 
συνδεδεμένων ανόργανων ημιαγωγών, όπως το πυρίτιο, με αποτέλεσμα η κυματοσυνάρτηση του 
ηλεκτρονίου να είναι χωρικά περιορισμένη, επιτρέποντας του να εντοπίζεται μέσα στο πηγάδι 
δυναμικού της συζυγούς οπής του, και αντίστροφα. Ως εκ τούτου, ένα άρρηκτα συνδεδεμένο 
ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής (εξιτόνιο Frenkel ή εξιτόνιο μεταφοράς φορτίου) αποτελεί το σύνηθες 
προϊόν της απορρόφησης του φωτός από τους οργανικούς ημιαγωγούς.  
 
 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα δυναμικού Coulomb ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής με διηλεκτρική σταθερά ε=4 
(οργανικός ημιαγωγός) και ε=15 (ανόργανος ημιαγωγός) και κυματοσυναρτήσεων ηλεκτρονίου. 
 
Τα οργανικά φωτοβολταϊκά είχαν ήδη κατασκευαστεί και μελετηθεί πριν από το 1986, όμως το μεγάλο 
βήμα έγινε από τον Tang και τους συνεργάτες του, οι οποίοι δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς 
τους εκείνη τη χρονιά. Ο Tang παρουσίασε μια νέα προσέγγιση οργανικών φωτοβολταϊκών 
χρησιμοποιώντας δύο οργανικά υλικά με ανόμοιες ηλεκτρικές ιδιότητες, παρατηρώντας πως η 
ετεροεπιφάνεια μεταξύ των οργανικών υλικών επιτρέπει έναν εύκολο διαχωρισμό του φωτοπαραγόμενου 
εξιτονίου και συνεπώς μια βελτίωση των φωτοβολταϊκών ιδιοτήτων. Οι αποδόσεις των ηλιακών κελιών του 
έφτασαν το 1%. Την ίδια εποχή, ο Tang και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν την πρώτη αποδοτική οργανική 
δίοδο εκπομπής φωτός (organic light emitting diode, OLED) και από τότε οι OLEDs παρουσίασαν μεγάλη 
πρόοδο και έγιναν εμπορικά διαθέσιμες. Τα οργανικά φωτοβολταϊκά έχουν αναπτυχθεί αρκετά από το 
1986, αλλά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο συγκρινόμενα με τις OLEDs. Η διάταξη OPV που 
περιγράφηκε από τον Tang αποτελείτο από δύο στρώματα οργανικών ημιαγωγών, του δότη και του 
αποδέκτη ηλεκτρονίων.  
Η ετεροεπαφή δότη-αποδέκτη (donor-acceptor heterojunction, D-A HJ) αποτελεί το κυριότερο μέρος των 
αποδοτικών οργανικών φωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, τα εξιτόνια που δημιουργούνται 
από την απορρόφηση φωτός από τον δότη, πρέπει πρώτα να μεταφερθούν, συνήθως μέσω διάχυσης, στην 
ετεροεπαφή και στη συνέχεια να διαχωριστούν, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3.  
 
 
 



17 

 

Σχήμα 2.3: Ενεργειακό διάγραμμα εξιτονικού οργανικού φωτοβολταϊκού. Το εξιτόνιο που δημιουργείται 
στον οργανικό ημιαγωγό-δότη από την απορρόφηση φωτός, δεν έχει αρκετή ενέργεια ώστε να 
διαχωριστεί. Όμως η ενεργειακή διαφορά των επιπέδων LUMO (ή ΗΟΜΟ) εξασφαλίζει ένα εξωθερμικό 
«μονοπάτι» για διαχωρισμό του εξιτονίου παράγοντας ένα ηλεκτρόνιο στον αποδέκτη και αφήνοντας μια 
οπή στον δότη. Για να διαχωριστεί το εξιτόνιο πρέπει η ενεργειακή διαφορά των LUMO (ή ΗΟΜΟ) των δύο 
ημιαγωγών να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια σύνδεσης του εξιτονίου. 
 
Επομένως, στην ετεροεπαφή δότη-αποδέκτη οι φορείς είναι ήδη διαχωρισμένοι. Δεδομένης της 
ανισορροπίας μεταξύ των πυκνοτήτων φορέων, τα εξιτονικά φωτοβολταϊκά είναι διατάξεις φορέων 
πλειοψηφίας, σε αντίθεση με τα IPVs που είναι διατάξεις φορέων μειονότητας. Η ενέργεια ενός θερμικά 
διεγερμένου εξιτονίου, που αποτελεί το οπτικό ενεργειακό χάσμα του οργανικού ημιαγωγού, είναι 
μικρότερη από την ενέργεια ενός ελεύθερου ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής, που αποτελεί το ηλεκτρικό 
ενεργειακό χάσμα του οργανικού ημιαγωγού, η διαφορά των οποίων δίνει την ενέργεια σύνδεσης του 
εξιτονίου. Η θερμοδυναμκή απαίτηση για τον διαχωρισμό του εξιτονίου στη διεπιφάνεια των δύο 
οργανικών ημιαγωγών είναι πλέον ξεκάθαρη: η ενεργειακή διαφορά των επιπέδων HOMO, ΕH, (ή LUMO, 
EL) των δύο οργανικών ημιαγωγών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια σύνδεσης του εξιτονίου.  
 
2.2 Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά μεγέθη των οργανικών φωτοβολταϊκών  
 
Οι θεμελιώδεις φυσικές διαδικασίες των οργανικών φωτοβολταϊκών, που αποτελούν τα βασικά βήματα 
της αρχής λειτουργίας τους, παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.4 και είναι:  

 Απορρόφηση του φωτός και δημιουργία των εξιτονίων  

 Διάχυση των εξιτονίων  

 Διαχωρισμός των εξιτονίων και παραγωγή των φορέων  

 Μεταφορά και συλλογή των φορέων  

 
Σχήμα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας των OPVs. 
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Η απορρόφηση των φωτονίων οδηγεί στη διέγερση του οργανικού ημιαγωγού-δότη της διάταξης(1), με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία εξιτονίων στο πολυμερές. Τα εξιτόνια που δημιουργήθηκαν διαχέονται μέσα 
στον δότη(2), και όταν συναντήσουν την διεπιφάνεια μεταξύ του δότη και αποδέκτη, τότε διαχωρίζονται 
και δημιουργούνται ελεύθεροι φορείς(3). Τα σχεδόν ασταθή ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών που 
δημιουργούνται στη διεπιφάνεια δότη-αποδέκτη συνδέονται με δυνάμεις Coulomb, με αποτέλεσμα να 
είναι απαραίτητο ένα ηλεκτρικό πεδίο ώστε να διαχωριστούν. Στη συνέχεια, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και οι 
ελεύθερες οπές μεταφέρονται, μέσω του ηλεκτρικού πεδίου που προκαλείται από τα ηλεκτρόδια με 
διαφορετικό έργο εξόδου, στην κάθοδο και την άνοδο, αντίστοιχα, όπου συλλέγονται(4) και οδηγούνται 
στο εξωτερικό κύκλωμα. Παρόλα αυτά, αν τα εξιτόνια δημιουργηθούν πολύ μακριά από την διεπιφάνεια 
δότη-αποδέκτη, μπορεί να αποσυντεθούν, παράγοντας για παράδειγμα ηλεκτροφωταύγεια. Γι αυτό το 
λόγο, τα εξιτόνια πρέπει να δημιουργηθούν σε απόσταση από τη διεπιφάνειαα δότη-αποδέκτη, η οποία 
κυμαίνεται από 5nm – 20nm, που αποτελεί το μήκος διάχυσης του εξιτονίου.   
 
2.2.1. Δημιουργία εξιτονίων  
 
Το ενεργό στρώμα ενός οργανικού φωτοβολταϊκού, που είναι ο δότης και ο αποδέκτης, πρέπει να 
απορροφά ένα μεγάλο μέρος της προσπίπτουσας σε αυτό φωτεινής ακτινοβολίας, ώστε να επιτυγχάνεται 
υψηλή απόδοση. Λόγω του υψηλού συντελεστή απορρόφησης, ε (της τάξης των 105cm-1) ,τα συζευγμένα 
πολυμερή απορροφούν το φως πολύ αποδοτικά στο μέγιστο του φάσματος απορρόφησής τους, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται ένα στρώμα πάχους μερικών νανομέτρων, σε αντίθεση με τα ανόργανα 
φωτοβολταϊκά, όπως τα φωτοβολταϊκά που βασίζονται στο πυρίτιο, όπου το πάχος του πυριτίου είναι της 
τάξης των εκατοντάδων μικρομέτρων, καθώς το πυρίτιο είναι ένας έμμεσος ημιαγωγός. Παρόλα αυτά, οι 
ζώνες απορρόφησης των πολυμερών είναι σχετικά στενές, σε σύγκριση με τους ανόργανους ημιαγωγούς, 
με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των φωτοβολταϊκών που βασίζονται σε πολυμερή να είναι χαμηλότερες σε 
σύγκριση με αυτές των ανόργανων φωτοβολταϊκών. Στα OPVs καλύπτεται μόνο ένα τμήμα του ηλιακού 
φάσματος. Για παράδειγμα, για την κάλυψη του 77% της ηλιακής ροής φωτονίων (που στο εξής θα 
αναφέρεται με τον όρο συντελεστής μάζας αέρα, ΑΜ 1,5 και ορίζεται ως το μήκος της οπτικής διαδρομής 
της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω της γήινης ατμόσφαιρας), απαιτείται ένα ενεργειακό χάσμα 1,1eV, με την 
προϋπόθεση ότι η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται πλήρως από το πολυμερές, ενώ τα περισσότερα 
πολυμερή έχουν ενεργειακό χάσμα μεγαλύτερο από 1,9eV, το οποίο καλύπτει μόνο το 30% του ΑΜ 1,5 του 
ηλιακού φάσματος. Επίσης, οι χαμηλές τιμές ευκινησίας των φορέων στα περισσότερα πολυμερή, 
περιορίζουν το πάχος του ενεργού στρώματος στα 100nm, που με τη σειρά του οδηγεί σε απορρόφηση 
του 60% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο μέγιστο της απορρόφησης των πολυμερών. Όταν 
φωτόνια με ενέργεια πέρα από την άκρη του φάσματος απορρόφησης του οργανικού ημιαγωγού 
προσπίπτουν σε ένα πολυμερικό υμένιο, δημιουργείται ένα ηλεκτρόνιο και μια οπή αντίθετου σπιν, 
συνδεδεμένα με έλξεις Coulomb σε μια απλή διεγερμένη κατάσταση (Σχήμα 2.5).   
 

Σχήμα 2.5: Απορρόφηση φωτός και δημιουργία εξιτονίου. 
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Λόγω της χαμηλής σύζευξης μεταξύ γειτονικών μορίων, οι μοριακές διεγερμένες καταστάσεις είναι 
εντοπισμένες, και δεν υπάρχουν μεταβάσεις μεταξύ ζωνών, όπως συμβαίνει στους ανόργανους 
ημιαγωγούς. Ταυτόχρονα, η διηλεκτρική σταθερά της τάξης των 3-5, οδηγεί στη δημιουργία εντοπισμένων 
εξιτονίων ισχυρών δεσμών (τύπου Frenkel). Ως εκ τούτου, οι επιδράσεις εξιτονίων είναι σημαντικές σε 
θερμοκρασία δωματίου, σε αντίθεση με τα ανόργανα εξιτόνια τύπου Wannier, με ενέργεια σύνδεσης 
(binding energy, BE) της τάξης kT σε θερμοκρασία δωματίου.  
Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο είναι το μέγεθος της ενέργειας σύνδεσης του εξιτονίου 
σε ένα πολυμερές. Η ενέργεια σύνδεσης του εξιτονίου στα συζευγμένα πολυμερή κυμαίνεται από 0,5eV 
έως 1eV.  
 
2.2.2. Έγχυση εξιτονίων  
 
Λόγω της υψηλής ενέργειας σύνδεσης (BE>kT) στα συζευγμένα πολυμερή, η θερμική ενέργεια 
(kT=0,026eV) σε θερμοκρασία δωματίου δεν είναι επαρκής ώστε να διαχωριστεί το φωτοπαραγόμενο 
εξιτόνιο σε ελεύθερους φορείς. Κατά συνέπεια, οι αρχές σχηματισμού και λειτουργίας των OPVs 
διαφέρουν σημαντικά από τις ανόργανες διατάξεις. Γενικά, στα οργανικά φωτοβολταϊκά χρησιμοποιείται 
ένα υλικό-αποδέκτης ηλεκτρονίων, με σκοπό να διαχωριστεί το ισχυρά δεσμευμένο εξιτόνιο σε 
ελεύθερους φορείς. Το μήκος διάχυσης του εξιτονίου, που χαρακτηρίζει το αποτελεσματικό πλάτος της 
ενεργούς περιοχής του πολυμερικού υμενίου στη διεπιφάνεια με τον αποδέκτη, κυμαίνεται από 5nm έως 
20nm. Το μήκος διάχυσης του εξιτονίου είναι μικρότερο από το μήκος κύματος απορρόφησης του 
φωτονίου (100nm), επομένως η απόδοση διστρωματικών διατάξεων περιορίζεται από τον αριθμό των 
φωτονίων που μπορεί να απορροφηθούν εντός της περιοχής διάχυσης του εξιτονίου στη διεπιφάνεια 
δότη/αποδέκτη. Για την αντιμετώπιση του περιορισμένου μήκους διάχυσης του εξιτονίου στα συζευγμένα 
πολυμερή, έχει αναπτυχθεί η δομή ετεροεπαφής κυρίου όγκου (bulk heterojunction), όπως θα περιγραφεί 
παρακάτω, όπου το πολυμερές δότης αναμιγνύεται με ένα διαλυτό υλικό αποδέκτη ηλεκτρονίων. Στην 
ιδανική περίπτωση, το μειωμένο μέγεθος της φάσης του πολυμερούς στο ενεργό στρώμα της διάταξης 
ορίζει πως όλα τα εξιτόνια δημιουργούνται εντός της απόστασης διάχυσης της διεπιφάνειας δότη-
αποδέκτη. Ως εκ τούτου, ένα τέτοιο αμφι-συνεχόμενο δίκτυο δότη-αποδέκτη βελτιώνει την απορρόφηση 
των φωτονίων, διατηρώντας έτσι ένα αποτελεσματικό διαχωρισμό των φωτοπαραγόμενων εξιτονίων. Η 
διάχυση των εξιτονίων είναι επομένως μια ευεργετική διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά που βασίζονται 
στα πολυμερή, καθώς ρυθμίζει τη μεταφορά της ενέργειας φωτοδιέγερσης προς τη διεπαφή δότη-
αποδέκτη, όπου σχηματίζονται ελεύθεροι φορείς. Η βελτίωση της διάχυσης των εξιτονίων επιτρέπει τη 
χρήση παχύτερων πολυμερικών υμενίων, ενισχύοντας έτσι την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από 
τον δότη και αυξάνοντας την απόδοση των φωτοβολταϊκών διατάξεων.  
 
2.2.3. Διαχωρισμός εξιτονίων και παραγωγή ελεύθερων φορέων  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι οργανικοί ημιαγωγοί έχουν χαμηλή διηλεκτρική σταθερά, με αποτέλεσμα η 
ενέργεια σύνδεσης Coulomb του φωτοπαραγόμενου ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής στη διεπιφάνεια δότη-
αποδέκτη να είναι πολύ ισχυρή. Για παράδειγμα, για το διαχωρισμό του ηλεκτρονίου και της οπής κατά 
1nm η ενέργεια σύνδεσης Coulomb είναι 0,5eV. Ως αποτέλεσμα, το εξιτόνιο είτε επανασυνδέεται είτε 
διαχωρίζεται σε ελεύθερους φορείς, όταν τα ηλεκτρόνια και οι οπές είναι σε θέση να διαφύγουν από την 
αμοιβαία έλξη Coulomb τους. Γενικά, στα οργανικά στερεά θεωρείται πως η δημιουργία φορέων είναι 
αποτέλεσμα του διαχωρισμού εξιτονίων απλών καταστάσεων υποβοηθούμενο από το ηλεκτρικό πεδίο και 
την θερμοκρασία. Η εξάρτηση της δημιουργίας φορέων από το ηλεκτρικό πεδίο περιγράφεται από την 
θεωρία Onsager, όπου ο διαχωρισμός ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής περιγράφεται ως μια κίνηση 
διάχυσης φορέων, εντός του τροποποιημένου από ένα εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο δυναμικού 
Coulomb. Η απόδοση διαχωρισμού των φορέων, επομένως, εξαρτάται από το ηλεκτρικό πεδίο που 
εφαρμόζεται. Για τα συζευγμένα πολυμερή, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, καθώς απαιτείται ένα 
ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο για το διαχωρισμό μιας απλής κατάστασης εξιτονίου. Διαπιστώθηκε πως για τα 
συζευγμένα πολυμερή η παραγωγή ελεύθερων φορέων είναι μια διαδικασία δύο σταδίων: στο πρώτο 
σχηματίζονται ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών συνδεδεμένα με δυνάμεις Coulomb, και στο δεύτερο τα ζεύγη 
διαχωρίζονται σε ελεύθερους φορείς.  
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Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν τα ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών παρουσιάζονται στα συστήματα δότη- 
αποδέκτη, τα οποία σχετίζονται με τα διπλοστρωματικά και κυρίου όγκου φωτοβολταϊκά. Όπως έχει 
προταθεί, το εξιτόνιο διασπάται άμεσα σε ελεύθερους φορείς, διότι η πλεονάζουσα ενέργεια των 
φωτονίων χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό του ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής στη διεπιφάνεια δότη- 
αποδέκτη. Εναλλακτικά, η πλεονάζουσα ενέργεια των θερμών φορέων που δημιουργούνται αμέσως μετά 
τη μεταφορά φορέων, διέπει την αρχική απόσταση διαχωρισμού των ισχυρά δεσμευμένων ηλεκτρονίων 
και οπών, και έτσι την απόδοση διαχωρισμού. Στις διπλοστρωματικές διατάξεις, η διεπαφή δότη- 
αποδέκτη παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, αφού ο προσανατολισμός του ηλεκτρικού διπόλου ευνοεί τον 
διαχωρισμό κάθετα στη διεπαφή, σε ευθυγράμμιση με το πεδίο. Η δημιουργία διπόλου στην διεπαφή, 
λόγω της μεταφορά φορέων (charge transfer) πριν την φωτοδιέγερση, εμποδίζει την μεταφορά των οπών 
προς τα πίσω και μειώνει την πιθανότητα επανασύνδεσης του ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής.  
Στην περίπτωση ενός ιδανικού φωτοβολταϊκού, χωρίς επανασύνδεση των φορέων, το φωτοπαραγόμενο 
ρεύμα μπορεί να μετρηθεί άμεσα από τους φωτοπαραγόμενους ελεύθερους φορείς. Το φωτοπαραγόμενο 
ρεύμα για τις οπές δίνεται από τη Σχέση 2.1:  
      Jph = e p μ Ε        (2.1) 
  
όπου     e = είναι το ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου,  
 p = είναι η πυκνότητα των φωτοπαραγόμενων οπών,  
 μ = είναι η ευκινησία των οπών και  
 Ε = το εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο της διάταξης που δίνεται από τη Σχέση 2.2:  
 

      Ε = 
𝑉𝑜𝑐−𝑉

𝐿
     (2.2) 

 
όπου     Voc = η τάση ανοιχτού κυκλώματος (όπως περιγράφεται παρακάτω),  
   V = η εφαρμοζόμενη τάση και  
    L = το πάχος του ενεργού στρώματος της διάταξης.  
 
Η πυκνότητα των φωτοπαραγόμενων οπών εξαρτάται από το χρόνο ζωής τους, τ, και το ρυθμό παραγωγής 
τους, G, σύμφωνα με τη Σχέση 2.3:  
            p = τG      (2.3) 
 
Για μεγάλους χρόνους ζωής, όλοι οι φωτοπαραγόμενοι φορείς εξάγονται από τη διάταξη πριν 
επανασυνδεθούν, και ο χρόνος ζωής τους ισούται με το χρόνο μεταφοράς τους:  
 

      τt = 
𝐿2

𝜇𝑉
      (2.4) 

 
Επομένως το φωτοπαραγόμενο ρεύμα των οπών είναι:  
 
      Jph = eGL     (2.5) 
 
Όμοια αποτελέσματα προκύπτουν και για τα ηλεκτρόνια. Συνεπώς, για ένα σταθερό ρυθμό παραγωγής 
φορέων, το ρεύμα που παράγεται είναι ανεξάρτητο της εφαρμοζόμενης τάσης και της ευκινησίας των 
φορέων. Παρόλα αυτά, η Σχέση 2.5 δεν είναι απόλυτα σωστή σε χαμηλές τιμές τάσης, διότι δεν έχει 
συμπεριληφθεί το ρεύμα διάχυσης. Επομένως το φωτοπαραγόμενο ρεύμα, συμπεριλαμβανομένου του 
ρεύματος διάχυσης είναι:  

     Jph = eGL [
exp(

𝑒𝑉

𝑘𝑇
)+1

exp(
𝑒𝑉

𝑘𝑇
)−1

 - 
2𝑘𝑇

𝑒𝑉
]    (2.6) 

 
όπου     το γινόμενο  eGL =  το φωτόρευμα κορεσμού,  
                k = σταθερά του Boltzmann και  
                Τ = θερμοκρασία 
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Στην πραγματικότητα, δεν διαχωρίζονται όλα τα φωτοπαραγόμενα ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής σε ελεύθερους 
φορείς. Μόνο ένα μέρος των φωτοπαραγόμενων εξιτονίων διαχωρίζεται σε ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές 
(Gmax), το οποίο εξαρτάται από το ηλεκτρικό πεδίο και τη θερμοκρασία. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός παραγωγής 
ελεύθερων φορέων περιγράφεται από τη σχέση:  
 
     G(T,E) = Gmax P(T,E)     (2.7) 
 
όπου     P(T,E) = πιθανότητα διαχωρισμού των φορέων στη διεπιφάνεια δότη-αποδέκτη. 
 
Ο ατελής διαχωρισμός όλων των παραγόμενων ζευγών ηλεκτρονίων-οπών και η επανασύνδεσή τους, 
αποτελούν τον κύριο μηχανισμό απώλειας των οργανικών φωτοβολταϊκών.  
 
2.2.4. Μεταφορά φορέων στο ενεργό στρώμα  
 
Μετά την δημιουργία των εξιτονίων, τη διάχυσή τους στη διεπιφάνεια δότη-αποδέκτη και το διαχωρισμό 
τους, τα ηλεκτρόνια και οι οπές εντοπίζονται στον αποδέκτη και στο δότη, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, τα 
ηλεκτρόνια και οι οπές πρέπει να μεταφερθούν προς τα ηλεκτρόδια ώστε να παραχθεί ρεύμα. Η μεταφορά 
των φορέων προς τα ηλεκτρόδια εξαρτάται, κυρίως, από την ευκινησία των φορέων στα οργανικά 
στρώματα δότη και αποδέκτη. Για παράδειγμα, η ευκινησία των ηλεκτρονίων (μe=2,0×10-7m2V-1s-1) στο 
παράγωγο φουλερενίου, PCBM, που αποτελεί τον αποδέκτη στα OPVs, είναι 4000 φορές μεγαλύτερη από 
την ευκινησία των οπών (μh=5,0×10-11m2V-1s-1) στο πολυμερές PPV, που χρησιμοποιείται ως δότης στα 
οργανικά φωτοβολταϊκά. Ωστόσο, οι τιμές αυτές αφορούν μετρήσεις ευκινησίας φορέων για κάθε υμένιο 
χωριστά. Οι μετρήσεις της ευκινησίας ηλεκτρονίων και οπών πρέπει να γίνονται σε όλο το ενεργό στρώμα 
της διάταξης και όχι σε κάθε υμένιο χωριστά. Για παράδειγμα, η ευκινησία των οπών σε ένα μείγμα 
20:80wt% MDMO-PPV:PCBM ενισχύθηκε πάνω από δύο τάξης μεγέθους συγκρινόμενη με την ευκινησία 
των οπών στο πολυμερές MDMO-PPV (poly[2-methoxy-5-(3,7-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylenevinylene, 
πολύ[2-μεθοξυ-5-(3,7-διμεθυλοκτυλοξυ)-1,4-φαινυλοβινυλένιο), με αποτέλεσμα την πιο ισορροπημένη 
μεταφορά φορέων.  
Ένας τρόπος αύξησης της ευκινησίας των φορέων στα πολυμερή είναι η θερμική ανόπτηση, η οποία 
βελτιώνει την κρυσταλλικότητα των πολυμερών, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταφορά των 
φορέων, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των διατάξεων. Τελευταία, έχει αναφερθεί ότι με τη 
χρήση ενός ενδιάμεσου στρώματος μεταξύ του ενεργού στρώματος και του υποκείμενου ηλεκτροδίου 
μπορεί να ελεγχθεί η μορφολογία και η κρυσταλλικότητα του πολυμερικού φωτοενεργού στρώματος των 
OPVs, βελτιώνοντας έτσι τη μεταφορά των οπών. 
 
2.2.5. Συλλογή φορέων από τα ηλεκτρόδια 
 
Εκτός από τις προσπάθειες για τη βελτίωση των συστατικών και της σύνθεσης του ενεργού στρώματος, η 
τροποποίηση των ηλεκτροδίων έχει, επίσης, οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης της διάταξης. Είναι 
γνωστό πως η συλλογή των φορέων από τα ηλεκτρόδια εξαρτάται από τον ενεργειακό φραγμό στη 
διεπιφάνεια οργανικού ημιαγωγού/ηλεκτροδίου. Για την αποτελεσματικότερη συλλογή φορέων είναι 
απαραίτητη η δημιουργία ωμικών επαφών, που σημαίνει ότι το αρνητικό και θετικό ηλεκτρόδιο 
ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο LUMO του αποδέκτη και το επίπεδο HOMO του δότη, αντίστοιχα. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση ενδιάμεσων στρωμάτων συλλογής φορέων μεταξύ του ενεργού 
στρώματος της διάταξης και των ηλεκτροδίων. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο, 
τα ενδιάμεσα στρώματα ευθυγραμμίζουν τα επίπεδα Fermi της ανόδου και της καθόδου με τα επίπεδα 
HOMO του δότη και LUMO του αποδέκτη, αντίστοιχα, διευκολύνοντας την συλλογή/εξαγωγή οπών και 
ηλεκτρονίων από την άνοδο και την κάθοδο της διάταξης, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
απόδοσης της διάταξης.  
Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των οργανικών φωτοβολταϊκών, οι διατάξεις αυτές συμπεριφέρονται 
ηλεκτρικά σαν δίοδοι. Όταν λειτουργούν απουσία φωτός η χαρακτηριστική καμπύλη πυκνότητας 
ρεύματος–τάσης (J–V) είναι της μορφής διόδου, ενώ παρουσία φωτός μεταβάλλεται εξαιτίας της γένεσης 
φορέων. Στο Σχήμα 2.6(α) φαίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες J–V παρουσία και απουσία φωτός. Η 
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χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος–τάσης ενός φωτοβολταϊκού υπό φωτισμό, γενικά χαρακτηρίζεται, από 
το ισοδύναμο κύκλωμα τους Σχήματος 2.6(β), και είναι η πιο σημαντική μέτρηση για τον υπολογισμό της 
απόδοσης μιας φωτοβολταϊκής διάταξης. Σύμφωνα με το Σχήμα 2.6(β), το ισοδύναμο κύκλωμα του 
φωτοβολταϊκού περιγράφεται από μια πηγή ρεύματος και μια δίοδο, συνδεδεμένη με δύο αντιστάσεις, 
μία παράλληλα και μία σε σειρά. Η παράλληλη αντίσταση, Rsh, αντιπροσωπεύει την αντίσταση 
διακλάδωσης, που μπορεί να συμβεί σε ένα φωτοβολταϊκό κατά μήκος των επιφανειών, στην ετεροεπφή 
p-n, ή στα όρια της επιφάνειας διαφορετικών φάσεων. Η αντίσταση σε σειρά υπολογίζεται για όλες τις 
πτώσεις τάσης στα άκρα των αντιστάσεων μεταφοράς του φωτοβολταϊκού και στις συνδέσεις του με ένα 
φορτίο.  
Για μια φωτοβολταϊκή διάταξη, η παράλληλη αντίσταση προέρχεται από την επανασύνδεση φορέων 
φορτίου στην περιοχή διαχωρισμού, δηλαδή στην διεπιφάνεια δότη-αποδέκτη, και μπορεί, επίσης, να 
περιλαμβάνει την επανασύνδεση φορέων μακρύτερα από την περιοχή διαχωρισμού, δηλαδή κοντά στα 
ηλεκτρόδια. Για τη σειριακή αντίσταση, Rs, λαμβάνεται υπόψη η αγωγιμότητα, δηλαδή η ευκινησία των 
φορέων φορτίου στο αντίστοιχο μέσο μεταφοράς, που επηρεάζεται από το φορτίο χώρου, τις παγίδες 
φορτίου ή από άλλους φραγμούς, όπως είναι η μεταφορά μέσω αναπήδησης.  
 

 
    (α)       (β) 
Σχήμα 2.6: (α)Χαρακτηριστική καμπύλη J–V φωτοβολταϊκού κελιού παρουσία και απουσία φωτός, και 
(β)ισοδύναμο κύκλωμα φωτοβολταϊκής διάταξης. 
 
Η χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-τάσης μπορεί να εκφραστεί από τη σχέση Shockley:  
 

    I = Io · [ exp (e 
𝑉−𝐼 𝑅𝑠

𝑛𝑘𝑇
) - 1] + 

𝑉−𝐼 𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
 - 𝐼𝑃𝐻    (2.8) 

 
όπου     Io = ρεύμα απουσία φωτός,  
  e = φορτίο του ηλεκτρονίου,  
  n = παράγοντας ιδανικότητας της διόδου,  
  V = εφαρμοζόμενη τάση, και  
               IPH = φωτόρευμα 
 
Όπως προκύπτει από την Σχέση 2.8, για την επίτευξη υψηλής τιμής ρεύματος απαιτείται χαμηλή τιμή για 
την Rs και υψηλή για την Rsh.  
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Ένας γρήγορος και απλός τρόπος υπολογισμού της παράλληλης και της σειριακής αντίστασης είναι ο 
υπολογισμός του αντιστρόφου της κλίσης της χαρακτηριστικής καμπύλης I-V για V=0 και V=2Voc, 
αντίστοιχα (Σχέσεις 2.9 και 2.10).  

     Rsh =−
𝑑𝑉

𝑑𝐼
 |V=0      (2.9) 

 

     Rs = −
𝑑𝑉

𝑑𝐼
|V=2Voc     (2.10) 

 
Η απόδοση μιας φωτοβολταϊκής διάταξης χαρακτηρίζεται από την πυκνότητα ρεύματος βραχυκυκλώσεως 
(short–circuit current densitty, Jsc), από την τάση ανοιχτού κυκλώματος (open–circuit voltage, Voc) και από 
τον συντελεστή πλήρωσης (fill factor, FF). Αυτές οι παράμετροι αντλούνται από το τέταρτο τεταρτημόριο 
του διαγράμματος J–V (Σχήμα 2.6(α)).  
Η πυκνότητα ρεύματος βραχυκύκλωσης προκύπτει για V=0Volt και εξαρτάται από την παραγωγή 
ελεύθερων φορέων και τη μεταφορά τους προς τα ηλεκτρόδια. Παρόλο που η παραγωγή των ελεύθερων 
φορέων μπορεί να είναι αποδοτική, οι ελεύθεροι φορείς που είναι διαθέσιμοι στο εξωτερικό κύκλωμα 
περιορίζονται από την απορρόφηση των φωτονίων και τις απώλειες από τη μεταφορά τους προς τα 
ηλεκτρόδια. Αύξηση του Jsc επιτυγχάνεται τροποποιώντας την μορφολογία και κρυσταλλικότητα του 
ενεργού στρώματος χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα στρώματα, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
απορρόφηση της ηλιακή ακτινοβολίας από το ενεργό στρώμα της διάταξης, μειώνοντας τις απώλειες 
επανασύνδεσης των φορέων και ενισχύοντας την μεταφορά των φορέων. Η τάση ανοιχτού κυκλώματος 
προκύπτει για Ι = 0 Ampere και θεωρώντας Rsh >> Rs:  
 

     Voc = 
𝑛𝑘𝑇

𝑞
 ln (

𝐽𝑝ℎ

𝐽0
 +1)     (2.11) 

 
Από τη Σχέση 2.11 προκύπτει πως η Voc είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας ρεύματος κόρου, Jo, 
επομένως μείωση του Jo οδηγεί σε αύξηση της τάσης ανοιχτού κυκλώματος. Η πυκνότητα ρεύματος κόρου 
εξαρτάται εκθετικά από τον ενεργειακό φραγμό των φορέων, επομένως προκύπτει:  
 

     Voc = 
𝑛𝑘𝑇

𝑞
 ln (

𝐽𝑠𝑐

𝐽0
) + 

𝛥𝛦𝐷𝐴

2𝑞
     (2.12) 

  
όπου     ΔΕDA = ενεργειακή διαφορά μεταξύ του επιπέδου HOMO του δότη και του επιπέδου LUMO  του 
αποδέκτη, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.7.  
 
Επομένως, προκύπτει πως η Voc εξαρτάται γραμμικά από την ενεργειακή διαφορά στη διεπιφάνεια δότη–
αποδέκτη (ΔΕDA) και λογαριθμικά από την πυκνότητα ρεύματος βραχυκυκλώματος και κόρου. Γενικά, η Voc 
εξαρτάται από την ενεργειακή διαφορά στη διεπιφάνεια δότη–αποδέκτη ή αλλιώς από το ενεργό 
ενεργειακό χάσμα Eg=[ELUMO(A)–EHOMO(D)] , η οποία όμως εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων, όπως είναι η 
ένταση φωτισμού, η θερμοκρασία, ο ρυθμός παραγωγής εξιτονίων, η ευκινησία και ο χρόνος ζωής των 
φορέων, και ο ρυθμός επανασύνδεσης.  
Επιπλέον, η καλύτερη απόδοση των οργανικών φωτοβολταϊκών απαιτεί ωμικές επαφές και τροποποίηση 
του ρυθμού μεταφοράς φορέων στην διεπιφάνεια.  
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Σχήμα 2.7: Σχηματική αναπαράσταση ενεργειακής διαφορά επιπέδου HOMO δότη και επιπέδου LUMO 
αποδέκτη. 
 
Ο συντελεστής πλήρωσης μιας φωτοβολταϊκής διάταξης ορίζεται από τον λόγο της μέγιστης ισχύος, Pmax, 
(Σχήμα 2.6) που απέδωσε η διάταξη στο εξωτερικό κύκλωμα προς το γινόμενο (Isc · Voc) :  
 

     FF = 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑐 𝑉𝑜𝑐
 = 

𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑐 𝑉𝑜𝑐
     (2.13) 

 
Η τιμή του FF δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μονάδα (FF≤1) και όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο καλύτερη 
απόδοση παρουσιάζει η διάταξη. Σχηματικά, είναι ο λόγος των ορθογωνίων παραλληλογράμμων του 
Σχήματος 2.6(α). Μια μεγάλη τιμή του FF προϋποθέτει ότι το φωτόρευμα αυξάνεται απότομα καθώς η 
εφαρμοζόμενη τάση V προσεγγίζει την Voc. Αυτή η βέλτιστη συνθήκη παρατηρείται μόνο όταν οι 
φωτοπαραγόμενοι φορείς εξάγονται χωρίς να υπάρχει απώλεια φορέων λόγω επανασύνδεσης. Γι’αυτό και 
ο FF περιορίζεται από το μήκος μετατόπισης των φορέων, Ld:  
 
      Ld = μτΕ      (2.14) 
 
όπου     μ = η ευκινησία των φορέων,  
  τ = ο μέσος χρόνος ζωής των φορέων πριν επανασυνδεθούν και  
  Ε = η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.  
 
Το μήκος Ld πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πάχος του ενεργού στρώματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται 
η επανασύνδεση των φορέων. Επομένως η υψηλή ευκινησία φορέων ή ένα λεπτό ενεργό στρώμα είναι 
απαραίτητα για την αποτελεσματική συλλογή φορέων. Η απόδοση μετατροπής φωτός σε ηλεκτρική 
ενέργεια, η, ορίζεται ως ο λόγος της μέγιστης ισχύος, Pmax, που απέδωσε η διάταξη στο εξωτερικό κύκλωμα 
προς την ισχύ της ακτινοβολίας, Po, που την διέγειρε κατά τη διάρκεια της μέτρησης:  
 

    n = 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃0
 · 100% = 

𝐽𝑠𝑐 𝑉𝑜𝑐 𝐹𝐹 

𝑃0
· 100%    (2.15) 

 
Η απόδοση της διάταξης αυξάνεται αν αυξηθούν οι παράμετροι Jsc, Voc και FF. Συνεπώς η απόδοση 
μετατροπής ενέργειας μπορεί να βελτιωθεί μέσω διαδικασιών κατασκευής διατάξεων που επηρεάζουν την 
πυκνότητα ρεύματος, Jsc, την τάση ανοιχτού κυκλώματος, Voc και τον παράγοντα πλήρωσης FF.  
Τέλος, μια άλλη παράμετρος που είναι σημαντική στη βελτιστοποίηση της διάταξης είναι η φασματική 
απόκριση. Η διάταξη φωτίζεται από μια μονοχρωματική πηγή φωτός και το φωτόρευμα μετράται σαν 
συνάρτηση του μήκους κύματος της ακτινοβολίας, που στη συνέχεια συγκρίνεται με την ένταση της 
ακτινοβολίας. Η εξωτερική κβαντική απόδοση (external quantum efficiency, EQE), ή αλλιώς απόδοση 
μετατροπής των προσπιπτόντων φωτονίων σε ηλεκτρική ενέργεια (incident photon conversion efficiency, 
IPCE) ορίζεται ως ο λόγος του αριθμού των ηλεκτρονίων που παρήχθησαν ανά προσπίπτον φωτόνιο:  
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     EQE = 
𝑛𝑒

𝑛𝑝ℎ
 = 

𝐼𝑠𝑐

𝑃0
 · 

ℎ𝑐

𝜆𝑒
     (2.16) 

 
όπου     h = η σταθερά του Plank,  
  c = η ταχύτητα του φωτός,  
  λ = το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και   

 e = το φορτίο του ηλεκτρονίου 

 
Σχήμα 2.8: Διάγραμμα εξωτερικής κβαντικής απόδοση (EQE) συναρτήσει του μήκους κύματος της 
ακτινοβολίας. 
 
2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οργανικών φωτοβολταϊκών 
 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, το ενεργό στρώμα αποτελείται από μείγμα P3HT:PC70BM (10mg ml-1 

για το P3HT, 8mg ml-1 για το PC70BM σε 1,2 διχλωροβενζόλιο) πάχους 150nm, ή P3HT:IC60BA (17mg ml-1 για 
το P3HT, 17mg ml-1 για το IC60BA σε 1,2 διχλωροβενζόλιο) πάχους 200nm. Μετά την επίστρωση με σπιν 
(spin-coated) (στα 600rpm για 40sec για το P3HT:PC70BM και στα 800rpm για 30sec για το P3HT:IC60BA) τα 
φωτοενεργά στρώματα αφέθηκαν να στεγνώσουν για περίπου 30min και μετά υπέστησαν θέρμανση στους 
150οC για 10min. Το P3HT:PC70BM τοποθετήθηκε μέσω spin-coating στα 1.000rpm για 90sec από 
διαλύματα συγκέντρωσης 10mg ml-1 για το PTB7, 15mg ml-1 για το PC70BM σε 1,2 διχλωροβενζόλιο, όπου το 
3% ανά όγκο του DIO προστέθηκε για να μεταφέρει ένα πάχους 85nm και μετά το αφήσαμε να στεγνώσει, 
χωρίς να έχει υποβληθεί σε ανόπτηση μετά την εναπόθεση. Να σημειωθεί ότι όλες οι εναποθέσεις και 
θερμικές κατεργασίες ανόπτητσης των στρωμάτων P3HT:IC60BA και PTB7:PC70BM, διεξήχθηκαν στο 
αδρανές περιβάλλον ενός πληρωμένου με αργό glove-box με τα επίπεδα οξυγόνου και υγρασίας να είναι 
κάτω του 1,0ppm. Έπειτα, ένα στρώμα πάχους ~20nm, υποστοιχειομετρικού οξειδίου του μολυβδαινίου 
(ΜοΟx) τοποθετήθηκε πάνω από το ενεργό στρώμα, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που προαναφέραμε, 
για να χρησιμοποιηθεί ως το υλικό μεταφοράς/εξαγωγής οπών. Οι συσκευές ολοκληρώθηκαν με μια 
άνοδο αλουμινίου πάχους 150nm, τοποθετημένη σε ένα ειδικό θερμικό εξατμιστή πίεσης 10-6Torr, μέσω 
μιας μάσκας σκιάς, η οποία ορίζει την ενεργή περιοχή της συσκευής, για να είναι ίση με 12,56mm2. Τέλος 
οι συσκευές μετρήθηκαν στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς επιπλέον ενθυλάκωση. 
Τα οργανικά φωτοβολταϊκά θεωρούνται ως μια εναλλακτική λύση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
παραδοσιακή τεχνολογία πυριτίου δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Αν και οι επιδόσεις τους δείχνουν πως δεν 
μπορούν να φανούν ανταγωνιστικά προς τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, οι δυνατότητες που 
παρουσιάζουν, τους δίνουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των ανόργανων φωτοβολταϊκών, σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα τους,  τα οποία,  απ’ ότι φαίνεται, είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν.   
Αρχικά, υπάρχει δυνατότητα επιλογής φάσματος απορρόφησης, καθ’ ότι στα συζευγμένα πολυμερή 
συναντώvται μεγάλοι συντελεστές απορρόφησης (≥105cm-1). Χάρη στην ιδιότητα αυτή αντισταθμίζεται το 
πρόβλημα της μικρής κινητικότητας φορέων σε οργανικά υλικά, εξασφαλίζοντας μεγάλη απορρόφηση 
φωτονίων σε λεπτά υλικά (μερικές δεκάδες  nm). Επίσης, έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις για την 
επίλυση αυτών των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη καινοτόμων οργανικών ημιαγωγών 
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που θα απορροφούν και το κόκκινο μέρος του φάσματος αλλά και η ανάπτυξη τεχνικών που τροποποιούν 
την απορροφητικότητα της διάταξης. 
Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι οι διατάξεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
χαμηλό κόστος εφόσον  αναπτύσσονται συνήθως από διάλυμα με διάφορες απλές τεχνικές εναπόθεσης 
που λειτουργούν σε θερμοκρασίες δωματίου. Κοινώς, τονίζεται ο απλός τρόπος παρασκευής τους. Μπορεί 
να γίνει μέσω συνεχούς διαδιακασίας τύπου roll–to–roll, αφού επιτρέπει την ανάπτυξη διαδοχικών 
στρωμάτων με την κίνηση του υποστρώματος από περιστρεφόμενα ρολά και επικάλυψης με ψεκασμό σε 
μορφή εκτύπωσης (ink–jet printing) όπου ειδικές κεφαλές που περιέχουν το πολυμερές το ψεκάζουν στην 
επιφάνεια της ανόδου με κίνηση, μέθοδοι οι οποίες επιτρέπουν μεγαλύτερη και μαζικότερη παραγωγή. 
Επιπλέον, παρουσιάζουν αντοχή σε θραύση/κρούση, ικανότητα ανάπτυξης σε μεγάλες διαστάσεις, ενώ 
μπορεί να γίνει και ανακύκλωση αυτών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι οργανικοί ημιαγωγοί παρουσιάζουν 
χαμηλή τοξικότητα. Έπειτα, η αντικατάσταση των κλασσικών γυάλινων υποστρωμάτων από εύκαμπτα 
πλαστικά, αναμένεται να οδηγήσουν σε ελάττωση του βάρους αλλά και στην ανάπτυξη πλήθους σχημάτων 
που θα επιτρέπουν εξοικονόμηση χώρου. 
Το κύριο εμπόδιο μέχρι σήμερα για την εμπορική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών αυτών είναι ο μικρός 
χρόνος ζωής που είναι περίπου 1.000 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας υπό έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία 
και η ευαισθησία των διατάξεων στο οξυγόνο και την υγρασία. Επομένως, καταλήγουμε στο ότι τα 
οργανικά φωτοβολταϊκά, λόγω του συνδυασμού χαμηλού κόστους, της ευκολίας παρασκευής του σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, και των καλών μηχανικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα πολυμερή αλλά και της 
εύκολης μεταβολής αυτών, αποτελούν μια ιδιαίτερα υποσχόμενη προσέγγιση χάρη στη τεχνολογία που 
έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται για την εμπορική τους χρήση. 
 
2.4 Βελτιστοποίηση της απόδοσης των οργανικών φωτοβολταϊκών 
 
Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας των OPVs, η απόδοση των διατάξεων εξαρτάται από: 

 την απορρόφηση του φωτός,  

 την παραγωγή εξιτονίων,  

 το διαχωρισμό τους στη διεπιφάνεια δότη-αποδέκτη και τη δημιουργία ελεύθερων φορέων,  

 τη μεταφορά των φορέων και  

 τη συλλογή τους από τα ηλεκτρόδια 
 
 Ένας τρόπος αύξησης της απόδοσης των οργανικών φωτοβολταϊκών είναι η ανάπτυξη πολυμερών στενού 
ενεργειακού διακένου που να μπορούν να συλλέγουν όλα τα φωτόνια πάνω από 1,1eV, επιτρέποντας με 
αυτόν τον τρόπο την απορρόφηση του 77% του συνόλου των φωτονίων. Σημειώνεται, πως ο περιορισμός 
της απορρόφησης από τα πολυμερή οφείλεται στο περιορισμένο φασματικό εύρος των πολυμερών και όχι 
στο συντελεστή απορρόφησής τους, καθώς τα συζευγμένα πολυμερή παρουσιάζουν πολύ υψηλό 
συντελεστή απορρόφησης της τάξης των 105cm-1. Η επέκταση του φασματικού εύρους απορρόφησης των 
πολυμερών επιδιώκεται, συνήθως, μέσω της μετατόπισης του φάσματος απορρόφησης του πολυμερούς 
στην υπέρυθρη φασματική περιοχή. Η χρήση πολυμερών στενού εύρους ενεργειακού χάσματος οδηγεί σε 
αύξηση της απορρόφησης του φωτός, και άρα σε αύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών διατάξεων. 
Παρόλα αυτά, η απόδοση των διατάξεων χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα υλικά, περιορίζεται από τις 
απώλειες φορέων στη διάταξη, επομένως είναι σημαντική τόσο η βελτίωση της μεταφοράς και συλλογής 
των φωτοπαραγόμενων φορέων, όσο και η μείωση επανασύνδεσης των φορέων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
ενσωμάτωση των διεπιφανειακών στρωμάτων (interfacial layers, ILs) τροποποιώντας τη διεπιφάνεια 
ηλεκτροδίου/οργανικού ημιαγωγού, διευκολύνοντας έτσι την εξαγωγή/συλλογή των φορέων. Πιο 
συγκεκριμένα, εισάγεται ένα στρώμα εξαγωγής ηλεκτρονίων (electron extraction layer, EEL) και ένα 
στρώμα εξαγωγής οπών (hole extraction layer, HEL) στην κάθοδο και την άνοδο της διάταξης, αντίστοιχα. 
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Τα διεπιφανειακά στρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση των οργανικών φωτοβολταϊκών, 
καθώς εκτός του ότι είναι υπεύθυνα για την δημιουργία ωμικών επαφών, καθορίζουν και διάφορες 
παραμέτρους των διατάξεων όπως είναι: 

i. το εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο,  
ii. η μορφολογία και η κρυσταλλικότητα του οργανικού υμενίου,  
iii. η ευκινησία των φορέων και  
iv. ο ρυθμός επανασύνδεσης των εξιτονίων 

 
Τέλος, ένας άλλος τρόπος αύξησης της απόδοσης των OPVs είναι η ενσωμάτωση επιφανειακών 
πλασμονίων (surface plasmon) στη διεπαφή μετάλλου/οργανικού ημιαγωγού. Τα επιφανεικά πλασμόνια 
είναι οι ταλαντώσεις των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και των ελεύθερων ηλεκτρονίων στη διεπιφάνεια 
μεταξύ του μετάλλου και του οργανικού ημιαγωγού. Η εισαγωγή των επιφανειακών πλασμονίων στα OPVs 
ενισχύει την παγίδευση του φωτός, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η οπτική απορρόφηση από το ενεργό 
στρώμα των διατάξεων, χωρίς να αυξάνεται το πάχος του, και κατ’ επέκταση να αυξάνεται το φωτόρευμα 
και η απόδοση των διατάξεων.  
 
2.5 Είδη των οργανικών φωτοβολταϊκών 
 
Τα είδη των οργανικών φωτοβολταϊκών διαχωρίζονται με βάση τον τύπο των υλικών και των διεργασιών 
κατασκευής που απαιτούν. Οι κυριότερες κατηγορίες δομών ετεροεπαφών που παρεμβάλλονται μεταξύ 
της ανόδου και της καθόδου των οργανικών φωτοβολταϊκών παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
2.5.1 Επίπεδες ή διπλοστρωματικές ετεροεπαφές (planar or bilayer heterojunction) 
  
Η διαδοχική εναπόθεση των υλικών δότη και αποδέκτη έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία της 
διπλοστρωματικής ετεροεπαφής (bilayer HJ) (Σχήμα 2.9(β)).  
 

               
(α)                 (β)  

Σχήμα 2.9: Σχηματική δομή (α)μονοστρωματικής και (β)διπλοστρωματικής  διάταξης. 
 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.9, στη διεπιφάνεια μεταξύ των στρωμάτων δότη και αποδέκτη, λαμβάνει χώρα 
αποτελεσματικά ο διαχωρισμός των εξιτονίων. Έτσι, οι οπές οδηγούνται στο επίπεδο HOMO των μορίων 
του δότη και τα ηλεκτρόνια στο επίπεδο LUMO του αποδέκτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκώς 
μεγάλη διαφορά μεταξύ του LUMO (HOMO) του δότη και του LUMO (HOMO) του αποδέκτη έτσι ώστε να 
υπερβαίνει την ενέργεια σύνδεσης του εξιτονίου, η οποία κυμαίνεται από 0,1eV έως 1eV. Οι 
διαχωρισμένοι φορείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια όπου συλλέγονται και παράγουν το 
φωτόρευμα. Λόγω της μη ευθυγράμμισης των ενεργειακών επιπέδων στη διεπιφάνεια του δότη και του 
αποδέκτη, οι οπές περιορίζονται και μετακινούνται στο υλικό του δότη και τα ηλεκτρόνια στο υλικό του 
αποδέκτη (Σχήμα 2.10). 
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  (α)      (β) 

Σχήμα 2.10: Ενεργειακά διάγραμμα λειτουργίας  (α)μονοστρωματικής και (β)διπλοστρωματικής  δομής. 
 
Ο κυριότερος περιοριστικός παράγοντας των επίπεδων ετεροεπαφών (planar HJ) είναι το μικρό μήκος 
διάχυσης των εξιτονίων στα οργανικά υλικά, LD, δηλαδή η μέση απόσταση στην οποία μπορούν τα εξιτόνια 
να διαχυθούν στα υλικά πριν επανασυνδεθούν. Το μήκος διάχυσης των εξιτονίων είναι μικρό, της τάξης 
των μερικών νανομέτρων (5nm–20nm), λόγω της ασθενούς αλληλεπίδρασης van der Waals μεταξύ των 
οργανικών μορίων. Συγκριτικά, το μήκος κύματος απορρόφησης του φωτός, LA, των οργανικών υλικών είναι 
50–100nm. Γι’ αυτό το λόγο, μόνο τα εξιτόνια που παράγονται πολύ κοντά στη διεπιφάνεια δότη–
αποδέκτη, δηλαδή εντός ενός ορισμένου μήκους διάχυσης του εξιτονίου, μπορούν να διαχέονται στη 
διεπιφάνεια με μεγάλη πιθανότητα και να συνεισφέρουν στην παραγωγή ελεύθερων φορέων. Εξιτόνια 
που παράγονται μακριά από τη διεπιφάνεια έχουν μεγάλη πιθανότητα να επανασυνδεθούν με 
αποτέλεσμα να μην συνεισφέρουν στη φωτοβολταϊκή διαδικασία.  
Για να αυξηθεί η απόδοση απορρόφησης του φωτός, nΑ, είναι απαραίτητα οργανικά στρώματα με πάχος 
τουλάχιστον ίσο με το μήκος κύματος απορρόφησης του φωτός, LA. Ωστόσο, για να αυξηθεί η εσωτερική 
κβαντική απόδοση (internal quantum efficiency, IQE) προτιμώνται λεπτά στρώματα πάχους της τάξης του 
μήκους διάχυσης εξιτονίων, LD, έτσι ώστε τα περισσότερα από τα φωτοπαραγόμενα εξιτόνια να μπορούν 
να διαχυθούν στη διεπιφάνεια και να συνεισφέρουν στο φωτόρευμα. Η εξωτερική κβαντική απόδοση 
(external quantum efficiency, EQE) δίνεται από τη σχέση:  
 
      nEQE = nA · nIQE      (2.17) 
 
Ο Peumans τροποποίησε την διπλοστρωματική δομή εισάγοντας ένα διαφανές στρώμα περιορισμού 
εξιτονίων (exciton blocking layer, EBL) ανάμεσα στο στρώμα του αποδέκτη και της καθόδου. Η δομή αυτή 
ονομάστηκε διπλή ετεροεπαφή (double heterojunction, DHJ) και πλεονεκτεί για λεπτά ενεργά στρώματα. 
Το διαφανές στρώμα περιορισμού εξιτονίων χρησιμεύει στο να απορροφά ατέλειες του οργανικού 
στρώματος κατά τη διάρκεια εναπόθεσης της μεταλλικής καθόδου και σαν οπτικό διάστημα (optical 
spacer) έτσι ώστε να βελτιώνεται το οπτικό πεδίο κοντά στην ετεροεπαφή δότη–αποδέκτη. Το στρώμα 
περιορισμού εξιτονίων έχει μεγάλο χάσμα, επομένως μειώνεται η απόσβεση των εξιτονίων στη μεταλλική 
κάθοδο.  
Για τη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου που θα ευνοεί το διαχωρισμό των φορτίων, θα πρέπει η ηλεκτρονική 
συγγένεια όσο και το δυναμικό ιονισμού να είναι μεγαλύτερα στο ένα υλικό (αποδέκτης ηλεκτρονίων) απ’ 
ότι στο άλλο (δότης ηλεκτρονίων), με την προϋπόθεση αυτή η διαφορά της δυναμικής ενέργειας να είναι 
μεγαλύτερη από την ενέργεια δεσμού του εξιτονίου, η οποία είναι περίπου 0,1–2eV. 
Η απορρόφηση του φωτός γίνεται από το δότη. Η διέγερση του δότη έχει σαν αποτέλεσμα ένα ηλεκτρόνιο 
να μεταβεί από το τροχιακό HOMO στο τροχιακό LUMO αφήνοντας πίσω μια οπή. Το ηλεκτρόνιο με την 
οπή μπορούν να επανασυνδεθούν έχοντας σαν αποτέλεσμα την εκπομπή φωτός ή μπορούν να 
διαχωριστούν. Ο διαχωρισμός αυτός ευνοείται αν υπάρχει διαφορά στα τροχιακά LUMO μεταξύ του δότη 
και του αποδέκτη, οπότε το ηλεκτρόνιο μπορεί να μεταφερθεί (Σχήμα 2.11).  
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Σχήμα 2.11: Αρχή λειτουργίας ετεροεπαφής σε σχέση με την ενέργεια. 
 
2.5.2 Μεικτές ετεροεπαφές ή ετεροεπαφές κυρίου όγκου (mixed or bulk heterojunction) 
 
Μία μεικτή ετεροεπαφή (bulk HJ) σχηματίζεται αναμειγνύοντας τα υλικά δότη και αποδέκτη 
χρησιμοποιώντας διεργασίες διαλυμάτων (Σχήμα 2.12). Ελέγχοντας το διαχωρισμό φάσεων των δύο 
υλικών σε μερικά nm, δηλαδή ίδιας κλίμακας με το μήκος διάχυσης των εξιτονίων, περιμένει κανείς 
περισσότερα φωτοπαραγόμενα εξιτόνια να έχουν την πιθανότητα να διαχυθούν κοντά στην διεπιφάνεια 
δότη–αποδέκτη και να παραχθούν ελεύθεροι φορείς. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να σχηματιστούν στη 
μεικτή ετεροεπαφή διεισδυτικά μονοπάτια και στα δύο υλικά έτσι ώστε η συλλογή των ελεύθερων φορέων 
να είναι αποδοτική. Οποιεσδήποτε μορφολογικές νησίδες και στενώσεις στην ετεροεπαφή θα επηρεάσουν 
αρνητικά τη μεταφορά των φορέων και ίσως οδηγήσουν σε παγίδευση και τελικά σε επανασύνδεση των 
φορέων. Ο σχηματισμός μιας καλής μεικτής ετεροεπαφής, ωστόσο δεν είναι συνηθισμένη, αφού η 
μορφολογία της εξαρτάται από τις ιδιότητες των υλικών δότη και αποδέκτη και από τις συνθήκες 
επεξεργασίας του διαλύματος. Μια ελάχιστη τροποποίηση στη δομή του πολυμερούς ή μια φαινομενικά 
ασήμαντη αλλαγή στον διαλύτη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή της μορφολογίας της 
ετεροεπαφής και τελικά στην απόδοση του αντίστοιχου φωτοβολταϊκού.  
Είναι, επίσης, εφικτό να πραγματοποιηθούν δομές μεικτής ετεροεπαφής με εναποτιθέμενα μικρά μόρια, 
μέσω εξάχνωσης υπό κενό ταυτόχρονα των μορίων του δότη και του αποδέκτη, έτσι ώστε να σχηματιστεί 
ένα ανάμεικτο λεπτό υμένιο. Ομοίως, με τις ετεροεπαφές κυρίου όγκου βασιζόμενες σε πολυμερή, η 
μορφολογία των ετεροεπαφών κυρίου όγκου με μικρά μόρια επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες των 
φωτοβολταϊκών διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα, ο ευνοϊκότερος βαθμός διαχωρισμού φάσεων μεταξύ των 
μορίων δότη και αποδέκτη θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία περιοχών μεγέθους όμοιου με το μήκος 
διάχυσης των εξιτονίων, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να επιτυγχάνεται ένα διεισδυτικό δίκτυο (ή αμφι-
συνεχές δίκτυο) για κάθε είδος μορίων. 

 
Σχήμα 2.12: Σχηματική δομή μεικτής διάταξης (ετεροεπαφής). 
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Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι ενώ στις διπλοστρωματικές ετεροεπαφές συλλέγεται μια πολύ μικρή ποσότητα 
φωτονίων λόγω του περιορισμένου πάχους της ενεργής περιοχής, οι μεικτές ετεροεπαφές λόγω της 
ανάμιξης του δότη/αποδέκτη ηλεκτρονίων σε ένα στρώμα έχουν μεγαλύτερες διεπιφάνειες διάσπασης 
εξιτονίων πράγμα που συνεπάγεται τη δυνατότητα μεγαλύτερου πάχους της φωτοενεργής περιοχής και 
κατ’ επέκταση μεγαλύτερη απορρόφηση φωτονίων.  
 

 
Σχήμα 2.13: Ενεργειακό διάγραμμα λειτουργίας μεικτής διάταξης  (κυρίου όγκου). 
 
2.5.3. Υβριδικές διατάξεις 
 
Η εύρεση κατάλληλων υλικών, τα οποία να μπορούν να αναμειχθούν αυξάνοντας τη διεπιφάνεια του 
ενεργού στρώματος, συντηρώντας την ύπαρξη συνεχόμενων αγώγιμων διαδρομών, ώστε οι φορείς να 
μπορούν να φτάσουν και να συλλεχθούν από τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Παρά το γεγονός, όμως, ότι μέσω 
των μεικτών διατάξεων είχε επιτευχθεί μεγιστοποίηση της απορρόφησης των προσπιπτόντων φωτονίων, 
αυξάνοντας το πάχος του υμενίου, δεν επιτεύχθηκε υψηλή απόδοση διάχυσης εξιτονίων, καθ’ότι 
απαιτούνται λεπτά υμένια για το σκοπό αυτό. Έτσι, αναπτύχθηκε ένας άλλος τύπος διάταξης, υβριδικής 
ετεροεπαφής, η διπλοστρωματική κυρίου όγκου ετεροεπαφή (bilayer–bulk heterojunction), η οποία 
συνδυάζει τα πλεονέκτηματα αυτών των τύπων ετεροεπαφών και μετριάζει τα προβλήματά τους. Οι 
διατάξεις αυτές αποτελούνται από ένα στρώμα ανάμειξης δότη– αποδέκτη, τα οποίο βρίσκεται ανάμεσα 
σε ένα στρώμα δότη και σε ένα στρώμα αποδέκτη. Με σχετικά λεπτά υμένια, η συλλογή των φορέων στο 
μεικτό στρώμα και η διάχυση των εξιτονίων στα στρώματα του δότη και του αποδέκτη δεν περιορίζονται 
σημαντικά. Η χαμηλή απορρόφηση λόγω λεπτών στρωμάτων αντισταθμίζεται από το γεγονός πως και τα 
τρία στρώματα της ετεροεπαφής συνεισφέρουν στην απορρόφηση φωτός.  
 

 
Σχήμα 2.14: Σχηματική δομή υβριδικής διάταξης. 
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Ο διαχωρισμός των εξιτονίων λαμβάνει χώρα σε όλο το μεικτό στρώμα, καθώς και στις διεπιφάνειες με τα 
υμένια δότη και αποδέκτη. Η απόδοση συλλογής των φωτοπαραγόμενων φορέων nCC εξαρτάται από το 
πάχος του μεικτού στρώματος dm σύμφωνα με τη σχέση: 
 

     nCC = 
𝐿𝑐

𝑑𝑚
 · [ 1-exp (- 

𝑑𝑚

𝐿𝑐
) ]     (2.18) 

 
όπου  LC = το μήκος συλλογής φορέων, δηλαδή το χαρακτηριστικό μήκος μεταφοράς των 
φωτοπαραγόμενων φορέων μέσα στο μεικτό στρώμα χωρίς να επανασυνδεθούν.  
 
Μια παρόμοια εξίσωση μπορεί να επιτευχθεί για την απόδοση διάχυσης εξιτονίων nED αντικαθιστώντας το 
LC με το μήκος διάχυσης των εξιτονίων LED και το dm με το πάχος στρώματος του δότη (ή αποδέκτη), dD (ή 
dA), υποθέτοντας ομοιόμορφη παραγωγή εξιτονίων. Αύξηση του πάχους του μεικτού στρώματος οδηγεί σε 
μείωση της απόδοσης της απόδοσης φωτοπαραγόμενων φορέων. Αντίστοιχα, αύξηση του πάχους του 
στρώματος δότη (ή αποδέκτη) οδήγει σε χαμηλότερη απόδοση διάχυσης εξιτονίων.  
 
2.6  Οργανικά φωτοβολταϊκά μεικτής ετεροεπαφής πολυμερούς–φουλερενίου  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μια μεικτή ετεροεπαφή βασίζεται στην ανάμειξη των υλικών δότη και 
αποδέκτη, δημιουργώντας το ενεργό στρώμα του φωτοβολταϊκού ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια. Τα 
οργανικά φωτοβολταϊκά μεικτής ετεροεπαφής (BHJ) πολυμερούς–φουλερενίου έχουν σαν υλικό δότη ένα 
πολυμερές και σαν υλικό αποδέκτη ένα παράγωγο φουλερενίου (fullerene).  
Η βελτιστοποίηση των οργανικών φωτοβολταϊκών πολυμερούς–φουλερενίου βασίζεται στον πολύ καλό 
συντονισμό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων και αλληλεπιδράσεων των υλικών δότη και αποδέκτη, έτσι ώστε να 
απορροφάται όσο το δυνατόν περισσότερο φως, να παράγονται περισσότεροι ελεύθεροι φορείς, 
ελαχιστοποιώντας τις απώλειες ενέργειας, και να μεταφέρονται οι φορείς με μέγιστο ρυθμό και μειωμένη 
πιθανότητα επανασύνδεσης στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Μια τέτοια προσέγγιση, που εστιάζει μόνο στα 
ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των υλικών, όπως ο συντελεστής απορρόφησης, ε, και η ευκινησία των 
φορέων, μ, αγνοεί ζητήματα μορφολογίας, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και θα περιγραφούν 
παρακάτω. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να είναι γνωστά τα ιδανικά ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά κάθε 
υλικού για τον σχεδιασμό φωτοβολταϊκών κελιών υψηλής απόδοσης.  
Τα δύο συστατικά που απαιτούνται για την ηλεκτρονική βελτιστοποίηση αυτών των διατάξεων είναι ένα 
ευδιάλυτο φουλερένιο, γενικώς παράγωγα του C60, ως υλικό αποδέκτη και ένα πολυμερικό υλικό δότη. Τα 
φουλερένια θεωρούνται, επί του παρόντος, ιδανικοί αποδέκτες για οργανικά ηλιακά κελιά για πολλούς 
λόγους. Πρώτον, έχουν ένα ενεργειακά βαθύ HOMO (~6eV), με αποτέλεσμα το μόριο να αποκτά πολύ 
υψηλή ηλεκτρονική συγγένεια συγκριτικά με τα δυναμικά των οργανικών υλικών δότη. Το τριπλά 
εκφυλισμένο LUMO του C60 επιτρέπει, επίσης, στο μόριο να αναχθεί αντιστρεπτά με έξι ηλεκτρόνια, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να σταθεροποιηθεί το αρνητικό φορτίο. Tα περισσότερα μείγματα 
συζευγμένων πολυμερών–φουλερενίων παρουσιάζουν πολύ γρήγορη μεταφορά φορέων, και επιπλέον, 
έχει δειχθεί ότι το C60 έχει υψηλή ευκινησία ηλεκτρονίων, έως 1cm2V-1s-1, σε εφαρμογές τρανζίστορ 
ενεργού πεδίου (FET).  
Ο συνδυασμός αυτών των θεμελιωδών ιδιοτήτων και της ικανότητας των παραγώγων φουλερενίου να 
δημιουργούν αποτελεσματικά κρυσταλλικές δομές που ευνοούν τη μεταφορά φορέων, καθιστούν τα 
φουλερένια τα πιο σημαντικά υλικά αποδέκτη για φωτοβολταϊκά μεικτής ετεροεπαφής. Η ηλεκτρονική 
δομή των φουλερενίων μπορεί να θεωρηθεί σταθερή ανεξάρτητα από τη χημική διαδικασία διάλυσης. 
Συνεπώς, οι περιορισμοί και οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική δομή των ζωνών ενός ιδανικού 
πολυμερικού δότη έχουν γίνει σαφείς. Στο Σχήμα 2.16 παρουσιάζονται οι ενεργειακές ζώνες του ιδανικού 
πολυμερικού δότη, του πολυμερούς πολυ[2-μεθοξυ-5-(3,7-διμεθυλοκτυλοξυ)-1,4-
φαινυλοβινυλένιο(poly[2-methoxy-5-(3,7-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylenvinylene, MDMO-PPV) και του 
πολυμερούς πολύ(3-εξυλθειοφαίνιο) (poly(3-hexylthiophene)P3HT), που αποτελούν τα δύο πιο κοινά υλικά 
δότη, καθώς και του αποδέκτη [6,6]-φαινυλ-C61-βουτυρικός μεθυλεστέρας ([6,6]-phenyl-C61-butyric acid 
methyl ester,)PC61BM), που είναι παράγωγο φουλερενίου.  
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Σχήμα 2.15: Ενεργειακά διαγράμματα του ιδανικού πολυμερικού υλικού δότη και των πολυμερών P3HT και 
MDMO-PPV συγκρινόμενα με τον αποδέκτη παράγωγοτου φουλερενίου PCBM. 
 
Σύμφωνα με το Σχήμα 2.15, ο πρώτος περιορισμός του ενεργειακού διαγράμματος, είναι ότι ο δότης 
πρέπει να είναι ικανός να μεταφέρει φορείς στο φουλερένιο μέσω διέγερσης. Γι’ αυτή τη διαδικασία είναι 
απαραίτητη μια ενεργητική δύναμη οδήγησης, η οποία πρέπει να υπερβαίνει την ενέργεια σύνδεσης 
εξιτονίου. Η ενεργειακή δύναμη οδήγησης επηρεάζει το διαχωρισμό του ζεύγους ηλεκτρονίου–οπής και 
την παραγωγή ελεύθερων φορέων. Εμπειρικά, η ενεργειακή δύναμη οδήγησης για την μεταφορά 
ηλεκτρονίου από το δότη στον αποδέκτη αντιπροσωπεύεται από τη διαφορά ενέργειας (offset) μεταξύ του 
επιπέδου LUMO του δότη και του επιπέδου LUMO του αποδέκτη. Η ελάχιστη ενεργειακή διαφορά που 
απαιτείται για τον διαχωρισμό του εξιτονίου είναι 0,3eV. Επιπλέον, μεγαλύτερη ενεργειακή διαφορά των 
επιπέδων LUMOs δεν είναι επωφελής και οδηγεί σε απώλεια ενέργειας που δεν συνεισφέρει στην 
απόδοση των διατάξεων. Το ιδανικό πολυμερές λοιπόν πρέπει να έχει την ελάχιστη ενεργειακή διαφορά 
των LUMOs, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες ενέργειας κατά τον διαχωρισμό του εξιτονίου και το 
ενεργειακό του χάσμα να είναι όσο το δυνατόν ελάχιστο έτσι ώστε να αυξάνεται η απορρόφηση του 
φωτός. Συνεπώς, το επίπεδο LUMO του ιδανικού πολυμερούς καθορίζεται στα 3,9eV περίπου, αφού το 
επίπεδο LUMO του αποδέκτη PCBM, που είναι το πιο κοινό και αποτελεσματικό παράγωγο διαλυτού 
φουλερενίου, είναι περίπου 4,2eV.  
Η ενέργεια HOMO του ιδανικού πολυμερούς προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό χάσμα 
του πολυμερούς, και ως εκ τούτου την απορρόφηση του φωτός και την επίδραση στην τάση ανοιχτού 
κυκλώματος, Voc. Όσο πιο χαμηλά βρίσκεται η ενέργεια HOMO του πολυμερούς, τόσο πιο μεγάλη είναι η 
θεωρητική αναμενόμενη τιμή της τάσης ανοιχτού κυκλώματος. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, το 
ενεργειακό χάσμα του πολυμερούς είναι πιο μεγάλο, με αποτέλεσμα η φασματική επικάλυψη με την ροή 
των φωτονίων από τον ήλιο, η οποία έχει μέγιστη τιμή στα 1,8eV, να είναι ασθενέστερη. Μια 
συμβιβαστική λύση είναι να θεωρηθεί πως το ενεργειακό χάσμα της τάξης των 1,5eV είναι μια βέλτιστη 
τιμή για ένα πολυμερές. Επομένως, προκύπτει πως η ενέργεια HOMO είναι περίπου 5,4eV, που αντιστοιχεί 
σε μια μέγιστη τιμή της τάσης ανοιχτού κυκλώματος ίση με 1,2Volts.  
Ένα ευρύ φάσμα απορρόφησης του πολυμερούς μεταξύ 4,1eV και 1,5eV και ένας υψηλός συντελεστής 
απορρόφησης, τουλάχιστον 105cm-1, αποτελούν δύο σημαντικά κριτήρια για ένα ιδανικό σύστημα. Εξίσου 
σημαντικό κριτήριο αποτελεί η υψηλή ευκινησία των φορέων του πολυμερούς ανάλογη με την ευκινησία 
των ηλεκτρονίων του PCBM (10-1cm2V-1s-1 για τα FETs).  
Ακόμα και αν τα υλικά δότη και αποδέκτη παρουσιάζουν μια ιδανική ηλεκτρονική σχέση, η απόδοση των 
φωτοβολταϊκών μεικτής ετεροεπαφής εξαρτάται και από τη φυσική αλληλεπίδραση τους. Μια ιδανική 
φωτοβολταϊκή διάταξη μεικτής ετεροεπαφής προσδιορίζεται σαν μια ενιαία σύνθετη δομή δότη και 
αποδέκτη με μέγιστη περιοχή διεπιφάνειας για τον διαχωρισμό των εξιτονίων και μια μέση περιοχή φάσης 
ανάλογη του μήκους διάχυσης των εξιτονίων (5nm–20nm). Τα δύο συστατικά πρέπει να έχουν διαχωρισμό 
φάσεων με μήκος κατάλληλης κλίμακας ώστε να είναι αποτελεσματική η μεταφορά των φορέων στα 
ηλεκτρόδια μέσω αμφι-συνεχόμενων μονοπατιών και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επανασύνδεσης 
των ελεύθερων φορέων. Περαιτέρω, η σύνθετη δομή του δότη και του αποδέκτη πρέπει να σχηματιστεί 
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μέσω του διαλύματος και της αυτό–οργάνωσης (self-assemble) στην πιο ευνοϊκή μορφολογία με τις 
ελάχιστες εξωτερικές διεργασίες, ενώ από την άλλη πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Αυτές οι 
απαιτήσεις απαιτούν την επίτευξη σωστής αναμειξιμότητας των δύο συστατικών. Η μορφολογία του 
ενεργού στρώματος των φωτοβολταϊκών εξαρτάται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των εγγενών και 
εξωγενών μεταβλητών. Οι εγγενείς ιδιότητες είναι οι έμφυτες ιδιότητες του πολυμερούς και του 
φουλερενίου, καθώς και οι θεμελιώδεις παράμετροι αλληλεπίδρασης των δύο υλικών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η κρυσταλλικότητα των δύο υλικών και η αντίστοιχη αναμειξιμότητά τους. Οι εξωγενείς 
παράγοντες περιλαμβάνουν όλες τις εξωτερικές επιρροές που σχετίζονται με την κατασκευή των 
διατάξεων, όπως η επιλογή του διαλύτη, η συνολική συγκέντρωση του μείγματος, η τεχνική εναπόθεσης 
(spin coating, roller casting), ο ρυθμός εξάτμισης του διαλύτη και η θερμική ανόπτηση (annealing).  
Η επιλογή του διαλύτη είναι σημαντική για την παραγωγή ομοιογενών διαλυμάτων. Το πιο κρίσιμο σημείο 
είναι η επίδραση του διαλύτη στη μορφολογία του ενεργού στρώματος του φωτοβολταϊκού, καθώς και 
στην απόδοση της διάταξης. Έχει παρατηρηθεί πως η χρήση χλωροβενζολίου (chlorobenzene) αυξάνει 
σημαντικά την απόδοση της διάταξης σε σχέση με άλλους διαλύτες όπως το τολουένιο (toluene).  
Η βελτίωση της απόδοσης, χρησιμοποιώντας χλωροβενζόλιο οφείλεται σε δύο παράγοντες:  

i. στην κλίμακα μήκους του διαχωρισμού φάσεων που είναι ίδια με το μήκος διάχυσης των 
εξιτονίων, και 

ii. στην πιο εύκολη μεταφορά φορέων λόγω της αμφι - συνεχούς (bicontinuous) φύσης των υμενίων. 
 
Η αιτία των διαφορών στη μορφολογία των υμενίων αποδίδεται στη μεγάλύτερη διαλυτότητα του PCBM 
στο χλωροβενζόλιο από ότι στο τολουένιο.  
Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την μορφολογία του υμενίου είναι η έμφυτη αναμειξιμότητα των 
δύο υλικών. Ως εκ τούτου, η μορφολογία εξαρτάται από την σύσταση του διαλύματος, με αποτέλεσμα η 
βέλτιστη σύσταση να οδηγεί στη μέγιστη απόδοση της διάταξης. Η έμφυτη αναμειξιμότητα είναι η 
θερμοδυναμική όψη της αλληλεπίδρασης του πολυμερούς και του φουλερενίου, που εξαρτάται επίσης 
από την επιλογή του διαλύτη. Η έλλειψη αναμειξιμότητας μπορεί να αυξηθεί με θερμική ανόπτηση, που 
οδηγεί σε εκτεταμένο διαχωρισμό φάσεων ακόμη και σε σύντομο χρόνο ανόπτησης κάτω από τη 
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (glass transition temperature, Tg) του πολυμερούς. Έπειτα από 
αρκετές προσπάθειες βελτιστοποίησης της σύστασης του μείγματος πολυμερούς–φουλερενίου, η 
αναλογία βάρους 1:1 ή 1:0,8 θεωρείται η βέλτιστη για τη σύστασής τους.  
Η πιο κοινή μέθοδος βελτιστοποίησης του ενεργού στρώματος ενός οργανικού φωτοβολταϊκού, που 
οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης της διάταξης είναι η θερμική ανόπτηση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά από τον Padinger. Η θέρμανση του ενεργού στρώματος της διάταξης σε θερμοκρασία πάνω από τη 
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, Tg, του P3HT (η οποία θεωρείται πως είναι 1100C), οδηγεί σε 
αναδιοργάνωση της πολυμερικής αλυσίδας και στην ελεύθερη διάχυση των μορίων του φουλερενίου στη 
σύνθετη δομή και την αναδιάταξή τους σε μια πιο ευνοϊκή θερμοδυναμικά μορφή (Σχήμα 2.16). Μια 
μορφολογική συνέπεια της θερμικής ανόπτησης είναι η ανάπτυξη λεπτών ινών P3HT. Οι ίνες 
αναπτύσσονται κατά τον π άξονα της αλυσίδας του πολυμερούς. Το P3HT κρυσταλλώνεται πολύ πιο 
γρήγορα και εύκολα από το PCBM, οπότε η ανάπτυξη κρυσταλλικών περιοχών P3HT μέσω θερμικής 
διεργασίας συνοδεύεται από την ελεύθερη διάχυση των μορίων του φουλερενίου μέσα στο υμένιο, που 
οδηγεί σε συσσώρευση του PCBM σε περιοχές που κρυσταλλώνονται πολύ πιο αργά. Έτσι λαμβάνεται ένα 
συνεχές δίκτυο με διαχωρισμό φάσεων της τάξης των νανομέτρων, όπου η θερμοκρασία και ο χρόνος 
ανόπτησης ελέγχονται προσεκτικά. Η ικανότητα να ελέγχεται το μέγεθος της περιοχής κάθε φάσης σε 
μικρό χρόνο ανόπτησης αποδίδεται στην απαγόρευση της γρήγορης διάχυσης των μορίων PCBM από το 
γρήγορο σχηματισμό του δικτύου ινών P3HT που λειτουργεί ως περιοριστικό όριο και ενισχύει τον έλεγχο 
του βαθμού διαχωρισμού φάσεων. Ο σχηματισμός ενός υψηλής τάξης αμφι-συνεχούς δικτύου P3HT και 
PCBM, που προκαλείται από θερμική ανόπτηση, οδήγησε σε αύξηση της απόδοσης των διατάξεων σε 4-
5%. Η ανόπτηση οδηγεί σε σημαντικές βελτιώσεις στη μετατροπή των συλλεγόμενων φωτονίων σε φορείς 
σε όλα τα μήκη κύματος του φάσματος απορρόφησης του μείγματος. Συμπερασματικά, λοιπόν, η θερμική 
ανόπτηση, αναδιοργανώνοντας την πολυμερική αλυσίδα, οδηγεί σε μέγιστη ευκινησία των φορέων και σε 
αύξηση της απορρόφησης των φωτονίων, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών 
διατάξεων.  
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Σχήμα 2.16: Θερμική ανόπτηση μείγματος P3HT:PCBM. 
 
Παρόμοια βελτίωση στη μορφολογία του ενεργού στρώματος ενός φωτοβολταϊκού μεικτής ετεροεπαφής 
παρατηρείται στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διεπιφανειακά στρώματα μεταξύ του υμενίου του 
μείγματος πολυμερούς–φουλερενίου και των ηλεκτροδίων. Πιο συγκεκριμένα, τα οξείδια των μετάλλων 
μετάπτωσης μπορεί να τροποποιούν την νανομορφολογία και κρυσταλλικότητα του φωτοενεργού 
υμενίου, όταν χρησιμοποιούνται ως στρώματα έγχυσης/εξαγωγής φορέων στα οργανικά φωτοβολταϊκά 
και το φωτοενεργό υμένιο εναποτίθεται πάνω σε αυτά. Η τροποποίηση της νανομορφολογίας του ενεργού 
στρώματος της διάταξης επηρεάζει την απόδοση της διάταξης, καθώς ενισχύει τη μεταφορά των φορέων, 
και άρα την αγωγιμότητα, με αποτέλεσμα τη μείωση της σειριακής αντίστασης. Ο Widjonarko και οι 
συνεργάτες του, έδειξαν πως η μορφολογία ενός υμενίου πολυμερούς–φουλερενίου επηρεάζεται από τις 
ιδιότητες της επιφάνειας του στρώματος εξαγωγής οπών. Επίσης, έδειξαν πως οι διαφορές στις αποδόσεις 
των διατάξεων αποδίδονται στις δομικές αλλαγές της μορφολογίας του ενεργού υμενίου κοντά στη 
διεπιφάνεια με τα στρώματα εξαγωγής οπών (hole extraction layers, HELs), οι οποίες σχετίζονται με την 
πολικότητα και τραχύτητα της επιφάνειας των στρωμάτων αυτών.  
 
2.7 Κανονικές και ανεστραμμένες δομές οργανικών φωτοβολταϊκών  
 
Η ταχεία εξέλιξη και οι καλές επιδόσεις που παρουσίαζουν τα οργανικά φωτοβολταϊκά τα τελευταία χρόνια 
έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μιας πολλά υποσχόμενης οικονομικά και αποδοτικής τεχνολογίας. Η 
τελευταία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στη θέση των ανόργανων φωτοβολταϊκών 
πυριτίου, και όπως έχει προαναφερθεί, τα οργανικά φωτοβολταϊκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια 
καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.  
Έχει παρατηρηθεί ότι ενώ η εξωτερική κβαντική απόδοση των πολυμερικών ηλιακών κελιών πλησιάζει 
εκείνη των αντίστοιχων ανόργανων ημιαγωγών, η περιορισμένη απορρόφηση του ηλιακού φάσματος 
παραμένει ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Μια λύση 
στο πρόβλημα αυτό μπορεί να αποτελέσει ο συνδυασμός πολλαπλών πολυμερικών κελιών που θα 
καλύπτουν την απορρόφηση μιας εξαιρετικά μεγάλης περιοχής του ηλιακού φάσματος. Καθ’ ότι, όμως, μια 
τέτοια διαδικασία αποβαίνει καταστροφική για το υποκείμενο στρώμα, μια εναλλακτική προσέγγιση είναι 
η παρασκευή διαφανών πολυμερικών κελιών με διαφορετικές περιοχές απορρόφησης της ηλιακής 
ακτινοβολίας και ο συνδυασμός αυτών σε ένα ενιαίο. 
Η χρήση διαφανών αγώγιμων οξειδίων για την ελάχιστη απώλεια ηλιακής ακτινοβολίας απαιτεί τεχνικές 
εναπόθεσης με ιονοβολή, τεχνικές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές καταστροφές στο υποκείμενο 
οργανικό στρώμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή ενδιάμεσων υμενίων που θα υποβοηθούν τη 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα μπορούν να προστατεύουν το οργανικό στρώμα. Κατάλληλα υλικά για 
υμένια που θα ικανοποιούν το σκοπό αυτό αποτελούν το LiF, CsF και AlOx, τα οποία μελετήθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν, αρχικά,  στις οργανικές φωτοδιόδους (OLEDs). Το LiF παρουσίασε ικανοποιητική 
εφαρμογή και στα οργανικά φωτοβολταϊκά (OPVs). Παρ’  όλ’ αυτά οι απαιτήσεις για λεπτά υμένια (<2nm) 
μειώνουν την πιθανότητα να  προσφέρουν την προσδοκώμενη προστασία που αναμένεται. Πρόσφατα 
παρατηρήθηκε ότι αποτελεσματικά υλικά για την προστασία μιας δόμης και κατάλληλα ως υμένια 
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έγχυσης/εξαγωγής φορέων αποτελούν τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης. Με τη χρήση των οξειδίων 
αυτών σε συνδυασμό με το σχεδιασμό διαφορετικής αρχιτεκτονικής μπορεί να επιτευχθεί βελτιστοποίηση 
της φωτοβολταϊκής διάταξης. Έτσι, γίνεται λόγος για ανεστραμμένες δομές που μπορούν να προσφέρουν 
σταθερότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και με τη χρήση των οξείδια μετάλλων μετάπτωσης καλύτερες 
αποδόσεις λόγω των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Κοινώς, η άνοδος δίνει τη θέση της στην κάθοδο και το 
αντίστροφο, ενώ τα υμένια εκείνα που είναι υπεύθυνα για την έγχυση/εξαγωγή φορέων τοποθετούνται 
στα αντίστοιχα επίπεδα του φωτοβολταϊκού κελιού. 
 

 
Σχήμα 2.17: Σχηματική αναπαράσταση κανονικής και ανεστραμμένης φωτοβολταϊκής δομής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
3.1 Εισαγωγή 
 
Ένας αποτελεσματικός τρόπος αύξησης της απόδοσης των οργανικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων είναι η 
εισαγωγή ενός διεπιφανειακού στρώματος (interfacial layer, IL) μεταξύ του οργανικού ενεργού στρώματος 
και του μεταλλικού ηλεκτροδίου. Λαμβάνοντας υπόψην την πρόσφατη πρόοδο στο τομέα των OLEDs, τα 
διεπιφανειακά στρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην αύξηση της απόδοσης των διατάξεων όσο και 
στον χρόνο ζωής τους. Παρόλο που τα διεπιφανειακά στρώματα δεν συμμετέχουν στη διαδικασία 
εκπομπής φωτός, καθώς δεν αποτελούν το ενεργό στρώμα της διάταξης, αυξάνουν την απόδοση 
ηλεκτροφωταύγειας των διατάξεων OLEDs. Τα διεπιφανειακά στρώματα έχουν παρόμοιες εφαρμογές και 
στα οργανικά φωτοβολταϊκά. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί αποδόσεις μετατροπής της ηλιακής 
ενέργειας σε ηλεκτρική, της τάξης του 10%. Η βελτίωση της απόδοσης εξαγωγής οπών και ηλεκτρονίων 
που δημιουργούνται στο ενεργό στρώμα των OPVs θα οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των οργανικών 
φωτοβολταϊκών. Για αυτό το λόγο παρουσιάζεται μια συνεχής αύξηση δημοσιεύσεων με αντικείμενο την 
τροποποίηση των διεπιφανειών οργανικού ημιαγωγού/ηλεκτροδίου. Κάποια διεπιφανειακά στρώματα 
στην κάθοδο των διατάξεων εξυπηρετούν τόσο στην αποτελεσματική μεταφορά των ηλεκτρονίων όσο και 
στον περιορισμό της κίνησης των οπών από το ενεργό στρώμα στην κάθοδο. Επιπλέον, τα ενδιάμεσα 
στρώματα, τροποποιώντας την άνοδο και την κάθοδο των οργανικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, 
επηρεάζουν σημαντικά την ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων των διεπαφών οργανικού 
ημιαγωγού/ηλεκτροδίου. Ακόμα, με τη χρήση διεπιφανειακού στρώματος μεταξύ του ενεργού στρώματος 
και του υποκείμενου ηλεκτροδίου μπορεί να ελεγχθεί η μορφολογία του πολυμερικού φωτοενεργού 
στρώματος των OPVs, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εξαγωγή των οπών. Τέλος, ενδιάμεσα 
στρώματα μεταξύ του ενεργού στρώματος και της καθόδου προστατεύουν το οργανικό στρώμα κατά τη 
διάρκεια της εναπόθεσης της μεταλλικής καθόδου και παράλληλα περιορίζουν την αδρανοποίηση 
(quenching) των εξιτονίων στην διεπιφάνεια οργανικού ημιαγωγού/μετάλλου.  
 
3.2 Επίδραση των ιδιοτήτων της διεπαφής οργανικού ημιαγωγού/ηλεκτροδίου στην απόδοση των 
οπτοηλεκτρονικών διατάξεων  
 
Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, η κατασκευή των οπτοηλκετρονικών διατάξεων περιλαμβάνει την 
ενσωμάτωση ενός ημιαγώγιμου οργανικού στρώματος μεταξύ δυο αγώγιμων μεταλλικών ηλεκτροδίων. Οι 
ιδιότητες της διεπαφής μεταξύ του οργανικού στρώματος και των ηλεκτροδίων παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην απόδοση των διατάξεων. Στα οργανικά φωτοβολταϊκά, η επαφή πρέπει να έχει καλές ιδιότητες 
εξαγωγής φορέων. Επίσης, τα ηλεκτρόδια πρέπει να παράγουν ένα επαρκές εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο 
(built-in potential) ώστε να συλλέγονται τα δημιουργούμενα φορτία. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η 
καλή κατανόηση των διεπιφανειών μεταξύ των οργανικών στρωμάτων και των ηλεκτροδίων, 
επιτυγχάνοντας έτσι αποδοτικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις.  
Όταν ένα πολυμερικό υλικό π-σύζευξης έρχεται σε επαφή με ένα άλλο υλικό, όπως είναι τα ηλεκτρόδια 
στις οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, προκύπτουν διάφορα αποτελέσματα επαφών που εξαρτώνται από τις 
ιδιότητες των ηλεκτροδίων. Για παράδειγμα, όταν η επιφάνεια του μετάλλου είναι παθητικοποιημένη, η 
αλληλεπίδραση θα οδηγήσει σε φυσική ρόφηση με πιθανή μεταφορά ηλεκτρονίων. Ενώ όταν το μέταλλο 
αντιδρά, τότε είναι πιθανή μια ασθενής χημορρόφηση και μερική μεταφορά φορέων.  
Είναι γνωστό πως το έργο εξόδου της επιφάνειας του ηλεκτροδίου εξαρτάται από τις διεργασίες που έχουν 
προηγηθεί σε αυτό. Για παράδειγμα, το έργο εξόδου της επιφάνειας του χρυσού, όταν αυτή είναι απόλυτα 
καθαρή είναι ΦΜ = 5,2eV. Παρόλα αυτά, η έκθεση του χρυσού στον αέρα οδηγεί σε μείωση του έργου 
εξόδου κατά 0,7eV, που οφείλεται στη φυσική ρόφηση στην επιφάνεια του μετάλλου. Όμοια 
αποτελέσματα προκύπτουν και στα διαφανή ηλεκτρόδια (transparent conductive oxides, TCOs). Το έργο 
εξόδου του ITO, για παράδειγμα, ποικίλει με τιμές από 5eV μέχρι 4,5eV. Επομένως, το έργο εξόδου του 
ηλεκτροδίου, όταν έρχεται σε επαφή με έναν οργανικό ημιαγωγό, μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το 
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αναμενόμενο, γεγονός που επηρεάζει την ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων στη διεπιφάνεια 
οργανικού ημιαγωγού/ηλεκτροδίου.  
Η ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων στη διεπιφάνεια οργανικού ημιαγωγού/ηλεκτροδίου 
αποτελεί ένα από τα κυριότερα θεμελιώδη θέματα των οργανικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων. Πολύ 
συχνά εφαρμόζεται το μοντέλο Schottky-Mott, όπως στην περίπτωση των διεπιφανειών ανόργανου 
ημιαγωγού/μετάλλου. Το μοντέλο Schottky-Mott παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1.  
Σύμφωνα με το μοντέλο Schottky–Mott, όταν ένας οργανικός ημιαγωγός έρχεται σε επαφή με ένα 
ηλεκτρόδιο, τότε οι ζώνες κάμπτονται ώστε να επιτευχθεί ευθυγράμμιση των επιπέδων Fermi. Επομένως ο 
φραγμός του δυναμικού εξαγωγής των οπών είναι:  
 
      ΦΒ = ΦΜ – ΦS      (3.1) 
 
όπου     ΦΜ και ΦS = το έργο εξόδου του μετάλλου και του οργανικού ημιαγωγού, αντίστοιχα.  
 

Σχήμα 3.1: Διεπιφανειακή ευθυγράμμιση ζωνών, (α)πριν την επαφή, (β)μετά την επαφή, (γ)χωρίς και (δ)με 
διεπιφανειακό δίπολο. 
 
Πιο γενικά, αν ΦΜ είναι το έργο εξόδου του μετάλλου, δηλαδή το δυναμικό ιοντισμού IP, και ΦS το έργο 
εξόδου του ημιαγωγού, δηλαδή η ενεργειακή διαφορά μεταξύ του επιπέδου Fermi και του επιπέδου 
κενού, τότε για τον ημιαγωγό προκύπτει:  
 
Για την περίπτωση του ημιαγωγού τύπου n: 

i. επαφή Schottky–Mott αν ΦΜ>ΦS, τα ηλεκτρόνια διαχέονται από τον ημιαγωγό στο μέταλλο. Λόγω 
της μικρής πυκνότητας φορέων των ημιαγωγών και της μεγάλης πυκνότητας φορέων των 
μετάλλων, εμφανίζεται μια περιοχή απογύμνωσης στον ημιαγωγό: περίπτωση ανόρθωσης.  

ii. ωμική επαφή αν ΦΜ<ΦS, τα ηλεκτρόνια διαχέονται από το μέταλλο στον ημιαγωγό. Παρουσιάζεται 
μια συσσώρευση αρνητικού φορτίου στον ημιαγωγό τύπου n, δεν σχηματίζεται φραγμός 
δυναμικού: περίπτωση ωμικής επαφής.  

 
Για την περίπτωση του ημιαγωγού τύπου p: 

i. επαφή Schottky–Mott αν ΦΜ<ΦS, οι οπές διαχέονται από τον ημιαγωγό στο μέταλλο. Λόγω της 
μικρής πυκνότητας φορέων των ημιαγωγών και της μεγάλης πυκνότητας φορέων των μετάλλων, 
εμφανίζεται μια περιοχή απογύμνωσης στον ημιαγωγό: περίπτωση ανόρθωσης.  

ii. ωμική επαφή αν ΦΜ>ΦS, οι οπές διαχέονται από το μέταλλο στον ημιαγωγό. Παρουσιάζεται μια 
συσσώρευση θετικού φορτίου στον ημιαγωγό τύπου p, δεν σχηματίζεται φραγμός δυναμικού: 
περίπτωση ωμικής επαφής.  
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Το μοντέλο Schottky–Mott που περιγράφηκε παραπάνω αποτελεί ένα ιδανικό και απλό μοντέλο (Σχήμα 
3.1(α) και (β)). Στην πραγματικότητα, η ενεργειακή ευθυγράμμιση των επιπέδων θεωρείται ως η ασυνέχεια 
του επιπέδου κενού σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός διεπιφανειακού διπόλου, Δ, το οποίο είναι 
αποτέλεσμα της αναδιάταξης των φορέων κατά τη δημιουργία της επαφής (Σχήμα 3.1(γ) και (δ)).  
Εκτός από το μοντέλο Schottky–Mott, όπου τα επίπεδα κενού του οργανικού ημιαγωγού και του μετάλλου 
ευθυγραμμίζονται, δημιουργώντας μια περιοχή φορτίου χώρου στην διεπιφάνεια, έχει προταθεί και ένα 
άλλο μοντέλο, το μοντέλο Bardeen, όπου μια μεγάλη πυκνότητα επιφανειακών καταστάσεων προκαλεί 
ευθυγράμμιση του επιπέδου Fermi. Επίσης, παρουσιάζεται στην διεπιφάνεια ένας φραγμός δυναμικού 
ανεξάρτητος από το έργο εξόδου του μετάλλου.  
Όπως για την περίπτωση των διεπαφών μετάλλου/ημιαγωγού, έτσι και για την περίπτωση που ένας 
οργανικός ημιαγωγός εναποτεθεί πάνω σε ένα αγώγιμο υλικό έχουν προταθεί δύο μοντέλα. Το πρώτο είναι 
το μοντέλο Schottky–Mott, όπως ακριβώς περιγράφηκε παραπάνω. Το δεύτερο μοντέλο προτείνει τη 
δημιουργία ενός διπόλου φορτίου στην διεπιφάνεια των δύο υλικών λόγω χημικής αλληλεπίδρασης ή το 
σχηματισμό καταστάσεων μεταφοράς φορτίου, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ευθυγράμμιση του 
επιπέδου κενού στη διεπιφάνεια οργανικού ημιαγωγού/αγώγιμου υλικού. Έτσι, το διεπιφανειακό δίπολο 
μετατοπίζει το επίπεδο κενού κατά Δ. Το πρόσημο του Δ εξαρτάται από τη φύση της επαφής, όπως 
παρουσιάστηκε στο Σχήμα 3.1, και θα συζητηθεί παρακάτω. Επομένως προκύπτει:  
 
      ΦΒ=ΦΜ–ΦS-Δ       (3.2) 
 
Επιπλέον, δημιουργείται το ερώτημα, αν μπορεί να συμβεί κάμψη των ζωνών στους οργανικούς 
ημιαγωγούς. Σύμφωνα με τον S. Braun,  δεν αναμένεται κάμψη των ζωνών στους οργανικούς ημιαγωγούς, 
καθώς δεν παρουσιάζουν τη δομή ζωνών αλλά εντοπισμένες καταστάσεις με χαρακτηριστικό την 
μεταφορά των φορέων μέσω αναπήδησης (hopping transport).  
Η ανταλλαγή των φορέων μπορεί να γίνει στη διεπιφάνεια μεταξύ του οργανικού υλικού και του μετάλλου. 
Εν τούτοις, έχει παρατηρηθεί κάμψη ζωνών λεπτών υμενίων οργανικών ημιαγωγών, τα οποία έχουν 
εναποτεθεί πάνω σε μεταλλικά υποστρώματα. Έχει αποδειχθεί πως τα εντοπισμένα ενεργειακά επίπεδα 
ενός οργανικού ημιαγωγού μπορεί να μετατοπιστούν μέχρι και την περιοχή απογύμνωσης. Επίσης, οι J.C. 
Blakesley και N.C. Greenhma έδειξαν πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μετρήσεων της φσματοσκοπίας 
φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (ultraviolet photoelectron spectroscopy, UPS) και των θεωρητικών 
υπολογισμών για την κάμψη ζωνών. Οι μετρήσεις UPS λεπτών οργανικών στρωμάτων έδειξαν κάμψη των 
ζωνών μερικών νανομέτρων. Το φαινόμενο της κάμψης των ζωνών υποστηρίζεται πως παρατηρείται λόγω 
της μεταφοράς των φορέων από το υπόστρωμα στο οργανικό στρώμα. Μια τέτοια μεταφορά ακέραιου 
αριθμού φορέων (integer charge transport, ICT) στη διεπιφάνεια οργανικού ημιαγωγού/αγώγιμου 
υποστρώματος προτάθηκε από τον Salaneck. Σύμφωνα με το μοντέλο ICT, ηλεκτρόνια μεταφέρονται μέσω 
σήραγγας (tunneling) από το υπόστρωμα, που συνεπάγεται την μεταφορά ακέραιου αριθμού φορέων, 
δηλαδή τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου τη φορά. Η μεταφορά μέσω σήραγγας μπορεί να συμβεί όταν το 
έργο εξόδου του υποστρώματος είναι μεγαλύτερο (μικρότερο) από την ενέργεια που απαιτείται για την 
οξείδωση (αναγωγή) ενός οργανικού μορίου. Η ενέργεια EICT+ καθορίζεται ως η ενέργεια που απαιτείται για 
την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από το οργανικό υλικό, ενώ η ενέργεια EICT- καθορίζεται ως η ενέργεια 
που αποκτάται όταν ένα ηλεκτρόνιο προστίθεται στο οργανικό υλικό. Στην περίπτωση μεταφοράς θετικού 
φορτίου, το οργανικό υλικό στην διεπιφάνεια με το υπόστρωμα φορτίζεται θετικά, ενώ στην περίπτωση 
μεταφοράς αρνητικού φορτίου, το υπόστρωμα φορτίζεται αρνητικά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διπόλου στη διεπιφάνεια οργανικού υλικού/υποστρώματος μετατοπίζοντας το επίπεδο κενού προς τα 
κάτω. Η μεταφορά του ηλεκτρονίου ξεκινά όταν το οργανικό υλικό έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα και 
συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία, δηλαδή όταν η ενέργεια EICT+ γίνει ίση με το έργο εξόδου του 
υποστρώματος (Σχήμα 3.2).  
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Σχήμα 3.2: Μοντέλο μεταφοράς ακέραιου αριθμού φορέων (ICT). 
 
Πειραματικά, η ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων Fermi συμβαίνει όταν ΦΜ>EICT+ και ΦΜ<EICT-. 
(Σχήμα 3.2(α) και (β), αντίστοιχα).  
Στην περίπτωση που υπάρχει χημική αλληλεπίδραση μεταξύ του οργανικού υλικού και του υποστρώματος, 
τότε το επίπεδο κενού μετατοπίζεται προς τα πάνω, αν η μεταφορά του ηλεκτρονίου γίνεται από το 
υπόστρωμα στο οργανικό υλικό, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που η μεταφορά ηλεκτρονίου γίνεται στο 
υπόστρωμα, το επίπεδο κενού μετατοπίζεται προς τα κάτω. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργείται ένα 
δίπολο στη διεπιφάνεια οργανικού υλικού/υποστρώματος, μετατοπίζοντας κατά Δ το επίπεδο κενού στη 
διεπιφάνεια, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3.  
Συμπερασματικά, ένα διεπιφανειακό δίπολο δημιουργείται σχεδόν πάντα στην διεπιφάνεια 
ηλεκτροδίου/οργανικού υλικού, ανεξάρτητα από την προέλευσή του. Ανάλογα με το πρόσημό του, μπορεί 
να αυξάνει ή να μειώνει το φραγμό δυναμικού στην διεπιφάνεια. Παρόλα αυτά, το δίπολο αυτό είναι μόνο 
ένας από τους παράγοντες που συμβάλει στο φραγμό δυναμικού, καθώς η ενεργειακή διαφορά μεταξύ 
του έργου εξόδου του ηλεκτροδίου (άνοδος–κάθοδος) και των ενεργειακών επιπέδων (HOMO–LUMO) των 
οργανικών ημιαγωγών αποτελεί ένα άλλο σημαντικό παράγοντα που συμβάλει στο διεπιφανειακό φραγμό 
δυναμικού και επιτρέπει την πρόβλεψη της φύσης της επαφής (ωμική ή Schottky-Mott).  
 

Σχήμα 3.3: Δημιουργία διεπιφανειακού διπόλου λόγω χημικής αλληλεπίδρασης οργανικού υλικού και 
υποστρώματος. 
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3.3 Τροποποίηση της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου/οργανικού ημιαγωγού για οργανικά φωτοβολταϊκά 
υψηλής απόδοσης  
 
Τα οργανικά φωτοβολταϊκά αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας καθώς η 
κατασκευή τους είναι αρκετά φθηνή και από ανακυκλώσιμα υλικά, και μπορεί να γίνει εύκολα σε 
εύκαμπτες και μεγάλης κλίμακας επιφάνειες. Τα οργανικά φωτοβολταϊκά με τις μεγαλύτερες αποδόσεις 
μέχρι σήμερα είναι τα πολυμερικά φωτοβολταϊκά όπου ένα μείγμα πολυμερικών ημιαγωγών εναποτίθεται 
μεταξύ μιας διαφανούς και αγώγιμης ανόδου και μιας μεταλλικής καθόδου. Nέες στρατηγικές για την 
αύξηση της απόδοσης των οργανικών φωτοβολταϊκών αποτελούν: 

i. η ανάπτυξη οργανικών υλικών μικρού ενεργειακού χάσματος και υψηλής κινητικότητας, ώστε να 
συλλέγεται ακτινοβολία μιας ευρύτερης περιοχής του ηλιακού φάσματος,  

ii. νέες μέθοδοι ελέγχου της μορφολογίας του οργανικού ενεργού στρώματος, 
με σκοπό την βελτίωση των ιδιοτήτων μεταφοράς των φορέων και τη μείωση επανασύνδεσης τους 
και  

iii. οι νέες αρχιτεκτονικές κατασκευής που ακολουθούνται.  
 
Επιπλέον ένας σημαντικός παράγοντας αύξησης της απόδοσης των διατάξεων αποτελεί η βελτιστοποίηση 
της απόδοσης συλλογής φορέων, τροποποιώντας τις διεπιφάνειες ηλεκτροδίου/οργανικού ημιαγωγού. Για 
το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται στρώματα εξαγωγής οπών (hole extraction layer, HEL) και ηλεκτρονίων 
(electron extraction layer, EEL) τροποποιώντας την άνοδο και την κάθοδο της διάταξης, αντίστοιχα (Σχήμα 
3.4). Τα ενδιάμεσα αυτά στρώματα, επίσης, μειώνουν το φαινόμενο επανασύνδεσης των φορέων και 
επιμηκύνουν το χρόνο ζωής των διατάξεων. Συνήθως το HEL χρησιμεύει και ως EBL, παρεμποδίζοντας τη 
μεταφορά ηλεκτρονίων από το ηλεκτρόδιο της ανόδου στο επίπεδο LUMO του οργανικού ημιαγωγού, ενώ 
το EEL, αντίστοιχα, μπορεί να χρησιμεύσει ως HBL, ώστε να εμποδίζεται η κίνηση των οπών μεταξύ του 
οργανικού στρώματος και της καθόδου της διάταξης.  

 
Σχήμα 3.4: Σχηματική αναπαράσταση πολυστρωματικών OPVs συμβατικής δομής. 
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3.4 Οξείδια μετάλλων μετάπτωσης για την τροποποίηση της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου/οργανικού 
ημιαγωγού σε οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις 
  
Τα οξείδια των μετάλλων μετάπτωσης (transition metal oxides, TMOs) χρησιμοποιούνται ευρέως στις 
οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις για αποδοτική έγχυση/συλλογή φορέων φορτίου ανάμεσα στα 
ηλεκτρόδια και στους οργανικούς ημιαγωγούς (Σχήμα 3.5).  
 

Σχήμα 3.5: Σχηματική αναπαράσταση τροποποίησης της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου/οργανικού ημιαγωγού 
χρησιμοποιώντας οξείδια μετάλλων μετάπτωσης. 
 
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση μιας οργανικής οπτοηλεκτρονικής 
διάταξης είναι η έγχυση/εξαγωγή των φορέων από τα αγώγιμα ηλεκτρόδια στον οργανικό ημιαγωγό. 
Αποδοτική έγχυση/εξαγωγή φορέων επιτυγχάνεται είτε με μία είτε με περισσότερες από τις ακόλουθες 
μεθόδους:  

i. Ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων του έργου εξόδου της ανόδου και του έργου εξόδου της 
καθόδου με το επίπεδο HOMO και το επίπεδο LUMO, αντίστοιχα, του οργανικού ημιαγωγού. 

ii. Δημιουργία διπόλου στη διεπιφάνεια μετάλλου/οργανικού ημιαγωγού, που μεταβάλλει το 
επίπεδο κενού του οργανικού ημιαγωγού οδηγώντας σε μεταβολή των επιπέδων HOMO και LUMO 
του ημιαγωγού. 

iii. Εξίσωση του επιπέδου Fermi μέσω κάμψης των ζωνών, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο φραγμός 
δυναμικού για τους φορείς. 

 
Η ιδιότητα που κάνει τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης χρήσιμα στα οργανικά ηλεκτρονικά είναι η 
ικανότητά τους να ανταλλάσσουν φορείς με τα μόρια των οργανικών ημιαγωγών. Η ικανότητα των δύο 
υλικών να ανταλλάσσουν φορείς απαιτεί την ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων του δότη και του 
αποδέκτη με τα ενεργειακά επίπεδα των οξειδίων. Τα οξείδια μετάλλων με υψηλό έργο εξόδου, όπως το 
οξείδιο του μολυβδαινίου και του βολφραμίου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ενδιάμεσα στρώματα 
μεταξύ του ηλεκτροδίου της ανόδου, καθώς το έργο εξόδου τους ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο HOMO 
των περισσότερων πολυμερών-δοτών, ενώ τα οξείδια μετάλλων με χαμηλό έργο εξόδου, όπως το οξείδιο 
του τιτανίου, αποτελούν κατάλληλα υλικά τροποποίησης της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου της 
καθόδου/οργανικού ημιαγωγού, όπου το έργο εξόδου τους ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο LUMO του 
υλικού-αποδέκτη. Επιπλέον, τα υμένια των οξειδίων των μετάλλων μετάπτωσης είναι χημικά σταθερά (δεν 
επηρεάζονται από το οξυγόνο και την υγρασία του περιβάλλοντος) και είναι διαφανή στο ορατό φως, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν κατάλληλα υλικά τροποποίησης της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου/οργανικού 
ημιαγωγού των οργανικών οπτοηλεκτρνικών διατάξεων.  
Στο Σχήμα 3.6 παρουσιάζεται το ενεργειακό διάγραμμα της διεπιφάνειας οξειδίου/οργανικού ημιαγωγού. 
Οι παράμετροι της ευθυγράμμισης των ενεργειακών επιπέδων είναι το έργο εξόδου του οξειδίου (Φ), η 
ενεργειακή διαφορά των επιπέδων HOMO (energy offset, ΔΕΗ) και η ενέργεια ιοντισμού του οργανικού 
ημιαγωγού (Ieorg). 
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Σχήμα 3.6: Σχηματική αναπαράσταση ενεργειακών επιπέδων στη διεπιφάνεια οξείδιο μετάλλου/οργανικός 
ημιαγωγός. 
 
Τα οξείδια των μετάλλων μετάπτωσης μπορεί να είναι τύπου n ή p, ανάλογα με την θέση των ζωνών 
σθένους και αγωγιμότητας. Για ένα υλικό n-ημιαγωγιμότητας, η μεταφορά των ηλεκτρονίων γίνεται 
ανάμεσα στο επίπεδο LUMO του οργανικού ημιαγωγού και στη ζώνη αγωγιμότητας του οξειδίου. Για ένα 
υλικό με p-ημιαγωγιμότητα, είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση του επιπέδου ΗΟΜΟ του οργανικού 
ημιαγωγού με τη ζώνη σθένους του οξειδίου. Επίσης, το ευρύ ενεργειακό χάσμα των οξειδίων χρησιμεύει 
ως φραγμός φορέων φορτίου του άλλου είδους, βελτιώνοντας έτσι την επιλεκτικότητα των φορέων στις 
επαφές.  
Αρχικώς, τα οξείδια των μετάλλων μετάπτωσης χρησιμοποιήθηκαν στις οργανικές διόδους εκπομπής 
φωτός (OLEDs), όταν παρατηρήθηκε πως ορισμένα οξείδια είχαν την ικανότητα να μειώνουν τον φραγμό 
έγχυσης οπών στη διεπιφάνεια ανόδου/οργανικού ημιαγωγού. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε σε μείωση της 
αντίστασης επαφής των οργανικών διατάξεων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης. Η ιδιότητα 
αυτή είναι αποτέλεσμα της ικανότητας των οξειδίων να μειώνουν την ενέργεια δέσμευσης του οργανικού 
ημιαγωγού στο επίπεδο HOMO. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε πως ορισμένα οξείδια επιτυγχάνουν μια 
συμπεριφορά ακριβώς αντίθετη από αυτή των υλικών έγχυσης οπών, αυξάνοντας την ενέργεια δέσμευσης 
των ηλεκτρονίων, και μειώνοντας έτσι το επίπεδο LUMO του οργανικού ημιαγωγού. Τα οξείδια αυτά 
χρησιμοποιούνται ως υλικά έγχυσης ηλεκτρονίων. Το οξείδιο του μολυβδαινίου (MoO3), του βολφραμίου 
(WO3), του βαναδίου (V2O5), του νικελίου (NiO), του χαλκού (CuO) κ.ά. χρησιμοποιούνται συνήθως ως 
υμένια έγχυσης/εξαγωγής οπών, ενώ το οξείδιο του τιτανίου (TiO2), του ψευδαργύρου (ZnO), του 
ζιρκονίου (ZrO2) κ.ά. χρησιμοποιούνται ως υμένια έγχυσης/εξαγωγής ηλεκτρονίων, τόσο στις οργανικές 
διόδους εκπομπής φωτός όσο και στα οργανικά φωτοβολταϊκά. Στο Σχήμα 3.7 που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα ενεργειακά επίπεδα ορισμένων οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης και οργανικών 
ημιαγωγών. Τα οξείδια είναι τοποθετημένα κατά σειρά μείωσης του έργου εξόδου, Φ, από αριστερά προς 
τα δεξιά, ενώ οι οργανικοί ημιαγωγοί είναι τοποθετημένοι κατά σειρά μείωσης της ενέργειας ιοντισμού, ΙΕ, 
από αριστερά προς τα δεξιά. Το επίπεδο ΗΟΜΟ ενός μορίου μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το επίπεδο 
Fermi, ακόμα και αν το ΗΟΜΟ εντοπίζεται πιο μακριά από την ζώνη αγωγιμότητας ή σθένους του οξειδίου. 
Για παράδειγμα, όπως παρατηρείται από το σχήμα, ο οργανικός ημιαγωγός 
N,N’‐δι(ναφθαλεν‐2‐υλ)‐N,N’‐διφαινυλο‐βενζιδίνη (N,N’‐di(naphthalen‐2‐yl)‐N,N’‐diphenyl‐benzidine), a-
NPD) παρουσιάζει ευνοϊκή ενεργειακή ευθυγράμμιση με πολλά οξείδια, όπως CuO, Cr2O3, MoO2, Co3O4, 
NiO, WO3, V2O5, CrO3 και MoO3, παρόλο που μόνο τα οξείδια MoO3, CrO3, V2O5, WO3 και MoO2, έχουν τις 
ζώνες αγωγιμότητάς τους κοντά στο επίπεδο HOMO του a-NPD. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από το 
γεγονός πως η ευνοϊκή ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων στη διεπιφάνεια ηλεκτροδίου της 
ανόδου/οργανικού ημιαγωγού μπορεί να συμβεί όταν το έργο εξόδου του οξειδίου είναι μεγαλύτερο από 
την ενέργεια ιοντισμού του οργανικού ημιαγωγού. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου το επίπεδο Fermi του 
οξειδίου βρίσκεται εντός του ενεργειακού χάσματος του οργανικού ημιαγωγού, η ενεργειακή 
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ευθυγράμμιση δεν είναι δυνατόν να συμβεί, και το οξείδιο δεν αποτελεί αποτελεσματικό διεπιφανειακό 
στρώμα για την τροποποίηση της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου της ανόδου/οργανικού ημιαγωγού.  
 

Σχήμα 3.7: Σχηματική αναπαράσταση ενεργειακών επιπέδων οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης και 
οργανικών ημιαγωγών. 
 
Επιπλέον, εκτός από τα πλήρως στοιχειομετρικά οξείδια μετάλλων μετάπτωσης, υποστοιχειομετρικά 
μεταλλικά οξείδια χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα στρώματα σε OLEDs και OPVs τροποποιώντας την 
διεπιφάνεια μεταξύ του ηλεκτροδίου και του οργανικού ημιαγωγού, λόγω της ενισχυμένης αγωγιμότητάς 
τους, που προέρχεται από τις εγγενείς κενές θέσεις οξυγόνου (oxygen vacancies). Κυρίως τα d0 οξείδια, 
όπως τα MoO3, WO3, V2O5, TiO2 κ.ά., έχουν την τάση να δημιουργούν κενές θέσεις οξυγόνου, οδηγώντας σε 
συμπλήρωση των d-καταστάσεων και τη δημιουργία κατειλημμένων ενεργειακών καταστάσεων μέσα στο 
ενεργειακό χάσμα των οξειδίων. Αυτές οι κατειλημμένες ενεργειακές καταστάσεις μετατοπίζουν το 
επίπεδο Fermi κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας, με αποτέλεσμα τα οξείδια αυτά να τείνουν να γίνουν 
ημιαγωγοί τύπου n, αυξάνοντας την αγωγιμότητά τους και κατ’ επέκταση με αυτόν τον τρόπο να 
διευκολύνεται η μεταφορά των φορέων φορτίου από και προς τον οργανικό ημιαγωγό. Η αύξηση της 
αγωγιμότητας των μεταλλικών οξειδίων αποτελεί ένα ευεργετικό γεγονός για τις οργανικές 
οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, παρόλα αυτά, η αναγωγή των οξειδίων οδηγεί σε μείωση του έργου εξόδου 
τους. Αξίζει να σημειωθεί, πως η μεγάλη αύξηση των κενών θέσεων οξυγόνου, άρα ο μεγάλος βαθμός 
αναγωγής των οξειδίων, μπορεί να εμποδίσει την ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων, λόγω της 
μεγάλης μείωσης του έργου εξόδου. Επομένως, πρέπει να ελέγχεται η αναγωγή των οξειδίων, ώστε το 
έργο εξόδου να παραμένει μεγαλύτερο από την ενέργεια ιοντισμού των οργανικών ημιαγωγών και να μην 
επηρεάζεται η ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων.  
Τέλος, έχει αναφερθεί πως τα υμένια των μεταλλικών οξειδίων τροποποιούν την νανομορφολογία και την 
κρυσταλλικότητα των οργανικών ημιαγωγών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα στρώματα σε 
οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις κάτω από το ενεργό στρώμα. Έχει αποδειχθεί πως η βελτίωση της 
νανομορφολογίας του οργανικού στρώματος επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των διατάξεων, καθώς 
ενισχύεται η μεταφορά των φορέων φορτίου, και άρα η αγωγιμότητα. Παρόλο που η θερμική ανόπτηση 
είναι ο κυρίαρχος τρόπος ενίσχυσης της νανομορφολογίας των οργανικών ημιαγωγών, η κρυσταλλικότητά 
τους βελτιώνεται μεταβάλλοντας τις επιφανειακές ιδιότητες των ενδιάμεσων μεταλλικών οξειδίων.  
 
3.5 Οξείδια μετάλλων μετάπτωσης ως υμένια έγχυσης/εξαγωγής οπών  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να επιτευχθούν υψηλές αποδόσεις και χαμηλές τάσεις λειτουργίας στα 
οργανικά ηλεκτρονικά, η μείωση του ενεργειακού φραγμού έγχυσης, εξαγωγής και μεταφοράς φορέων 
φορτίου στις διεπιφάνειες των διατάξεων είναι σημαντική. Η μη ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων 
στη διεπιφάνεια οργανικού ημιαγωγού/ηλεκτροδίου της ανόδου, συχνά, οδηγεί σε παρεμπόδιση της 
μεταφοράς των φορέων, που απαιτεί μεγαλύτερες τάσεις λειτουργίας ώστε να υπερνικηθεί ο φραγμός 
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έγχυσης/εξαγωγής φορέων. Πολλά διαφορετικά στρώματα έγχυσης οπών έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ως υμένια έγχυσης και εξαγωγής σε OLEDs και OPVs, αντίστοιχα, 
με πιο διαδεδομένα τα οξείδια των μετάλλων μετάπτωσης, αντικαθιστώντας έτσι το πολυμερές PEDOT:PSS.  
Το οξείδιο του μολυβδαινίου (ΜοΟ3) εισήχθη για πρώτη φορά ανάμεσα στο διαφανές ηλεκτρόδιο ΙΤΟ και 
το στρώμα μεταφοράς οπών από τον Tokito το 1996, οδηγώντας σε μείωση της τάσης λειτουργίας και σε 
αύξηση της απόδοσης της διάταξης. Θεωρήθηκε πως η αύξηση αυτή οφειλόταν στη μείωση του φραγμού 
δυναμικού για την έγχυση των οπών στη διεπιφάνεια μεταλλικού οξειδίου/στρώματος μεταφοράς οπών. 
Το 2006, ο Ikeda και οι συνεργάτες του, χρησιμοποίησαν το ΜοΟ3 ως στρώμα έγχυσης οπών σε OLEDs και 
διαπίστωσαν μείωση της τάσης λειτουργίας των διατάξεων και αύξηση της φωτεινότητας και της 
απόδοσής τους. Τα τελευταία χρόνια το ΜοΟ3 χρησιμοποιείται ευρέως ως στρώμα έγχυσης και εξαγωγής 
οπών, τροποποιώντας την διεπιφάνεια ανόδου/οργανικού ημιαγωγού σε συμβατικής και ανάστροφης 
δομής OLEDs και OPVs, αντίστοιχα. Το οξείδιο του μολυβδαινίου σχηματίζει ωμική επαφή με το διαφανές 
ΙΤΟ, ενισχύοντας την έγχυση/εξαγωγή των οπών από το ηλεκτρόδιο της ανόδου στον οργανικό ημιαγωγό. 
Επιπλέον, το υποστοιχειομετρικό ΜοΟx έχει αποδειχθεί πως επιφέρει σημαντική αύξηση στα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας τόσο των OLEDs, όσο και των OPVs, όταν χρησιμοποιείται ως στρώμα 
έγχυσης/εξαγωγής των οπών, λόγω της ευνοϊκής ευθυγράμμισης των ενεργειακών επιπέδων στη 
διεπιφάνεια μεταλλικό οξείδιο/οργανικός ημιαγωγός και της αποδοτικότερης μεταφοράς φορέων 
φορτίου, μέσω της δημιουργίας των ενεργειακών καταστάσεων μέσα στο ενεργειακό χάσμα του οξειδίου. 
Επίσης, το οξείδιο του μολυβδαινίου αυξάνει την σταθερότητα των διατάξεων, καθώς τις προστατεύει από 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και παρατείνει το χρόνο ζωής τους.  
Ομοίως, το οξείδιο του βολφραμίου (WO3) και του βαναδίου (V2O5), αποτελούν κατάλληλα υλικά για την 
τροποποίηση της ανόδου σε OLEDs και OPVs, λόγω των κατάλληλων οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων 
τους, το υψηλό έργο εξόδου, τη σταθερότητά τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ικανότητά τους 
να μειώνουν την αντίσταση στις διεπαφές. Το V2O5, παρουσιάζει υψηλό έργο εξόδου (μεγαλύτερο από του 
MoO3 και του WO3), καθιστώντας το αποτελεσματικό στρώμα έγχυσης/εξαγωγής οπών σε διατάξεις με 
οργανικούς ημιαγωγούς μεγάλης ενέργειας ιοντισμού. Η αναγωγή του WO3 και V2O5, όπως και του MoO3, 
δημιουργεί ενεργειακές καταστάσεις μέσα στο ενεργειακό χάσμα των οξειδίων, αυξάνοντας την 
αγωγιμότητά τους και το ρυθμό έγχυσης/εξαγωγής των οπών, άρα και την απόδοση των οργανικών 
διατάξεων. Εκτός από τα οξείδια των μετάλλων με n-αγωγιμότητα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 
οξείδια μετάλλων μετάπτωσης τύπου p ενσωματώνονται ανάμεσα στην άνοδο και τον οργανικό ημιαγωγό 
σε οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις για την τροποποίηση της διεπιφάνειας ανόδου/οργανικού 
ημιαγωγού. Τα οξείδια του νικελίου (NiO) και του χαλκού (CuO) είναι p-ημιαγωγοί και χρησιμοποιούνται 
ως στρώματα έγχυσης και εξαγωγής οπών σε OLEDs και OPVs, αντίστοιχα. Η ζώνη σθένους των NiO και CuO 
ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο HOMO πολλών οργανικών ημιαγωγών, οδηγώντας στη δημιουργία ωμικών 
επαφών μεταξύ της ανόδου και του οργανικού στρώματος. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση των ενεργειακών 
επιπέδων μεταξύ των υλικών μιας διάταξης, έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοτικότερη έγχυση/εξαγωγή των 
οπών στη διεπιφάνεια οργανικού ημιαγωγού/ανόδου, άρα και αύξηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας 
και της απόδοσης της διάταξης.  
 
3.6 Οξείδια μετάλλων μετάπτωσης ως υμένια έγχυσης/εξαγωγής ηλεκτρονίων  
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το οξείδιο του τιτανίου (TiO2) χρησιμοποιείται ως υμένιο 
έγχυσης/εξαγωγής ηλεκτρονίων σε οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Η επιλογή του TiO2 για την 
τροποποίηση της καθόδου των οργανικών διατάξεων συνίσταται στις μοναδικές χημικές και ηλεκτρονικές 
του ιδιότητες. Το οξείδιο του τιτανίου έχει τρεις διαφορετικές δομές κρυστάλλωσης: τον ανατάση, το 
ρουτίλιο και το βρουκίτη. Ο ανατάσης και το ρουτίλιο έχουν παρόμοιες ιδιότητες, όμως ο ανατάσης έχει 
μελετηθεί περισσότερο καθώς παρουσιάζει υψηλότερες τιμές ευκινησίας φορέων φορτίου και υψηλότερο 
επίπεδο Fermi (διαφορά 0,1eV) από αυτό του ρουτιλίου. Το TiO2 είναι ένα χημικά σταθερό, μη τοξικό, 
αρκετά διαφανές και φθηνό υλικό, με ένα ευρύ ενεργειακό χάσμα της τάξης των 3,2eV (για τον ανατάση). 
Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του, ωστόσο, είναι πως η ζώνη αγωγιμότητάς του, που βρίσκεται 
περίπου στα -3,8eV κάτω από το επίπεδο κενού, είναι πολύ κοντά στην ενέργεια LUMO των περισσοτέρων 
οργανικών ημιαγωγών, κάνοντάς το υποψήφιο για υμένιο έγχυσης ηλεκτρονίων στις οργανικές διατάξεις 
για αποτελεσματικότερη μεταφορά ηλεκτρονίων και αύξηση της απόδοσης των διατάξεων. Το TiO2 
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χρησιμοποιείται ως στρώμα έγχυσης και εξαγωγής ηλεκτρονίων σε OLEDs και OPVs ανάστροφης δομής, 
αντίστοιχα. Η πρώτη διάταξη OLED ανάστροφης δομής χρησιμοποιώντας το οξείδιο του τιτανίου σαν 
στρώμα έγχυσης ηλεκτρονίων, είχε φωτεινότητα 700cd m-2 σε τάση λειτουργίας 6V. Παρόλα αυτά, η 
απόδοση ρεύματος–φωτεινότητας ήταν της τάξης των 0,1cd A-1. Τροποποιώντας τις ιδιότητες του υμενίου 
TiO2, όπως είναι το πάχος, η τραχύτητα και οι διεργασίες εναπόθεσης του οξειδίου, επιτεύχθηκαν τιμές 
φωτεινότητας 5000cd m-2 σε τάση λειτουργίας 8V και αντίστοιχη απόδοση ρεύματος-φωτεινότητας 0,6cd 
A-1. Επίσης το οξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται ευρέως ως στρώμα εξαγωγής ηλεκτρονίων σε οργανικά 
φωτοβολταϊκά ανάστροφης δομής, αυξάνοντας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων, και επομένως 
την απόδοσή τους. Ακόμα, έχει αποδειχθεί πως η εισαγωγή του TiO2 τροποποιώντας την κάθοδο των 
διατάξεων βελτιώνει τον χρόνο ζωής τους, καθώς εμποδίζει την διείσδυση της υγρασίας και του οξυγόνου 
της ατμόσφαιρας στη διάταξη και το οργανικό στρώμα. Ένα μειονέκτημα της χρήσης του TiO2 στα οργανικά 
φωτοβολταϊκά είναι ο σχετικά υψηλός ρυθμός επανασύνδεσης των φωτοπαραγόμεων φορέων, που 
οφείλεται στις παγίδες φορτίου στην επιφάνειά του. Η μείωση του φαινομένου επανασύνδεσης 
επιτυγχάνεται με παθητικοποίηση αυτών των παγίδων, αυξάνοντας το ρυθμό εξαγωγής των φορέων.  
Ομοίως το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) χρησιμοποιείται σαν υμένιο έγχυσης/εξαγωγής ηλεκτρονίων 
σε οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Το επίπεδο Fermi του ZnO ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο 
LUMO πολλών οργανικών ημιαγωγών διευκολύνοντας την μεταφορά των ηλεκτρονίων. Επιπλέον, 
εμποδίζει αποτελεσματικά την μεταφορά των οπών, λόγω του υψηλού δυναμικού ιοντισμού. Οι Sessolo 
και Bolink έδειξαν πως χρησιμοποιώντας το ZnO για την τροποποίηση της καθόδου σε οργανικές διόδους 
εκπομπής φωτός, διευκολύνεται η έγχυση των ηλεκτρονίων προς τον οργανικό ημιαγωγό, με τιμές 
φωτεινότητας 6500cd m-2 στα 8V με αντίστοιχη απόδοση ρεύματος-φωτεινότητας 1,32cd A-1 .  
Όπως το TiO2, έτσι και το ZnO χρησιμοποιείται αποτελεσματικά σε οργανικά φωτοβολταϊκά ανάστροφης 
δομής ως στρώμα εξαγωγής ηλεκτρονίων, διευκολύνοντας την μεταφορά ηλεκτρονίων από το LUMO του 
δότη στην κάθοδο της διάταξης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διεργασίες εναπόθεσης του οξειδίου του 
ψευδαργύρου, η κρυσταλλικότητά του και η μορφολογία της επιφάνειάς του αποτελούν σημαντικές 
παραμέτρους για την συνολική απόδοση των διατάξεων, καθώς επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση 
εξαγωγής φορέων φορτίου. Ένα άλλο οξείδιο που χρησιμοποιείται ως υμένιο έγχυσης/εξαγωγής 
ηλεκτρονίων σε οπτοηλκετρονικές διατάξεις είναι αυτό του ζιρκονίου (ZrO2). Η ζώνη αγωγιμότητας του 
ZrO2 είναι αρκετά ψηλά (-3eV) επιτρέποντας την αποτελεσματική έγχυση φορέων στο LUMO του 
οργανικού ημιαγωγού, ενώ η ζώνη σθένους στα -8,7eV εμποδίζει τις οπές να μεταφερθούν στο στρώμα 
εκπομπής φωτός.  
Τέλος, άλλα υλικά, όπως το οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) και το οξείδιο του μαγνησίου (MgO) έχουν 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις για την έγχυση και συλλογή 
ηλεκτρονίων, τροποποιώντας την κάθοδο των διατάξεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΛΥΤΑ ΜΟΡΙΑΚΑ  ΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ  
 
4.1 Εισαγωγή 
 
Οι πολυοξομεταλλικές ενώσεις (polyoxometalates, POMs), ή όπως αλλιώς αναφέρονται πολυοξοανιόντα, 
είναι τα μοριακά ανάλογα των οξειδίων των μετάλλων μετάπτωσης. Πρόκειται για αρνητικά φορτισμένα 
ολιγομερή συσσωματώματα (aggregates) ιόντων οξυγόνου και κατιόντων στοιχείων μετάπτωσης, 
ευρισκόμενα συνήθως τα τελευταία στην d° ηλεκτρονιακή διαμόρφωση. Τα πολυοξοανιόντα βρίσκονται με 
τη μορφή οξέων ή αλάτων όπου το κατιόν δύναται να είναι ανόργανο ή να εμπεριέχει οργανική υδρόφοβη 
ομάδα π.χ. N(C4H9)4

+ κτλ. Χαρακτηριστική ιδιότητα των πολυοξομεταλλικών αλάτων είναι η δυνατότητα 
διακύμανσης του υδρόφιλου ή υδρόφοβου αντίστοιχα χαρακτήρα τους με την εισαγωγή σε αυτά, 
διαφορετικής υφής κατιόντων. Έτσι τα άλατα των POM με μικρά κατιόντα είναι υδατοδιαλυτά, ενώ όταν 
στα άλατα έχουμε ογκώδη κατιόντα (όπως Ba2+ και Pb2+) τότε αυτά είναι συνήθως δυσδιάλυτα στο Η2Ο. 
Επίσης, άλατα των POM με κατιόντα υδρόφοβα [π.χ. το (Ν(C6H13)4)+], διαλύονται σε αρκετό αριθμό 
οργανικών διαλυτών διαφορετικής πολικότητας όπως τα CH3CN, C6H6, DMF, EtOH κτλ. Τέλος τα POM υπό 
τη μορφή οξέων, είναι ευδιάλυτες τόσο στο νερό όσο και σε πολλούς οργανικούς διαλύτες. Ο γενικός τους 
τύπος είναι:  
 

[MmOy]ρ-,    ( ισοπολυανιόντα)  ή  [XxMmOy]q-  (x≤m), (ετεροπολυανιόντα)  
 
Το Μ είναι μέταλλο και συνήθως μολυβδαίνιο ή βολφράμιο και σπανιότερα βανάδιο, νιόβιο ή ταντάλιο. 
Υπάρχουν επίσης μικτά πολυανιόντα με γενικούς τύπους:  
 

[MmMnOy]p-  και  [XxMmM'nΟy]q-  
 
όπου το Μ' μπορεί να είναι ένα από τα μέταλλα που αναφέρθηκαν και για το Μ.  
 
Τα μέταλλα αυτά βρίσκονται στις υψηλότερες (d0, d1) οξειδωτικές τους καταστάσεις. Σε αντίθεση με τον 
περιορισμένο αριθμό των στοιχείων που μπορούν να βρίσκονται στη θέση Μ (και Μ') το ονομαζόμενο 
ετεροάτομο Χ μπορεί να είναι ένα από 64 περίπου στοιχεία που προέρχονται από όλες τις ομάδες του 
περιοδικού πίνακα εκτός αυτής των ευγενών αέριων. Αν ληφθούν υπόψη τα δυνατά είδη με 
διαφορετικούς λόγους m/x, διαφορετικά άτομα Μ, διαφορετικά ετεροάτομα Χ, καθώς και τα μικτά 
πολυανιόντα, το πεδίο ειδικά των ετεροπολυανιόντων εμφανίζεται τεράστιο. Έτσι έχουμε τα 
ετεροπολυανιόντα με γενικούς τύπους: XM6Ο24 (x/m=1/6) (δομή Evans), ΧΜ12O40 (x/m=1/12) (δομή 
Keggin), Χ2Μ18O62 (x/m=2/18) (δομή Dawon) και ούτω καθεξής. Τα ετεροπολυανιόντα του W και Mo της 
ίδιας κατηγορίας, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στις χημικές ιδιότητες και την κρυσταλλική δομή. 
Μερικές από τις σημαντικότερες ιδιότητες των POM είναι:  

  Η διαλυτότητα τους τόσο στο νερό όσο και σε οργανικούς διαλύτες.  

  Η θερμική σταθερότητα τους στην στερεά κατάσταση.  

  Η σχετικά χαμηλή τοξικότητα τους.  

  Η συμπεριφορά των οξέων των (POM) ως ισχυρά οξέα κατά Brönsted.  

  Οι αντιστρεπτές οξειδοαναγωγικές ιδιότητες τους.  

  Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα των ανηγμένων μορφών τους.  

  Το χαμηλό τους κόστος.  

  Η μεταβλητότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών συναρτήσει της σύστασης τους, αλλά και των 
συνθηκών του συστήματος στο οποίο μετέχουν.  
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4.2 Γενικές μέθοδοι παρασκευής 
 
Η περισσότερο συνηθισμένη μέθοδος παρασκευής βασίζεται στην οξύνιση και πιθανώς θέρμανση 
υδατικών διαλυμάτων απλών οξοανιόντων του Μ και ενώσεων του Χ:  
 
π.χ.      12WO4

2- + ΗΡO4
2- + 23H+ → [PW12O40]3- +12H2O  

 
    6ΜοO4

2- + Cr(H2O)6
3+ + 6H+ [Cr(OH) 6Μο6O18]3+ + 6Η2O  

 
Σε πολλές περιπτώσεις οι σταθερές ισορροπίας και οι ταχύτητες σχηματισμού είναι αρκετά μεγάλες ώστε 
η απλή ανάμιξη και οξύνιση στοιχειομετρικών ποσοτήτων των συστατικών σε θερμοκρασία δωματίου να 
είναι αρκετή. Όμως, αν και η στοίχειομετρία που υποδεικνύεται από τη σύσταση του επιθυμητού 
προϊόντος είναι συχνά ένας καλός οδηγός για το σχεδιασμό της σύνθεσης, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 
αναγκαία η προσθήκη κάποιου αντιδραστηρίου σε περίσσεια. Ακόμη ο προσεκτικός έλεγχος της 
θερμοκρασίας ή του pH,    
                                                 βρασμός               
π.χ.     WΟ4

2-, Η3ΡΟ4 (περίσσεια), Η+    →   [P2W18O62]6- + βολφραμοφωσφορικά  
              κρύο διάλυμα                 βρασμός  
     WO4

2-, SiO3
2-, H+     →      β- [SiW9O34]10-     →    α- [SiW9O34]10-x  

 
Σημαντική επίσης μπορεί να είναι η σειρά με την οποία προστίθενται τα αντιδραστήρια:  
 

SiO3
2-, WO4

2-, μετά Η+ → α- [SiW12O40]4-  
 

WO4
2-, Η+, μετά SiO3

2- → β- [SiW12O40]4-  
 
Σε ορισμένες επίσης περιπτώσεις είναι επιθυμητή η χρήση καταλύτη για να ενισχύσει την πορεία 
σχηματισμού ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Άλλοτε πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση ανόργανου οξέος 
για να μην προσθέσουμε ένα ακόμη ανιόν στο διάλυμα, οπότε πρέπει να καταφύγουμε σε προσθήκη του 
κατάλληλου ανυδρίτη (V2Ο5, ΜοΟ3, WΟ3) αντί του αντίστοιχου απλού ανιόντος, ή και σε άλλες μεθόδους. 
Γενικά, κάθε συγκεκριμένη πορεία παρασκευής έχει πάντα τα ιδιαίτερα δικά της χαρακτηριστικά. Το 
σχηματισμό στο διάλυμα του επιθυμητού προϊόντος ακολουθεί ο διαχωρισμός του. Στην περίπτωση 
παρασκευής αλάτων αυτός επιτυγχάνεται με προσθήκη κατάλληλου για την περίπτωση κατιόντος, π.χ. 
αλκαλιμετάλλων, αμμωνίου, τετραλκυλαμμωνίου, ώστε να ακολουθήσει καταβύθιση. Σε περίπτωση 
παρασκευής ελευθέρων οξέων-που συχνά είναι αρκετά σταθερά ώστε να κρυσταλλωθούν από υδατικό 
διάλυμα- χρησιμοποιείται η λεγόμενη αιθερική μέθοδος. Αυτή βασίζεται στο σχηματισμό σε ισχυρά όξινο 
περιβάλλον αιθερικής ένωσης του ετεροπολυοξέος που σχηματίζει ξεχωριστή στιβάδα και έτσι 
διαχωρίζεται. Εκτός από τη μέθοδο που βασίζεται στην ανάμιξη απλών ενώσεων των συστατικών, για το 
σχηματισμό ετεροπολυανιόντων σε διάλυμα χρησιμοποιείται και η μέθοδος που βασίζεται στον ενδιάμεσο 
σχηματισμό ελλειπτικών πολυανιόντων. Σύμφωνα με αυτή, προσθήκη ελεγχόμενης ποσότητας βάσης σε 
διαλύματα ήδη σχηματισμένων πολυανιόντων οδηγεί σε ελλειπτικά πολυανιόντα,  
 
π.χ.      α- [P2W12O62]6-  → α- [P2W12O61]10- → α- [P2W16O59]12-  
 
Στη συνέχεια αυτά χρησιμοποιούνται για άλλες συνθέσεις:  
                                                                    PH 4.5  
    α- [P2W16O59]12- + VO2+  →   α- [P2W12O62]10-  
 
Συνθέσεις ισοπολυανιόντων έχουν αναφερθεί και σε μη υδατικά διαλύματα. Πρόσφατα έχει επίσης 
αναφερθεί και μέθοδος φωτοχημικής παραγωγής νέων ισοπολυμολυβδαινικων ανιόντων. Οι μέθοδοι 
αυτές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε ευρεία κλίμακα, για παρασκευές 
ετεροπολυανιόντων.  
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4.3 Γενικά χαρακτηριστικά-μέθοδοι μελέτης-διαλύματα ετεροπολυανιόντων 
 
Τα ετεροπολυανιόντα είναι ιοντικά είδη μεγάλου μεγέθους (6-25Α0) και σχετικά μεγάλου μοριακού βάρους 
(1.000-10.000). Σε συγκεκριμένες συνθήκες είναι σταθερά τόσο στον αέρα (σε στερεά μορφή) όσο και σε 
διάλυμα. Ειδικότερα, σε κρυσταλλική μορφή βρίσκονται υπό μορφή αλάτων ή οξέων και είναι συχνά 
υδατωμένα (με μέχρι και 50 μόρια νερού ανά ανιόν). Ο αριθμός των μορίων νερού ανά ετεροπολυένωση 
ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες κρυστάλλωσης. Η αναλογία όμως κατιόν:ανιόν είναι πάντα καλά 
καθορισμένη. Οι κρυσταλλικές αυτές ενώσεις διαλύονται εύκολα στο νερό και σε οργανικούς διαλύτες που 
περιέχουν άτομο Ο:κετόνες, αιθέρες, αλκοόλες κλπ. Συγκεκριμένα, τα ελεύθερα οξέα είναι εξαιρετικά 
διαλυτά στο νερό, ενώ η διαλυτότητα των αλάτων εξαρτάται από το μέγεθος του κατιόντος: όσο 
μεγαλύτερο είναι το κατιόν τόσο λιγότερο διαλυτό είναι το άλας στο νερό. Η διαλυτότητα σε οργανικούς 
διαλύτες ποικίλει ανάλογα με την ετεροπολυένωση και το συγκεκριμένο διαλύτη. Η μελέτη των 
πολυανιόντων σε διάλυμα γίνεται με τη βοήθεια πολλών μεθόδων και τεχνικών. Αναφέρουμε 
χαρακτηριστικά:  

i. τιτλοδοτήσεις οξινοβασικές ή οξειδοαναγωγικές,  
ii. πολαρογραφία και βολταμετρία,  
iii. κρυοσκοπία,  
iv. περίθλαση ακτινών Χ, 
v. ηλεκτρονική και δονητική φασματοσκοπία,  
vi. NMR,  
vii. ESR.  

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τέτοιων μελετών τα ανιόντα είναι πολύ σταθερά ή κινητικά αδρανή ως προς 
όξινη υδρόλυση πράγμα που επιτρέπει και την παρασκευή οξέων τους σε κρυσταλλική μορφή. Τα οξέα 
αυτά, που όπως είδαμε είναι εξαιρετικά διαλυτά στο νερό, έχουν και μεγάλες σταθερές διάστασης (pk<0). 
Αντίθετα με ότι συμβαίνει σε όξινο περιβάλλον, τα πολυανιόντα αυτά είναι ευαίσθητα σε αλκαλική 
υδρόλυση:  
 
π.χ.     [P2Mo18O62]6- + 34OH- → 18MoO4

2- + 2HPO4
2- + 16H2O  

   
    [PW12O40]3- + 23OH- → HPO4

2- + 12WO4
2- + 11H2O  

 
Το pH στο οποίο αρχίζει η αποικοδόμηση του ετεροπολυανιόντος ποικίλει ανάλογα με την φύση του. 
Γενικά παρατηρείται ότι τα ετεροπολυανιόντα του W είναι σταθερά σε πιο ευρεία περιοχή pH από εκείνα 
του Mo. Επίσης τα ανηγμένα ετεροπολυανιόντα είναι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, σταθερότερα από 
τα αντίστοιχα οξειδωμένα σε υψηλά pH. Η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη στην περίπτωση των μικτών 
ετεροπολυανιόντων όπου η σταθερότητα τους εξαρτάται από τη φύση των Μ και Μ' όπως και από το Χ.  
Σε μερικές πάντως περιπτώσεις ένα ανιόν του τύπου ΡΜ12-x Μ'xΟ40

4-, x≠0 είναι σταθερότερο από εκείνο με 
x=0. Τέτοια είναι η περίπτωση του PMo10V2

5- ως προς το PMo12
3-. Τα μικτά ετεροπολυανιόντα γενικά 

υφίστανται διάσπαση τόσο σε αλκαλικό όσο και σε ισχυρά όξινο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο 
αντιδράσεις διάσπασης όπως ακριβώς γράφονται από τους Courtin κ.ά. για περίπτωση ετεροπολυοξέων.  
 

[PV2Mo10O40]H5 + H+ ↔ 
10

11
[PVMo11O40]H4 + 

12

11
VO2

+ + 
1

11
PO4H3  

 
[PV2Mo10O40]H5 + 24OH- ↔ PO4H2- + 2VO3

- + 10MoO4
2- + 11H2O  

 
Επίσης σε περιπτώσεις μικτών ετεροπολυενώσεων η αυξημένη σταθερότητα των ανηγμένων 
ετεροπολυανιόντων σε υψηλό pH συνοδεύεται από αντίστοιχη αστάθεια σε χαμηλό pH, σε σχέση πάντα με 
τα αντίστοιχα οξειδωμένα ανιόντα. Τέλος έχει πιστοποιηθεί ως προς την σταθερότητα ότι 
ετεροπολυανιόντα που είναι ασταθή σε καθαρά υδατικό διάλυμα είναι σταθερά σε μικτούς διαλύτες 
(νερό-οργανικό).  
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4.4 Δομή ετεροπολυανιόντων 
 
Οι δομές των ετεροπολυανιόντων περιγράφονται συνήθως ως συγκροτήματα πολυέδρων MOn που έχουν 
στο κέντρο τους το μεταλλικό ιόν και συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοινών κορυφών και ακμών. Σύμφωνα 
με τον Pope οι αρχές που φαίνεται να καθορίζουν τις δομές αυτές είναι οι ίδιες που απαντώνται σε 
εκτεταμένα ιοντικά πλέγματα: ηλεκτροστατικές και σχέσεις ακτίνας-αριθμού σύνταξης. Στην περίπτωση 
των πολυανιόντων παρατηρείται συνήθως αριθμός σύνταξης έξι. Οι κατά Shannon-Prewitt ιοντικές ακτίνες 
των ιόντων V5+, Nb5+, Ta+, Μο6+, W6+ που κυρίως σχηματίζουν πολυανιόντα είναι σε συμφωνία με το 
γεγονός αυτό. Ο Lipscomb  ήταν αυτός που παρατήρησε μερικά χρόνια πριν ότι κανένα πολυανιόν δεν 
περιέχει οκτάεδρα Μ06 με περισσότερα από 2 μη μοιρασμένα (εξωτερικά) άτομα Ο και πρότεινε το 
χαρακτηριστικό αυτό σαν γενικό για όλες τις δομές των πολυανιόντων. Αν και αρκετές καινούργιες δομές 
έχουν αναφερθεί από τότε, καμία δεν παραβιάζει την αρχή αυτή του Lipscomb. Η ύπαρξη π δεσμού του 
μετάλλου με το εξωτερικό οξυγόνο μπορεί να δώσει εξήγηση την αρχή αυτή σύμφωνα με τον Pope ο 
οποίος υποστηρίζει ότι η ύπαρξη του δεσμού αυτού παίζει σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση των 
δομών των πολυανιόντων. Μία χρήσιμη τέλος παρατήρηση μας επισύρει την προσοχή στην ομοιότητα 
δομής μεταξύ των ΜΟ6 οκταέδρων των πολυανιόντων και των μονοπυρηνικών οξοσυμπλόκων MOL5 και 
MO2L4. Στα οξο- σύμπλοκα MOL5 για παράδειγμα το μέταλλο Μ σχηματίζει ισχυρό διπλό δεσμό με το Ο και 
η συνολική συμμετρία είναι C4v με άξονα που περνά κατά μήκος του δεσμού Μ=0. Αντίστοιχη όπως θα 
δούμε στη συνέχεια είναι η κατάσταση στα οκτάεδρα των πολυανιόντων με δομή Keggin ή Dawson.  
 

 Δομή Keggin  
 
Το 1933 ο Keggin  δημοσίευσε μια εργασία στην οποία προσδιόριζε με τη βοήθεια ακτινών Χ, τη δομή για 
το H3[PW12O40]*5H2O. Η δομή αυτή βρέθηκε ότι ακολουθείται απ' όλες τις 1/12 ετεροπολυενώσεις με 
γενικό τύπο (XM12O40)(8-n)-, όπου (η) η οξειδωτική κατάσταση του κεντρικού ατόμου Χ. Η δομή Keggin έχει 
για τις πολυοξοβολφραμικές ενώσεις, συμμετρία Td. Στην δομή αυτή (Εικόνα 4.1), το ετεροάτομο Χ είναι 
"τοποθετημένο" στο κέντρο ενός τετραέδρου ΧO4  Ακολούθως, το τετράεδρο ΧO4 περιβάλλεται από 12 
ΜO6 οκτάεδρα, τα οποία ανά τρία σχηματίζουν τέσσερις ομάδες Μ3Ο13 (όπου εδώ M=W).  

 
Εικόνα 4.1: Δομή Keggin. 
 
Η μελέτη της ένωσης K5[Co3+ W12 Ο40]2Ο Η2Ο έδειξε ότι τα άτομα Βολφραμίου στα οκτάεδρα WΟ6 είναι 
μετατοπισμένα προς το εξωτερικό του ανιόντος. Η παραμόρφωση αυτή αποδείχτηκε από τον Smith που 
μέτρησε με περίθλαση νετρονίων τα μήκη δεσμών της ένωσης a-K4[SiW12Ο40]7Η2Ο (Εικόνα 4.2). Στην 
εικόνα αυτή το Οα αντιστοιχεί σε άτομο οξυγόνου που ανήκει στα 3 οκτάεδρα WΟ6 της ίδιας τριάδας 
W3Ο13 και στο κεντρικό τετράεδρο, το Οb σε άτομο Οξυγόνου που ανήκει σε 2 οκτάεδρα διαφορετικών 
ομάδων W3O13, το Oc σε άτομο Οξυγόνου που ανήκει σε δύο οκτάεδρα της ίδιας ομάδας και τέλος Od, 
αντιστοιχεί σε εξωτερικό άτομο Οξυγόνου. Όπως φαίνεται λοιπόν στην εικόνα αυτή το άτομο του 
Βολφραμίου είναι τοποθετημένο 0,3A0 πάνω από το επίπεδο των τεσσάρων ισημερινών Οξυγόνων, τα 
οποία βρίσκονται στις γωνίες ενός καλού τετραγώνου.  
Το μήκος του δεσμού Μ-Oα εξαρτάται από το κεντρικό άτομο Χ η φύση του οποίου επηρεάζει πρώτα την 
ισχύ του δεσμού Χ-Oα. Ο δεσμός Μ-Οd έχει έντονα τα χαρακτηριστικά του π δεσμού. Έχει επίσης 
αποδειχθεί η ύπαρξη ισομερών. Έτσι η δομή που δείχνεται στο σχήμα 1 είναι η α-μορφή. Έχουν προταθεί 
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τέσσερα ακόμη ισομερή, ονομαζόμενα β, γ, δ και ε (Εικόνα 4.3). Oι ισομερείς αυτές μορφές προκύπτουν 
από την α, όταν 1, 2, 3 ή 4 αντίστοιχα τριάδες. 
 

Εικόνα 4.2: Δίδονται τα μήκη δεσμών σε Α0 και η γεωμετρία των παραμορφωμένων οκταέδρων στο 
ετεροπολυανιόν (SiW12O40)4-. 
 

Εικόνα 4.3: Τα 5 ισομερή της δομής Keggin. 
 

 Δομή Dawson  
 
Η δομή Dawson χαρακτηρίζει όλες τις (2/18) ετεροπολυενώσεις με γενικό τύπο Χ2Μ18O62

n-. Η συνολική 
συμμετρία της δομής Dawson είναι D3h και έχει σχήμα ελλειψοειδές. Αυτή η δομή μπορεί να προκύψει απ' 
τη δομή Keggin ακολουθώντας τα εξής βήματα:  
 i.  Από ένα ανιόν Keggin, αφαιρούμε τρία οκτάεδρα Μ06 που ανήκουν σε διαφορετικές 
ομάδες Μ3O13. Τα απομακρυνόμενα οκτάεδρα είναι γειτονικά μεταξύ τους και έχουν κοινές κορυφές. Η 
προκύπτουσα κατ' αυτόν τον τρόπο μονάδα, έχει τον τύπο ΧΜ9O34. 
 ii. Η ένωση δύο τέτοιων μονάδων, μέσω των ελευθέρων ατόμων οξυγόνου που έχουν 
προκύψει, δίνει το "διμερές" Χ2Μ18O62

n-, που αποτελεί τη δομή Dawson (Εικόνα 4.4). 

 
Εικόνα 4.4: Δομή Dawson. 
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Σε αυτήν τη δομή τα δύο υπάρχοντα τετράεδρα ΧO4 δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους, ενώ από τα 18 
οκτάεδρα ΜO6 του ετεροπολυανιόντος, τα έξι από αυτά βρίσκονται στους πόλους του μεγάλου άξονα και 
τα υπόλοιπα δώδεκα γύρω από το ισημερινό επίπεδο συμμετρίας. Αν στην περιγραφόμενη δομή που 
αποτελεί το α-ισομερές, η μισή μονάδα του ανιόντος περιστραφεί κατά 60° γύρω από τον κύριο άξονα που 
διέρχεται απ’ τα δύο ετεροάτομα Χ, τότε προκύπτει το β-ισομερές.  
 
4.5 Eλλειμματικές πολυοξομεταλλικές ενώσεις του βολφραμίου και του μολυβδαινίου (POMs), ως 
στρώματα μεταφοράς ηλεκτρονίων 
 
Οι πολυοξομεταλλικές ενώσεις του βολφραμίου και του μολυβδαινίου που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια 
της παρούσας πτυχιακής ανήκουν στην ελλειμματική (lacunary) δομή a-Keggin. Αυτή η δομή δημιουργείται 
με την αφαίρεση ενός οκταέδρου ΜΟ6 (Μ=W, Mo). Ο χημικός τύπος τύπος των POM είναι: 
α‐K7‐xNaxPW11O39∙14H2O και αναφέρετε ως Β1-W και α‐K7‐xNaxPMo11O39∙14H2O και αναφέρεται ως Β1-Μο. 
Kοινό χαρακτηριστικό και των 2 ενώσεων είναι ότι η επίστρωση γίνεται με spin-coating από διάλυμα 
απιονισμένου νερού.  
 

Εικόνα 4.5: Δομή POM B1-W και Β1-Μο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

 
Τα στάδια κατασκευής μια ανεστραμμένης οργανικής φωτοβολταϊκής διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

1. Καθαρισμός υποστρώματος. 
2. Εναπόθεση υμενίου εξαγωγής ηλεκτρονίων (electron extraction layer, EEL). 
3. Εναπόθεση ενεργού στρώματος με περιστροφή. 
4. Εναπόθεση υμενίου εξαγωγής οπών (hole extraction layer, HEL). 
5. Εναπόθεση της καθόδου αλουμινίου με θερμική εξάχνωση υπό κενό. 

 
5.1 Καθαρισμός υποστρώματος FTO–προετοιμασία του στρώματος οξειδίου του τιτανίου 

 

Ο καθαρισμός του υποστρώματος είναι πολύ σημαντικός και απαραίτητος για την απομάκρυνση 
ακαθαρσιών. Το γυαλί που είναι επικαλυμμένο με FTO (Pilkington TEC 15, <15Ohms/sq) καθαρίζεται με 
κατεργασία με υπερήχους σε απολυμαντικό διάλυμα (Hellmanex III, Hellma Analytics), νερό και αιθανόλη, 
ακολουθούμενη από θεραπεία σε πλάσμα οξυγόνου για 5'. Ένα διάλυμα αποτελούμενο από 13μL πυκνού  
υδατικού HCl και 5mL ξηρής ισοπροπανόλης προστίθεται αργά σε διάλυμα ισοπροποξειδίου του τιτανίου 
(711mg, 2,5mmol) ανακατεμένο με 5mL ξηρής ισοπροπανόλης. Τα καθαρισμένα υποστρώματα 
επικαλύψθηκαν με σπιν (spin-coated) στα 2.000rpm με αυτό το πρόδρομο διάλυμα τιτανίου και αμέσως 
τοποθετήθηκαν σε hotplate στους 150οC. Ακολούθως, τα δείγματα ασβεστωποιούνται στους 500οC για 45' 
(1h ramp). 

 
Εικόνα 5.1: Υποστρώματα FTO/TiOX. 
 
5.2 Εναπόθεση υμενίου εξαγωγής ηλεκτρονίων 
 
Τα υμένια μεταφοράς ηλεκτρονίων βασισμένα σε πολυοξομεταλλικές ενώσεις (polyoxometalates, POMs) 
επιστρώθηκαν σε ήδη καθαρισμένα (με μία αλληλουχία ακετόνης, ισοπροπανόλης και DI νερό) στρώματα 
TiO2 από υδατικά διαλύματα με περιστροφή (spin coating)  στα 1.000rpm για 20'' και, διαδοχικά στα 
2.000rpm για άλλα 20''. Να σημειωθεί ότι δοκιμάσαμε επίσης διαλύματα ΡΟΜ σε μεθανόλη, σε μείγματα 
νερού:μεθανόλης (4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4), σε DMSO και DMF, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα (υψηλότερες 
αποδόσεις OPVs) λήφθηκαν από υδατικά διαλύματα. Οι καλύτερες αποδόσεις της συσκευής, επίσης 
λήφθηκαν, όταν τα διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜs δεν υποβλήθηκαν σε κάποια επεξεργασία ανόπτησης 
μετά την εναπόθεση. 
 
5.3 Εναπόθεση ενεργού στρώματος  
 
Η εναπόθεση όλων των οργανικών στρωμάτων έγινε με την τεχνική περιστροφής spin coating (Εικόνα 5.2), 
δηλαδή με περιστροφή. Η επίστρωση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου με το διάλυμα  να 
επιστρώνεται με πιπέτα (Εικόνα 5.3) στο υπόστρωμα, το οποίο συγκρατείται με υπο πίεση σε μια 
μεταλλική πλάκα. Όταν η πλάκα αυτή ξεκινάει να περιστρέφεται, λόγω της κεντρομόλου επιτάχυνσης το 
διάλυμα απλώνεται και σχηματίζει ένα ομογενές υμένιο πάνω στην επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της 
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περιστροφής, αλλά και μετά, ο διαλύτης εξατμίζεται και το διάλυμα στερεοποιείται. Μετά την επίστρωση, 
τα υμένια τοποθετούνται σε θερμαινόμενη πλάκα και θερμαίνονται σε θερμοκρασία κοντά στη 
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Tg), που κατά κανόνα είναι και κοντά στο σημείο ζέσεως των 
συνήθων οργανικών διαλυτών, για να εξατμιστεί τελείως ο διαλύτης και να ευθυγραμμιστούν οι 
πολυμερικές αλυσίδες έτσι ώστε να προκύψουν όσο το δυνατόν λεία και ομοιογενή υμένια.  
Οι παράμετροι που επηρεάζουν την εναπόθεση και το πάχος του προς δημιουργία υμενίου είναι η 
περιστροφική ταχύτητα και επιτάχυνση καθώς και η διάρκεια της περιστροφής. Το ενεργό στρώμα 
P3HT:PC71BM, πάχους 100nm εναποτέθηκε με ταχύτητα περιστροφής 600rpm. 
 

 Εικόνα 5.2: spin coater (spinner).        Εικόνα 5.3: Πιπέτα. 
 
5.4 Σύστημα εναπόθεσης οξειδίων μολυβδαινίου 
 
Το σύστημα χημικής εναπόθεσης από ατμό χαμηλής πίεσης με το οποίο έγινε η εναπόθεσης οξειδίων 
μολυβδαινίου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως υμένια μεταφοράς οπών, αποτελείται από τον 
αντιδραστήρα, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τις φιάλες αερίων, το σύστημα πίεσης και εξόδου των αερίων, 
το σύστημα ελέγχου και τα ηλεκτρικά μέρη.  
 

i. Αντιδραστήρας: Ο όρος αντιδραστήρας αναφέρεται στο μέρος του συστήματος που λαμβάνουν 
χώρα οι χημικές αντιδράσεις της αέριας φάσης με το υπόστρωμα. Ο αντιδραστήρας του 
συστήματος που περιγράφεται είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (Εικόνα 5.4). Ο 
ανοξείδωτος χάλυβας παρουσιάζει υψηλή θερμική αντοχή, οπότε κατά τη διαδικασία θέρμανσης 
δεν εκπέμπει ιόντα που θα μολύνουν τα αναπτυσσόμενο οξείδιο. 

 
Εικόνα 5.4: Αντιδραστήρας συστήματος εναπόθεσης οξειδίου. 
 
Στο εσωτερικό του αντιδραστήρα βρίσκεται η βάση στην οποία τοποθετούνται τα δείγματα και το νήμα του 
μετάλλου που θα εναποτεθεί (Εικόνα 5.5). Το νήμα είναι τοποθετημένο μερικά εκατοστά πάνω από τα 
δείγματα ανάμεσα στα ηλεκτρόδια. Θερμαίνοντας το νήμα εξαχνώνεται υλικό και εναποτίθεται στο 
υπόστρωμα. Μεταξύ της ανοξείδωτης πόρτας και του αντιδραστήρα παρεμβάλλεται ένας ελαστικός 
δακτύλιος φραγής (o–ring) για τη στεγανοποίηση του θαλάμου. 
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Εικόνα 5.5: Εσωτερική διάταξη του αντιδραστήρα. 
 

ii. Ηλεκτρονικός υπολογιστή: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις του λογισμικού 
που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πιέσεων, της ροής των αερίων και των εκάστοτε 
καταστάσεων για την εναπόθεση των οξειδίων.  

 
iii. Φιάλες αερίων: Ανάλογα με το οξείδιο που θέλουμε να εναποθέσουμε χρησιμοποιούμε και τα 

αντίστοιχα αέρια. Πιο συγκεκριμένα, για πλήρως στοιχειομετρικά οξείδια γίνεται χρήση οξυγόνο 
(Ο2) σε περιβάλλον αζώτου (Ν2), ενώ για τα υποστοιχειομετρικά οξείδια χρησιμοποιούμε είτε 
υδρογόνο (Η2) σε περιβάλλον αζώτου είτε forming gas, το οποίο περιέχει 10% Η2 και 90% Ν2.  

                         Εικόνα 5.6: Φιάλη οξυγόνου.     Εικόνα 5.7: Φιάλη αζώτου. 
 

iv. Σύστημα πίεσης και εισόδου/εξόδου αερίων: Το σύστημα πίεσης και εισόδου/εξόδου των αερίων 
αποτελείται από τις βάνες εισόδου, τις βάνες πεπιεσμένου αέρα, το συμπιεστή και την αντλία 
κενού. Επειδή τα αέρια που εισάγονται είναι εύφλεκτα δε χρησιμοποιούνται πνευματικές βάνες. 
Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιούνται πνευματικές βάνες (Εικόνα 5.8(β)), αφού οι 
ηλεκτρομαγνητικές βάνες κατά το άνοιγμα ή κλείσιμό τους παράγουν σπινθήρες. Επομένως, με μια 
μικρή διαρροή αερίου (π.χ. Η2) σε συνδυασμό με τον σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.  

 

(α)             (β) 
Εικόνα 5.8: (α)Βάνες πεπιεσμένου αέρα και (β)βάνες εισόδου αερίων στον αντιδραστήρα. 
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Οι βάνες πεπιεσμένου αέρα (Εικόνα 5.8(α)) τροφοδοτούν με πεπιεσμένο αέρα, ο οποίος παράγεται από το 
συμπιεστή (Εικόνα 5.9) τις βάνες εισόδου των αερίων στον αντιδραστήρα. 

 
 Εικόνα 5.9: Συμπιεστής.               Εικόνα 5.10: Αντλία κενού. 
 
Η αντλία κενού (Εικόνα 5.10) δημιουργεί κενό μέσα στο θάλαμο. Η πίεση του θαλάμου ορίζεται από μια 
μικρή συνεχή ροή αερίου, όπως αζώτου (Ν2) ή forming gas (10% Η2 και 90% Ν2)  
 

v. Σύστημα ελέγχου: Το σύστημα ελέγχου αποτελείται από μια μονάδα ελέγχου (Εικόνα 5.11) που 
συνδέει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το σύστημα της πίεσης. 

 

Εικόνα 5.11: Μονάδα ελέγχου. 
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vi. Ηλεκτρικά μέρη: Τα ηλεκτρικά μέρη του συστήματος χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του 
νήματος και του υποστρώματος και είναι ο μετασχηματιστής και ο σταθεροποιητής τάσης (Εικόνα 
5.12). 

 
Εικόνα 5.12: Μετασχηματιστής (δεξιά) και σταθεροποιητής τάσης (αριστερά). 
 
5.5 Εναπόθεση καθόδου αλουμινίου 
 
Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ολοκληρώνεται με την εναπόθεση της καθόδου αλουμινίου που γίνεται 
με θερμική εξάχνωση υπό κενό. Συγκεκριμένα, μια πλάκα αλουμινίου τοποθετείται σε ειδικό μεταλλικό 
καλαθάκι (αντίσταση) και ο θάλαμος απομονώνεται από το περιβάλλον, ενώ δημιουργούνται συνθήκες 
κενού με χρήση μηχανικής αντλίας και αντλίας διαχύσεως έως ότου η πίεση φτάσει την τιμή περίπου  
5×10‐5mbar. Στη συνέχεια, το μεταλλικό καλαθάκι διαρρέεται από ρεύμα και  θερμαίνεται με αποτέλεσμα 
το αλουμίνιο να εξαχνωθεί και να επικαθίσει στα δείγματα που είναι στερεωμένα ακριβώς από πάνω. 
 

 
Εικόνα 5.13: Σύστημα θερμικής εξάχνωσης αλουμινίου. 
 
Αρχικά, τα δείγματα διαχωρίζονται από το αλουμίνιο με ένα προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα (shutter), 
το οποίο παραμερίζεται μερικά δευτερόλεπτα αφότου αρχίσει η εξάχνωση του αλουμινίου, έτσι ώστε το 
λεπτό υμένιο του οξειδίου που υπάρχει πάνω στην πλάκα του αλουμινίου να μην εναποτεθεί πάνω στα 
δείγματα. Επίσης, τα δείγματα καλύπτονται με κατάλληλες μάσκες (shadow masks), έτσι ώστε το αλουμίνιο 
να εναποτεθεί σε συγκεκριμένες περιοχές. Το πάχος του αλουμινίου εξαρτάται από την απόσταση των 
δειγμάτων από το μεταλλικό καλαθάκι και από το ρυθμό εξάχνωσης, που εξαρτάται από το ρεύμα που 
διαρρέει την αντίσταση. Οι συνθήκες της εξάχνωσης ρυθμίστηκαν εμπειρικά, έτσι ώστε να προκύπτει 
υμένιο αλουμινίου πάχους ~150nm. 
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5.6 Τεχνικές χαρακτηρισμού λεπτών οργανικών/ανόργανων υμενίων 
 
Για την κατανόηση της χημικής σύστασης και της ατομικής διευθέτησης της επιφάνειας στερεών υλικών 
καθώς και για τη μελέτη των μηχανικών, ηλεκτρονικών και χημικών ιδιοτήτων τους, εφαρμόζονται κάποιες 
τεχνικές χαρακτηρισμού επιφανειών ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν.  
 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων είναι: 

1. Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και υπεριώδους (UPS) 
2. Μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) 
3. Φασματόμετρο υπεριώδους–ορατού  (UV–VIS) 
4. Ανάλυση της τοπογραφίας της επιφάνειας με προφιλόμετρο 
5. Μέτρηση πάχους υμενίων 

 
5.6.1 Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και υπεριώδους (UPS) 
 
Η φασματοσκοπία των φωτοηλεκρονίων ακτίνων Χ (x–ray photoelectron spectroscopy, XPS) εφαρμόζεται 
συνήθως για τον καθορισμό της χημικής σύστασης της επιφάνειας και βασίζεται στο φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο. Ακτινοβολία ενέργειας hv, προσπίπτει στα άτομα του δείγματος προκαλώντας την εκπομπή 
φωτοηλεκτρονίων με χαρακτηριστική ενέργεια σύνδεσης ΕΒ. Τα ηλεκτρόνια συλλέγονται σε ένα 
ημισφαιρικό αναλύτη, διαχωρίζονται ανάλογα με την κινητική τους ενέργεια EK, και στη συνέχεια 
συγκεντρώνονται στον ανιχνευτή που παράγει ηλεκτρικό σήμα ανάλογο της έντασης της δέσμης των 
ηλεκτρονίων. Η ενέργεια σύνδεσης των εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων μεταφέρει χημική πληροφορία 
σχετική με την οξειδωτική και την ηλεκτρονιακή κατάσταση των στοιχείων του δείγματος. Η τιμή της 
υπολογίζεται από την κινητική ενέργεια των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων σύμφωνα με τη σχέση: 
 

    Ek = h · v – EB - Φ     (5.1) 
 
όπου  Φ = το έργο εξόδου του αναλυτή. 
 

 
  (α)                      (β) 

Σχήμα 5.14: (α)Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας εξαγωγής ενός φωτοηλεκτρονίου και (β)αρχή 
λειτουργίας τεχνικής φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS). 
 
Ο αριθμός των ηλεκτρονιακών σταθμών καθώς και οι ενέργειες σύνδεσης των ηλεκτρονίων είναι 
χαρακτηριστικές για τα άτομα κάθε στοιχείου. Γι’ αυτό οι ενεργειακές θέσεις των κορυφών στο φάσμα XPS 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποιοτική ανάλυση μιας στερεάς επιφάνειας. Οι ενέργειες σύνδεσης 
των εσωτερικών ηλεκτρονιακών σταθμών ενός στοιχείου είναι δυνατό να υποστούν θετική (ή αρνητική) 
μετατόπιση, όταν η επιφάνεια είναι οξειδωμένη (ή ανηγμένη). Οι χημικές μετατοπίσεις έχουν εύρος 0–5eV 
ανάλογα με την χημική κατάσταση του ατόμου.  
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Ο χώρος, στον οποίο γίνονται τα πειράματα, εκκενώνεται σε υπερυψηλό κενό (UHV), δηλαδή σε πίεση 
<10–9mbar. Υπό αυτές τις συνθήκες η μέση ελεύθερη διαδρομή των ηλεκτρονίων ή ιόντων στην αέρια 
φάση είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από τις αποστάσεις μετακίνησης των σωματιδίων μέσα στην 
συσκευή. Επομένως, τα ηλεκτρόνια που προσπίπτουν σε μία επιφάνεια ή καταφθάνουν σε ανιχνευτές 
προερχόμενα από την επιφάνεια, θεωρούνται ότι δεν έχουν χάσει ενέργεια σε συγκρούσεις με μόρια από 
την αέρια φάση και έτσι τα παρατηρούμενα φαινόμενα αποδίδονται σε αντιδράσεις που συμβαίνουν στα 
επιφανειακά στρώματα του δείγματος. 
Σημαντικές παρατηρήσεις έχουν επίσης γίνει χρησιμοποιώντας την τεχνική της φασματοσκοπίας 
φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (Ultra-violet Photoelectron Spectroscopy, UPS). Η αρχή λειτουργίας της 
τεχνικής UPS είναι ίδια με αυτή της φασματοσκοπίας XPS, δηλαδή αυτό που συμβαίνει και στην περίπτωση 
αυτή, είναι εκπομπή ηλεκτρονίων από την επιφάνεια του δείγματος, το οποίο τώρα διεγείρεται με 
υπεριώδη ακτινοβολία. Ως πηγή υπεριώδους χρησιμοποιείται συνήθως μια λάμπα εκκένωσης ευγενών 
αερίων (He, Ar, Ne). Μια πειραματική διάταξη UPS αποτελείται από την πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας, 
τον ενεργειακό αναλύτη ηλεκτρονίων, ο οποίος συλλέγει και καταμετρά τα εκπεμπόμενα φωτοηλεκτρόνια 
από το δείγμα, τον ανιχνευτή και έναν υπολογιστεί που καταγράφει το σήμα. Ο μηχανισμός παραγωγής 
της διεγείρουσας ακτινοβολίας στηρίζεται στην αποδιέγερση ατόμων κάποιων ευγενών αερίων, όπως He, 
Ne, Ar, που προηγουμένως είχαν διεγερθεί με χρήση ηλεκτρικής εκκένωσης. Κατά την αποδιέγερση των 
ατόμων του ευγενούς αερίου που χρησιμοποιείται (συνηθεστερα He), εκπέμπεται ακτινοβολία σύμφωνα 
με την παρακάτω σχέση: 
                                                       He* → He + hv (21,22eV)                    (5.2) 
 
Έτσι παράγεται ακτινοβολία με ενέργεια 21,22eV, που ονομάζεται ακτινοβολία He I. Με τροποποιημένες 
συνθήκες, όπως ελαττωμένη πίεση του αερίου He στον τριχοειδή σωλήνα εκκένωσης, επιτυγχάνεται 
αποδιέγερση ιονισμένων ατόμων He (He+) που εκπέμπουν σε ενέργεια 40,81eV (He II).  
Λόγω της μικρής ενέργειας των φωτονίων της διεγείρουσας ακτινοβολίας (20-40eV), εκπέμπονται από το 
δείγμα ηλεκτρόνια που έχουν χαμηλές ενέργειες σύνδεσης και τα οποία προέρχονται κυρίως από τη ζώνη 
σθένους του στερεού.    
Χρησιμοποιώντας την  τεχνική αυτή, είναι δυνατό να υπολογισθεί το έργο εξόδου, Φs, μιας επιφάνειας. Το 
έργο εξόδου προσδιορίζεται από το εύρος του φάσματος UPS. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται συνήθως, 
στο δείγμα κάποιο αρνητικό δυναμικό, ώστε να μετατοπιστεί ολόκληρο το φάσμα και να μετρήσουμε 
ακριβέστερα την ενέργεια στο κατώφλι (cut-off) του υποβάθρου των δευτερογενών ηλεκτρονίων του 
δείγματος, το οποίο αντιστοιχεί σε μηδενική κινητική ενέργεια μόλις έξω από το δείγμα. Το δυναµικό αυτό 
προστίθεται στην κινητική ενέργεια των εκπεµπόµενων φωτοηλεκτρονίων και έτσι αυτά φτάνουν στον 
αναλύτη µε αυξηµένη κινητική ενέργεια, που επιτρέπει να διαχωρίζονται από άλλα δευτερογενή 
ηλεκτρόνια που δηµιουργούνται στον ίδιο τον αναλύτη. Προσθέτοντας την ακτινοβολία διέγερσης hν και 
την ενέργεια στο κατώφλι υψηλών ενεργειών σύνδεσης (HBE cut-off) στο φάσµα UPS, παίρνουµε την 
ενεργειακή θέση του επιπέδου κενού. Έτσι, η απόσταση του επιπέδου κενού από το επίπεδο Fermi του 
δείγµατος (και του αναλύτη) ορίζει το έργο εξόδου της επιφάνειας του δείγµατος.  
 
     Evac

F = φs = hv – (HBEcut-off – EF)    (5.3) 
 
όπου η παρένθεση αντιστοιχεί στο εύρος του φάσµατος UPS και η ενέργεια σύνδεσης ορίζεται ως θετικός 
αριθµός  
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Σχήμα 5.15: Πειραματική διάταξη φωτοηλεκτρονικής φασματοσκοπίας υπεριώδους ακτινοβολίας (UPS). 
 
5.6.2 Μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) 
 
Στην τεχνική της μικροσκοπίας ατομικής δύναμης (AFM–atomic force microscopy) μια ακίδα προσεγγίζει 
την υπό εξέταση επιφάνεια μέχρι να έρθει σε επαφή με αυτήν και να δημιουργηθεί μια δύναμη στο 
σημείο επαφής. Η ακίδα (tip) είναι τοποθετημένη σταθερά σε ένα βραχίονα (cantilever). Ανάλογα με τη 
δύναμη που δέχεται η ακίδα, ο βραχίονας υφίσταται αντίστοιχη κάμψη. Μια δέσμη laser, η οποία 
προσπίπτει στην ανακλαστική πλευρά του βραχίονα, ανακλάται ανάλογα με την παραμόρφωσή του και 
προσπίπτει  κάθε φορά σε διαφορετική θέση μιας φωτοδιόδου. Η ακμή του διερευνητή (probe) έχει μια 
ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 10nm και μήκος από 3–15μm. Μείωση της ακτίνας καμπυλότητας 
οδηγεί σε αύξηση της λαμβανόμενης ανάλυσης. Όσο μικρότερη είναι η ακτίνα καμπυλότητας τόσο 
μεγαλύτερη είναι η λαμβανόμενη ανάλυση. Οι βραχίονες είναι συνήθως φτιαγμένοι από πυρίτιο και 
νιτρίδιο του πυριτίου. 

 
Σχήμα 5.16: Αρχή λειτουργίας μικροσκοπίας ατομικής δύναμης (AFM). 
 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που ελέγχει τη διαδικασία σάρωσης αναλαμβάνει τη μετατόπιση του 
δείγματος μέσω ενός πιεζοηλεκτρικού συστήματος, μέχρι ο βραχίονας να έρθει σε οριζόντια θέση και 
επομένως η ακτίνα laser να ανιχνεύεται πάλι από τη φωτοδίοδο. Η τάση που απαιτείται για να 
πραγματοποιηθεί αυτή η μετατόπιση είναι το μέτρο της τοπικής τοπογραφίας. Ένα μικροσκόπιο ατομικής 
δύναμης είναι ικανό να μετρήσει μετατοπίσεις της βελόνας έως και 0,01nm. 
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5.6.3 Φασματόμετρο υπεριώδους-ορατού  (UV–Vis) 
 
Η φασματομετρία στο υπεριώδες–ορατό (ultraviolet–visible spectroscopy, UV–Vis) χρησιμοποιείται, 
κυρίως, στον ποσοτικό προσδιορισμό ουσιών (με βάση το νόμο Lambert–Beer) μετρώντας την ένταση της 
απορροφούμενης από αυτές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
Το πρώτο τμήμα του φασματοφωτομέτρου, αποτελείται από την πηγή παραγωγής ακτινοβολίας. Το 

δεύτερο τμήμα είναι αυτό που διαχωρίζει το επιθυμητό μήκος κύματος (συχνότητα) από τα υπόλοιπα 

που παράγει η πηγή, παρέχοντας έτσι στο τρίτο μέρος μονοχρωματική ακτινοβολία. Το τρίτο είναι αυτό 
στο οποίο τοποθετείται το προς μέτρηση δείγμα και το τελευταίο είναι ο μετρητής της ακτινοβολίας που 
τελικά περνά (δεν απορροφάται) από το δείγμα. Υπάρχουν δύο είδη φασματομέτρου: 

 Φασματόμετρο μονής δέσμης: Στο φασματόμετρο μονής δέσμης, φως από μια πηγή διαχωρίζεται 
σε στενές ζώνες συχνοτήτων από ένα μονοχρωμάτωρα, διέρχεται μέσω του δείγματος και 
συλλαμβάνεται από έναν ανιχνευτή. Μετριέται η ένταση της ακτινοβολίας (P0, Watt/m2) που 
φτάνει στον ανιχνευτή με μια κυψελίδα αναφοράς (λευκό διαλύτη ή λευκό δείγμα) στη θέση της 
μέτρησης του δείγματος. Όταν η κυψελίδα αναφοράς αντικατασταθεί από το δείγμα που μας 
ενδιαφέρει, μέρος της ακτινοβολίας απορροφάται συνήθως από αυτό και η ισχύς της ακτινοβολίας 
που φθάνει στον ανιχνευτή, P, είναι μικρότερη από την αρχική ισχύ, P0. Βασικά μεγέθη αποτελούν 
η διαπερατότητα T και η απορρόφηση A. 

 
Διαπερατότητα T ονομάζεται ο λόγος P0/P , ο οποίος παίρνει τιμές από 0-1. 
 

     T = 
𝑃0

𝑃
         (5.4) 

 
Απορρόφηση A ονομάζεται ο λογάριθμος του λόγου P0/P και είναι ανάλογος της συγκέντρωσης. 
 

                                    A = log(
𝑃0

𝑃
) = - log T                                                   (5.5) 

 
Ένα φασματόμετρο μονής δέσμης δεν είναι εύχρηστο, δεδομένου ότι το δείγμα και το διάλυμα αναφοράς 
πρέπει να τοποθετούνται στο χώρου μέτρησης το ένα μετά το άλλο. Για μετρήσεις σε πολλά μήκη κύματος, 
το διάλυμα αναφοράς πρέπει να μετριέται για κάθε μήκος κύματος χωριστά. Ένα όργανο μονής δέσμης 
δεν είναι κατάλληλο για τη μέτρηση της απορρόφησης συναρτήσει του χρόνου, καθώς κατά τη διάρκεια 
ενός τέτοιου πειράματος διολισθαίνουν τόσο η ένταση της πηγής όσο και η απόκριση του ανιχνευτή.  
 

 
Σχήμα 5.17: Αρχή λειτουργίας φασματομέτρου απλής δέσμης (sinlgle beam spectrometer). 
 

 Φασματόμετρο διπλής δέσμης: Σε ένα φασματόμετρο διπλής δέσμης, το φως διέρχεται εναλλάξ 
μέσω του δείγματος και του αναφορικού (λευκού), κατευθυνόμενο από ένα περιστρεφόμενο 
κάτοπτρο (τον τεμαχιστή) προς και εκτός της ακτίνας του φωτός. Όταν το φως διέρχεται μέσω του 
δείγματος, ο ανιχνευτής μετρά την ένταση της ακτινοβολίας P. Όταν ο τεμαχιστής κατευθύνει την 

http://el.wikipedia.org/wiki/Μήκος_κύματος
http://el.wikipedia.org/wiki/Συχνότητα
http://el.wikipedia.org/wiki/Μονοχρωματική_ακτινοβολία
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ακτίνα μέσα από την κυψελίδα αναφοράς, ο ανιχνευτής μετρά την P0. Η ακτίνα τεμαχίζεται  πολλές 
φορές ανά δευτερόλεπτο και το ηλεκτρονικό κύκλωμα συγκρίνει αυτόματα την P και την P0 για να 
δώσει τη διαπερατότητα και την απορρόφηση.  

 

 
Σχήμα 5.18: Αρχή λειτουργίας φασματομέτρου διπλής δέσμης (double beam spectrometer). 

 
Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αυτόματη διόρθωση για μεταβολές στην ένταση της πηγής και την 
απόκριση του ανιχνευτή ως προς το χρόνο και το μήκος κύματος, καθώς η ενέργεια που εξέρχεται και από 
τα δύο δείγματα συγκρίνεται συνεχώς. Το ορατό φως προέρχεται από ένα λαμπτήρα χαλαζία–αλογόνου, 
ενώ πηγή Υπεριώδους είναι ένας λαμπτήρας τόξου δευτερίου.   
 
5.6.4 Ανάλυση της τοπογραφίας της επιφάνειας με προφιλόμετρο 
 
Το προφιλόμετρο επιφάνειας τύπου ακίδας αποτελεί μια τεχνική ανάλυσης της τοπογραφίας  επιφάνειας 
πολύ υψηλής ευκρίνειας σε μια ευρεία ποικιλία δειγμάτων. Mπορεί να μετρήσει μικρές διακυμάνσεις της 
επιφάνειας σα συνάρτηση της θέσης. Η λογική λειτουργίας του είναι πάρα πολύ απλή καθώς μια 
διαμαντένια ακίδα για εύκολη επαφή τοποθετημένη κάθετα στην επιφάνεια του δείγματος, σαρώνει την 
τελευταία και δίνει πληροφορίες για την επιφάνεια του εναποτιθέμενου υμενίου. Το ύψος της ακίδας 
καταγράφεται σύμφωνα με τη μεταπήδηση μιας δέσμης  laser, η οποία προσπίπτει στη βάση της ακίδας 
και κάθε φορά που μετακινείται η ακίδα σε διαφορετική θέση καταγράφεται από ένα φωτοανιχνευτή και η 
διαφορετική γωνία πρόπτωσης της δέσμης. Η βάση στην οποία τοποθετούνται τα δείγματα κινείται κάτω 
από την ακίδα. Η δύναμη που εφαρμόζεται καθορίζεται με τη ρύθμιση του ρεύματος σ’ ένα πηνίο που 
ορίζει τη δύναμη που ασκείται από την ακίδα στο δείγμα.  
 

 
Σχήμα 5.19: Αρχή λειτουργίας προφιλόμετρου υψηλής ευκρίνειας (3D). 
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5.6.5 Μέτρηση πάχους υμενίων 
 
Η μέτρηση του πάχους ενός λεπτού υμενίου σε κλίμακα κάτω από 50 nm, αποτελεί μία πρόκληση για την 
οποία δεν υπάρχει καμία καλά διατυπωμένη πειραματική διαδικασία. Έχουν χρησιμοποιηθεί μέθοδοι 
όπως XRD (περίθλαση ακτινών Χ), ελλειψομετρία, επιφανειακός συντονισμός πλάσματος, συμβολομετρία 
λευκού φωτός, μετρήσεις χωρητικότητας και μηχανική προφιλομετρία μέχρι τώρα, αλλά είτε χάνουν 
σταδιακά την μικροσκοπική ευαισθησία ή απαιτούν την μέτρηση άλλων φυσικών ποσοτήτων. Για 
παράδειγμα, οπτικές τεχνικές, όπως η ελλειψομετρία και ο επιφανειακός συντονισμός πλάσματος, έχουν 
το πλεονέκτημα ότι είναι μη-καταστρεπτικές αλλά μετρούν το οπτικό πάχος (ή οπτικό μήκος μονοπατιού), 
το οποίο είναι ίσο με το μετρικό πάχος πολλαπλασιασμένο με τον δείκτη διάθλασης. Η χρήση 
συμβολομετρίας λευκού φωτός για πολυμερή φιλμ έχει μια ανεπαρκή ανάλυση. Οι μετρήσεις 
χωρητικότητας ενός μετάλλου/μονωτή/μεταλλικής δομής ως μια συνάρτηση των μονοστρωμάτων 
αποδίδει το διηλεκτρικό πάχος. Συνδυασμός τεχνικών έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί, όπου το πάχος του 
πολυστρωματικού υμενίου λαμβάνεται από την φασματοσκοπική ελλειψομετρία (spectroscopic 
ellipsometry, SE) στην ανακλώμενη και μεταφερόμενη κατάσταση και την μικροσκοπία ατομικής δύναμης 
(atomic force microscopy, AFM) για τις μετρήσεις τραχύτητας. Μια τέτοια διαδικασία είναι περιορισμένη 
σε διαφανή υμένια και απαιτεί ένα οπτικό θεωρητικό μοντέλο για το πάχος, ώστε να υπολογιστεί από τα 
πειραματικά δεδομένα. Η κάθετα προσπίπτουσα μέτρηση της φασματικής ακτινοβολίας (spectral radiance, 
SR) σε συνδυασμό με της μετρήσεις AFM της τραχύτητας, χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν το πάχος 
του φιλμ και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις μετρήσεις της μικροσκοπίας με μεταφορά ηλεκτρονίων 
(transmission electron microscopy, ΤΕΜ). Τα δεδομένα της SR μπορούν να αποδώσουν με μεγάλη 
ακρίβεια, την επιφανειακή τραχύτητα και το συνολικό πάχος του υμενίου. Οι μετρήσεις ΤΕΜ απαιτούν 
προεργασία των δειγμάτων και έχουν και δυσκολία καθορισμού των ορίων του φιλμ. Μέσα από τον 
ακρίβεια του ορίου που υπαγορεύεται από τις αναφερθείσες ασάφειες, οι μετρήσεις SE και ΤΕΜ 
βρίσκονται γενικά σε συμφωνία. Υπάρχει, επίσης, μια καλή σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων SE για την 
τραχύτητα και της rms τιμής για όλα τα σκαναρισμένα τμήματα με AFM. Το μειονέκτημα της χρήσης των 
τιμών τραχύτητας του AFM έγκειται στην εξάρτηση της μορφής της ακμής και στο μέγεθος της περιοχής 
που σκανάρεται. Σημαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται και μεταξύ των τιμών πάχους με τη μέθοδο της 
ελλειψομετρίας και ΤΕΜ. Συνήθως τα δεδομένα με τη μέθοδο ΤΕΜ, θεωρείται ότι δίνουν τις πιο 
αξιόπιστες τιμές.  

 
Σχήμα 5.20 : Κύκλωμα ακίδας του AFM με το προς μέτρηση δείγμα.  
 
Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος AFM για τον μορφολογικό χαρακτηρισμό και τον 
υπολογισμό της τραχύτητας των υμενίων. Κατά τη λειτουργία ενός AFM μικροσκοπίου, μετρούνται 
διαφορές στις δυνάμεις, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ ακίδας και επιφάνειας. Οι δυνάμεις αυτές 
εμφανίζονται ανεξαρτήτως από το αν η μελετώμενη επιφάνεια είναι αγώγιμη ή μη. Η ακίδα βρίσκεται στο 
άκρο ενός ελάσματος. Όπως γνωρίζουμε από το νόμο του Hooke η σχέση μεταξύ δύναμης F και 
παραμόρφωσης Δx ενός ελατηρίου δίνεται από τη σχέση:  
 
      F = - k Δx      (5.6)  
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Η κίνηση του ελάσματος παρακολουθείται καθώς μια δέσμη laser ανακλάται από την πίσω επιφάνειά του 
και ανιχνεύεται από μία φωτοδίοδο. Για διαφορετικές θέσεις του ελάσματος, το φως προσπίπτει και σε 
διαφορετικές περιοχές στη φωτοδίοδο. Η δίοδος αυτή είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις χωρικές μεταβολές 
της έντασης του προσπίπτοντος φωτός (position-sensitive detector, PSD). Ο ανιχνευτής αποτελείται από 
δύο μέρη, το πάνω (top) και το κάτω (bottom). Καθώς το φως προσπίπτει σε αυτόν, η διαφορά τάσης 
μεταξύ των δύο αυτών περιοχών αποτελεί μέτρο της παραμόρφωσης του ελάσματος. Ένα AFM έχει 
διάφορους τρόπους λειτουργίας. Καταρχήν, με τη χρήση του μηχανισμού ανάδρασης μπορούμε να 
διατηρήσουμε τη δύναμη σταθερή σε μία τιμή, καθώς η παραμόρφωση του ελάσματος διατηρείται επίσης 
σταθερή, λόγω της προηγούμενης σχέσης. Ο μηχανισμός ανάδρασης εξυπηρετεί στο να διατηρεί την τάση 
που δίνεται από τη φωτοδίοδο σταθερή, με το να μετακινεί το έλασμα κατά τον κατακόρυφο άξονα με τη 
βοήθεια ενός πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου. Κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς η ακίδα μετακινείται στο 
παράλληλο της επιφάνειας επίπεδο, αυτή ακολουθεί την τοπογραφία της επιφάνειας. Ο τρόπος 
λειτουργίας αυτός ονομάζεται λειτουργία σταθερής ανάκλασης (constant cantilever deflection mode) ή 
αλλιώς λειτουργία σταθερής δύναμης (constant force mode). Ένας άλλος τρόπος λειτουργίας είναι να 
διατηρείται σταθερή η απόσταση της ακίδας από την επιφάνεια ενώ μετρώνται οι αλλαγές στη δύναμη 
(ισοδύναμα, αλλαγές στην παραμόρφωση του ελάσματος) και ονομάζεται λειτουργία σταθερού ύψους 
(constant height mode). Ένας τρίτος τρόπος, είναι να τεθεί η ακίδα σε ταλάντωση καθώς αυτή σαρώνει την 
επιφάνεια. Κατά την κίνηση αυτή είναι πιθανό το πλάτος και η φάση της ταλάντωση αυτής να μεταβληθεί. 
Προκειμένου, για παράδειγμα, να παρατηρήσουμε τη χημική σύσταση σε ένα δείγμα, μπορούμε να 
διατηρήσουμε σταθερό το πλάτος με τη βοήθεια του μηχανισμού ανάδρασης, ενώ οι μεταβολές στη φάση 
θα μας δίνουν πληροφορίες για τα χημικά είδη τα οποία αποτελούν την επιφάνεια. Εξάλλου, η χημική 
σύσταση μπορεί να μελετηθεί και παρακολουθώντας την κίνηση της ακίδας καθώς αυτή βρίσκεται σε 
επαφή με την επιφάνεια (contact mode). Τότε το έλασμα παραμορφώνεται ανάλογα με τη δύναμη τριβής 
η οποία αναπτύσσεται και είναι διαφορετική για κάθε χημικό είδος. Για αυτή τη λειτουργία, ωστόσο, 
απαιτείται η επιφάνεια να είναι επίπεδη. Στην AFM μικροσκοπία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
κατασκευή του ελάσματος αφού θα πρέπει να επιτρέπει ικανοποιητική παραμόρφωση, για πάρα πολύ 
μικρές τιμές της ατομικής δύναμης (της τάξης των nN) και επομένως, η σταθερά ελατηρίου θα πρέπει να 
είναι όσο μικρότερη γίνεται. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει η συχνότητα συντονισμού ω0 να είναι αρκετά 
υψηλή προς αποφυγή κραδασμών. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές απαιτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχέση:  

      ω0 = √
𝐾

𝑚
     (5.7)  

 
βλέπουμε ότι αυτές ικανοποιούνται για πολύ μικρή μάζα, κι επομένως πολύ μικρές γεωμετρικές 
διαστάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

ΜΕ  ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 
 

6.1 Περίληψη 
 
Η τροποποίηση των διεπιφανειών έχει φανεί ότι παίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για τη διευκόλυνση 
της μεταφοράς φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η απόδοση των οργανικών φωτοβολταϊκών. Στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας χρησιμοποιήσαμε υμένια πολυοξομεταλλικών ενώσεων (POMs) ως διεπιφανειακά 
στρώματα, ανάμεσα στο οξείδιο του τιτανίου (TiO2), το οποίο αποτελεί στρώμα εξαγωγής ηλεκτρονίων, και 
στο οργανικό φωτοενεργό στρώμα, με σκοπό να βελτιώσουμε την απόδοση, το χρόνο ζωής και τη 
φωτοσταθερότητα των οργανικών φωτοβολταϊκών. Τα POM, ως διεπιφανειακά στρώματα, προκαλούν μία 
σημαντική μείωση στο έργο εξόδου του  TiO2 (work function, WF), με το μέγεθος να ελέγχεται από το 
αρνητικό φορτίο του ανιόντος και από το είδος του μετάλλου του που μπορεί να είναι βολφράμιο ή 
μολυβδαίνιο. Με την τοποθέτηση ενός λεπτού υμενίου ΡΟΜ πάνω στο στρώμα TiO2, η συσκευή δείχνει 
μια εμφανώς ενισχυμένη τάση ανοιχτού κυκλώματος, αυξημένο ρεύμα βραχυκύκλωσης και υψηλό fill 
factor (FF). Με το βελτιστοποιημένο διεπιφανειακό στρώμα πάχους ~10nm, λαμβάνεται μια καλύτερη 
απόδοση μετατροπής ισχύος μέχρι ~35-45%. Συγκεκριμένα η απόδοση μετατροπής ισχύος του 
PTB7:PC70BM, που βασίζεται σε μείγματα (πολυ[[4,8-μπισ[(2-εθυλεξυλ)οξυ]βενζο[1,2-β:4,5-β']διθειοφενιο-
2,6-διυλιο][3-φθορο-2-[(2-αιθυλεξυλ)καρβονυλίου]θειενο[3,4-β]θειφαινιοδιυλο]]:[6,6]-φαινυλ-
C70βουτυρικό οξύ μεθυλοεστέρα), προσεγγίζει το 8,92%. Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν σε συσκευές 
βασισμένες σε P3HT, με δέκτες ηλεκτρονίων που έχουν διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα, όπως το PC70BM 
ή το ινδένιο-C60 (IC60BA), τα οποία στην ουσία ενισχύουν την αποδοτικότητά τους, όταν χρησιμοποιείται 
ΡΟΜ ως διεπιφανειακό στρώμα, φτάνοντας τις τιμές 4,73% και 6,70%, αντίστοιχα.  
Λεπτομερείς αναλύσεις δείχνουν, ότι η βελτιστοποίηση της απόδοσης  μπορεί να εξηγηθεί, εκτός από την 
ευνοϊκή τροποποίηση της λειτουργίας του TiO2 , με την βελτιωμένη νανομορφολογία του φωτοενεργού 
μείγματος, τη μείωση των απωλειών επανασύνδεσης φορτίου και την πιο γρήγορη μεταφορά ηλεκτρονίων 
και αποσύνθεση εξιτονίων στην διεπιφάνεια με το στρώμα μεταφοράς/εξαγωγής ηλεκτρονίων τουTiO2.  
 
6.2 Εισαγωγή 
 
Η χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα του ηλιακού φωτός απαιτεί ανάπτυξη των ηλιακών τεχνολογιών πάνω σε 
μεγάλες επιφάνειες, προκειμένου να αιχμαλωτίζεται αρκετή από την ηλιακή ενέργεια. Τα οργανικά 
φωτοβολταϊκά, που είναι βασισμένα σε μείγματα από συζευγμένους δότες πολυμερών και δέκτες 
φουλερενίου, έχουν ελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με 
βαθύτερη κατανόηση των φωτοβολταϊκών διαδικασιών σε οργανικά υλικά και της βελτίωσης των ιδιοτήτων 
των υλικών και της αρχιτεκτονικής της συσκευής, έχουμε δει μία ταχεία αύξηση της απόδοσης μετατροπής 
ισχύος (power conversion efficiency, PCE) πάνω από 10%, το οποίο προσελκύει τεράστιο εμπορικό 
ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη και προηγμένες εφαρμογές. Επιπροσθέτως, ένα βασικό ζήτημα για 
την ανάπτυξη των OPVs στην βιομηχανία δεν είναι μόνο να ενισχύσει την ισχύ τους, αλλά και να αυξήσει το 
χρόνο ζωής και τη σταθερότητά τους κάτω από συνεχή φωτισμό. Από αυτή την άποψη, διάφορες 
στρατηγικές βρίσκονται αυτή την περίοδο σε ερευνητικό στάδιο, σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας. 
Ανάμεσά τους, η γνωστή έννοια της τροποποίησης διεπιφανειών είναι μία από τις πιο υποσχόμενες 
προσεγγίσεις για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες διεπιφανειών σε αυτές τις συσκευές και να βελτιωθεί η 
απόδοση και σταθερότητά τους. Συγκεκριμένα, τα στρώματα μεταφοράς/εξαγωγής ηλεκτρονίων ανάμεσα 
στο ενεργό στρώμα και την κάθοδο ηλεκτρονίων, παίζουν ένα ρόλο κλειδί στην απόδοση των OPVs, 
εξαιτίας της θεμελιώδους σημασίας της διαδικασίας εξαγωγής/συλλογής ηλεκτρονίων. Το οξείδιο του 
τιτανίου (TiO2) είναι ένα γνωστό υλικό εξαγωγής ηλεκτρονίων, λόγω της εύκολης επεξεργασίας του, της 
χαμηλής τοξικότητας και της υψηλής διαφάνειάς του σε όλη την ορατή φασματική περιοχή. Ωστόσο, η 
λειτουργικότητα του καθαρού TiO2 (~4,4-4,5eV) είναι υψηλότερη από το χαμηλότερο μη κατηλλειμένο 
μοριακό τροχιακό (LUMO) του δέκτη φουλερενίου. Έτσι παρεμποδίζει την αποτελεσματική εξαγωγή του 
παραγόμενου, λόγω φωτισμού, φορτίου. Η νόθευση του TiO2 με μεταλλικά νανοσωματίδια, όπως 
σωματίδια Ag, Zn και Sn, ή με ανιόντα αζώτου, καισίου και φθορίου, μπορεί να θεωρηθεί μια πολλά 
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υποσχόμενη προσέγγιση για τη βελτίωση των ενεργειακών επιπέδων και συνολικών ιδιοτήτων της 
επιφάνειας του TiO2 και να ενισχυθεί η απόδοση συλλογής των ηλεκτρονίων. Επιπλέον, η τροποποίηση του 
TiO2 με κβαντικές τελείες, αυτο-οργανούμενα μονοστρώματα (seff assembled monolazers, SAMs), 
φουλερένιο, οξείδιο του πολυαιθυλενίου (ΡΕΟ), και πολυαιθυλαμίνη (ΡΕΙ), έχει  πρόσφατα αναδειχθεί ως 
μία ευνοϊκή προσέγγιση για την κατασκευή OPVs υψηλής απόδοσης. Τελικά, βρέθηκε ότι οι ιδιότητες της 
επιφάνειας του  TiO2 και η απόδοση των κατασκευαζόμενων OPVs μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με 
την έκθεσή τους σε υπεριώδες φως (UV).   
Οι πολυοξομεταλλικές ενώσεις (POMs), από την άλλη, είναι μια μεγάλη οικογένεια μοριακών οξειδίων 
μετάλλων μετάπτωσης, οι οποίες συντίθενται από συμβατικές και απλές μεθόδους. Κατέχουν επιθυμητές 
ιδιότητες, όπως υψηλή διαλυτότητα σε υδατικούς αλκοολικούς διαλύτες, υψηλή διαπερατότητα στην 
ορατή περιοχή του φάσματος και επαρκή κινητικότητα ηλεκτρονίων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 
εξαιρετική τους ευελιξία στα ερευνητικά πεδία, συμπεριλαμβανομένης της κατάλυσης και των μοριακών  
ηλεκτρονίων. Πρόσφατα εισήχθη η χρήση των POMs είτε με τη δομή Keggin είτε με τη δομή Dawson, ως 
στρώματα έγχυσης/εξαγωγής οπών ή ηλεκτρονίων, ανάλογα με τις ηλεκτρονικές τους ιδιότητες, για 
επιτυχημένη εφαρμογή σε οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLED) και συσκευές OPVs, αντίστοιχα. 
Επίσης, POMs ελλειματική δομή Keggin, όπως τα κάλιο νάτριο 11-φωσφορικό βολφράμιο(α-
Κ7xNaxPW11O39·14H2O, ονομάζεται ως B1-W) και το κάλιο νάτριο 11-φωσφορικό μολυβδαίνιο(α-
Κ7xNaxPMo11O39·14H2O, ονομάζεται ως Β1-Μο), χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά έγχυσης/μεταφοράς 
ηλεκτρονίων στα φθορίζοντα και φωσφορίζοντα OLEDs. Αυτά τα POMs παρουσιάζουν ένα σημαντικό 
αρνητικό φορτίο, ίσο με -7, καθώς έχουν ένα οκτάεδρο λιγότερο Μ(W,Mo)O6, σε σχέση με τα οκτάεδρα της 
δομής Κeggin, PW12O40 με φορτίο ίσο με -3. Βρέθηκε ότι αυτά τα ΡΟΜ παρουσιάζουν επίσης υψηλή 
κινητικότητα ηλεκτρονίων μέχρι και 10-2cm2V-1s-1, το οποίο βελτιώνει την απόδοση της συσκευής. Στην 
προκειμένη περίπτωση, τα παραπάνω POMs, καθώς και το νεοεισαχθέν κάλιο 9-φωσφορικό βολφράμιο (α-
Κ9ΡW9O34·16H2O, ονομάζεται ως Β2-W), το οποίο έχει τρία λιγότερα οκτάεδρα WO6 και παρουσιάζει ακόμη 
υψηλότερο αρνητικό φορτίο, ίσο με -9, παρεμβάλλονται ως αποτελεσματικά υμένια μεταφοράς 
ηλεκτρονίων ανάμεσα στο στρώμα εξαγωγής ηλεκτρονίων του TiO2 και στο φωτοενεργό στρώμα των OPVs 
με ανεστραμένη αρχιτεκτονική. Βρίσκουμε ότι η εισαγωγή των ΡΟΜ έχει ως αποτελέσματα τη σημαντική 
μείωση του WF του στρώματος TiO2. Έτσι, βρσίσκουμε ότι τα ΡΟΜ μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την 
απόδοση των PSCs, βασιζόμενα σε διαφορετικούς συνδυασμούς δότη:δέκτη.  
 
6.3 Συζήτηση αποτελεσμάτων 
 
6.3.1 Ιδιότητες οπτοηλεκτρονικής και μορφολογία της επιφάνειας του TiO2 

 

Οι χημικές δομές των κενών POMs που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη φαίνονται στο Σχήμα 6.1.  
 

 
Σχήμα 6.1: Χημικές δομές των POMs. 
 
 
 
 
 
 

(K7‐xNax)
7+ (PW11O39)7-

(K7‐xNax)
7+ (PMo11O39)7-

K9
9+ (PW9O34)9-

B1 B2
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Οι δομές B1-W και B2-W περιέχουν μονάδες WO3, ενώ η δομή Β1-Μο αποτελείται από μονάδες ΜοΟ3, 
όπως φαίνεται στο φάσμα IR μετασχηματισμού του Fourier (FTIR) (Σχήματα 6.2,6.3,6.4).  
 

    
(α)              (β) 

Σχήμα 6.2: (α)Φάσμα διαπερατότητας FTIR και (β)φάσμα απορρόφησης UV-Vis του B1-W. 
 

 
(α)             (β) 

Σχήμα 6.3: (α)Φάσμα διαπερατότητας FTIR και (β)φάσμα απορρόφησης UV-Vis του B2-W. 
 

 
(α)             (β) 

Σχήμα 6.4: (α)Φάσμα διαπερατότητας FTIR και (β)φάσμα απορρόφησης UV-Vis του B1-Μο. 
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Το φάσμα διαπερατότητας του TiO2 σε γυάλινο υπόστρωμα, πριν και μετά την επίστρωση με POM, πάχους 
~10nm (δηλαδή επίστρωση με υδατικό διάλυμα ΡΟΜ συγκέντρωσης 10mg/ml) φαίνεται στο Σχήμα 6.5.  
 

 
Σχήμα 6.5: Φάσμα διαπερατότητας των καθαρών στρωμάτων TiO2 και των καλυμμένων με ~1nm 
στρώματος ΡΟΜ. 
 
Έχει παρατηρηθεί ότι με την εναπόθεση του υποστρώματος ΡΟΜ, η διαπερατότητα του TiO2 παραμένει 
σταθερή, το οποίο είναι ευνοϊκό για την απόδοση της συσκευής, αφού το φως να περνάει από την επαφή 
της καθόδου για να εισέλθει μέσα στη συσκευή. Να σημειωθεί ότι το φάσμα απορρόφησης και το διάκενο 
ζώνης του στρώματος TiO2, επίσης δεν μεταβλήθηκαν με την εναπόθεση του στρώματος ΡΟΜ (Σχήμα 6.6). 
 

 
(α)                     (β) 

Σχήμα 6.6: (α)Φάσμα απορρόφησης. (β)διαγράμματα που προέρχονται από μετρήσεις απορρόφησης για 
καθαρά στρώματα  TiO2 και καλυμμένα με ενδιάμεσα στρώματα ΡΟΜ, που έχουν επιστρωθεί με σπιν από 
υδατικά διαλύματα συγκέντρωσης 10mg/ml.  
 
Η κάλυψη του στρώματος TiO2 με ΡΟΜ εξετάστηκε περαιτέρω, εφόσον επηρεάζει την διεπιφάνεια, το 
οποίο αποτελεί παράγοντα κλειδί για τον καθορισμό της απόδοσης μιας ανεστραμένης συσκευής PSCs. Η 
μικροσκοπία ατομικής δύναμης (atomic force microscopy, AFM) διεξήχθη για να διερευνηθεί λεπτομερώς 
η επίδραση των ΡΟΜs πάνω στο υπόστρωμα TiO2. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.7, το καθαρό στρώμα TiO2 

έχει μια σχετικά λεία επιφάνεια με μέση τραχύτητα (route mean square, RMS) 2,84nm.  
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Σχήμα 6.7: 2D AFM τοπογραφία επιφάνειας (5μm x 5μm) του στρώματος TiO2 σε γυαλί/υπόστρωμα FTO. 
 
Μετά την επίστρωση με B1-W και B2-W (Σχήμα 6.8α και β αντίστοιχα), το στρώμα TiO2/POM δείχνει μια 
ελαφρώς τραχιά επιφάνεια με τραχύτητα 3,46nm και 3,60nm, αντίστοιχα. Αντίθετα, μετά την επίστρωσή 
του με Β1-Μο, λαμβάνεται ένα πιο λείο στρώμα με RMS 1,90nm (Σχήμα 6.8γ).  

 
(α)          (β)         (γ) 

Σχήμα 6.8: 2D AFM τοπογραφία επιφάνειας (5μm x 5μm) των ~10nm στρωμάτων (α)B1-W (β)B2-W και 
(γ)B1-Mo που έχουν επιστρωθεί στο TiO2.     
 
Αυτές οι αποκλίσεις στην τραχύτητα μπορούν να αλλάξουν τη φύση της διεπιφάνειας ανάμεσα στο 
ενδιάμεσο στρώμα καθόδου και το οργανικό στρώμα, επηρεάζοντας έτσι την απόδοση της συσκευής. Στη 
συνέχεια ερευνήσαμε την επίστρωση του TiO2 με ΡΟΜ, μέσω φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων με 
ακτίνες Χ (x-ray photoelectron spectroscopy, XPS). Στα Σχήματα 6.9α, β, γ παρουσιάζονται οι κορυφές W4f 
και Mo3d του φάσματος XPS, που λήφθηκαν για τα B1-W, B2-W και B1-Mo, αντίστοιχα, τα οποία 
εναποθέσαμε στο υπόστρωμα TiO2.  
 

 
      

(α)          (β)         (γ) 
Σχήμα 6.9: Φάσματα XPS των (α), (β)W4f και (γ)Mo3d που μετρήθηκαν σε ~10nm  B1-W, B2-W και B1-Mo, 
αντίστοιχα, που επιστρώθηκαν σε υποστρώματα TiOx από υδατικά διαλύματα συγκέντρωσης 10mg/ml. 
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Εκτός από την επαλήθευση της πλήρους επικάλυψης του TiO2 με ΡΟΜ, αυτές οι κορυφές επίσης 
προκαλούν μια μικρή αναγωγή (σύμφωνα με τη στοιχειομετρία) των POMs, όπως συμπεραίνεται από την 
εμφάνιση των ζευγών, η οποία αποδίδεται στη χαμηλότερη οξειδωτική κατάσταση των μετάλλων των 
μονάδων ΜΟ3 (εκτός από την συνεισφορά των W6+ και Mo6+, είναι εμφανής και μία μικρή συνεισφορά των 
W5+ και Mo5+). Η μείωση των ΡΟΜs είχε θεωρηθεί ως πηγή ενίσχυσης της βελτιωμένης μεταφοράς 
ηλεκτρονίων, αυξάνοντας την κινητικότητα των ηλεκτρονίων. Επιπλέον, καθώς το έργο εξόδου των 
ενδιάμεσων στρωμάτων έχει μεγάλη επίδραση στην απόδοση της συσκευής, χρησιμοποιήθηκε η 
Φασματοσκοπία Υπεριώδους Φωτοηλεκτρονίων (ultra-violet photoelectron spectroscopy, UPS), για να 
ερευνηθούν οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των διάφορων ενδιάμεσων στρωμάτων ΡΟΜ, πάνω στα 
υποστρώματα ΤiO2 (Σχήμα 6.10α). Το στρώμα ΤiO2 κατέχει ένα τυπικό WF =4,5eV (Σχήμα 6.10β), το οποίο 
μειώνεται στα 4,2, 4,0 και 3,8eV, αφού επικαλυφθεί με B1-W, B2-W και Β1-Μο, αντίστοιχα.  
 

 
   (α)       (β) 

Σχήμα 6.10: (α)Φάσμα UPS και (β)έργο εξόδου, όπως προκύπτει από τα ίδια φάσματα που λήφθηκαν για τα 
στρώματα TiO2 πριν και μετά την επικάλυψη με ~ 10nm στρώματος ΡΟΜ. 
 
Η μείωση στο WF του TiO2 μετά την επίστρωση του ΡΟΜ, επαληθεύτηκε από μετρήσεις της διαφοράς 
δυναμικού (contact potential difference, CPD) των δειγμάτων αναφοράς TiO2 και των επιστρωμένων με 
ΡΟΜ δειγμάτων TiO2, χρησιμοποιώντας την τεχνική ανίχνευσης Kelvin probe (Σχήμα 6.11).  
 

 
Σχήμα 6.11: Μετρήσεις με Kelvin probe των επιφανειών των  ΤiO2 και  ΤiO2/ΡΟΜ. 
 
Αφού τροποποιηθεί το υπόστρωμα με την εναπόθεση του ΡΟΜ, παρατηρήθηκε μια έντονη μείωση του 
CPD. Συγκεκριμένα, η διαφορά δυναμικού επαφής, σε σχέση με το ΤiO2, ήταν -0,43V, -0,50V και -0,65V για 
τα B1-W, B2-W και Β1-Μο τροποποιημένα στρώματα ΤiO2 , αντίστοιχα, ακολουθώντας την ίδια τάση, όπως 
η μείωση στην τιμή WF  που μετρήθηκε με την τεχνική UPS σε παρόμοια δείγματα. Το χαμηλότερο WF του 
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ΤiO2/ΡΟΜ αναμένεται να επιτρέπει το σχηματισμό ωμικών επαφών με δέκτες φουλερενίου και να 
ενισχύσει το εσωτερικό πεδίο των OPVs, το οποίο συμβάλλει στη  βελτίωση της απόδοσης εξαγωγής 
φορτίου και τις μείωσης των απωλειών επανασύνδεσης. Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη μείωση του WF 
του TiO2 προκλήθηκε από την κάλυψη του τελευταίου με ΡΟΜs που είχαν ή Μο ως κεντρικό μέταλλο και το 
ίδιο φορτίο (Β1-Μο σε σύγκριση με Β1-W), ή το ίδιο μέταλλο, αλλά υψηλότερο αρνητικό φορτίο (Β2-W σε 
σύγκριση με Β1-W). 
Για να εξηγήσουμε την προέλευση της μετατόπισης του WF με κάλυψη του TiO2 με ΡΟΜ, έχουμε επίσης 
διεξάγει θεωρητικούς υπολογισμούς (density functional theory, DFT). Είναι γνωστό ότι οι κενές θέσεις του 
οξυγόνου συνήθως βρίσκονται στην επιφάνεια του TiO2(101). Υπάρχουν τρεις πιθανές κενές θέσεις στο 
οξυγόνο στην επιφάνεια του TiOx(101), για το οποίο η συνολική πυκνότητα των καταστάσεων (DOS) 
φαίνεται στο Σχήμα 6.12.  
 

 
Σχήμα 6.12: Η συνολική πυκνότητα των καταστάσεων της επιφάνειας TiO2(101) για κάθε μια από τις τρεις 
κενές θέσεις της επιφάνειας του οξυγόνου, Ο1, Ο2 και Ο3.  
 
Παρατηρούμε ότι και οι τρεις κενές θέσεις στην επιφάνεια του οξυγόνου παρέχονται για τις ενεργειακές 
καταστάσεις, για να εμφανιστεί παρακάτω το ελάχιστης ζώνης αγωγιμότητας (conduction band minimum, 
CBM), ακριβώς κάτω από το επίπεδο Fermi (0,0eV). Και οι τρεις τύποι κενών θέσεων εμφανίζουν 
σημαντική συνεισφορά στις καταστάσεις 3d του Ti, με μία ελάχιστη υβριδοποιήση των καταστάσεων 2p 
του O, σε ένα ενεργειακό φάσμα εντός των -0,4eV, κάτω από το επίπεδο Fermi. Παρόμοια αποτελέσματα 
λήφθηκαν επίσης, όταν υπολογίστηκε η πυκνότητα καταστάσεων (density of states, DOS) των επιφανειών 
TiOx(100) (Σχήμα 6.13) και TiOx(001) (Σχήμα 6.14).  
 

 
(α)          (β) 
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(γ)      (δ) 
Σχήμα 6.13: (α)Η ατομική δομή του ΤiO2(100). Διακρίνονται οι τύποι κενών θέσεων 2c και 3c του οξυγόνου. 
(β)Πυκνότητα των καταστάσεων της επιφάνειας ΤiO2(100) (γ) και (δ)η πυκνότητα των καταστάσεων του 
ΤiOx (100) έχουν τις κενές θέσεις 2c και 3c του οξυγόνου ενσωματωμένες στο πλέγμα της επιφάνειάς του. 
 

 
(α) 

 
(β)        (γ) 

Σχήμα 6.14: (α)Η ατομική δομή του  ΤiO2(001). Διακρίνεται η κενή θέση 2c του οξυγόνου. (β)Πυκνότητα των 
καταστάσεων της επιφάνειας  ΤiO2(001). (γ)Η πυκνότητα των καταστάσεων του ΤiOx(001) έχουν την κενή 
θέση 2c του οξυγόνου ενσωματωμένη στο πλέγμα της επιφάνειάς του. 
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Προκειμένου να περιγράψουμε πιθανές αλληλεπιδράσεις του TiOx με ΡΟΜs, μελετήσαμε την ηλεκτρονική 
δομή των τριών προαναφερθέντων υλικών ΡΟΜ. Μετά την γεωμετρική βελτιστοποίηση που 
πραγματοποιήθηκε σε απομονωμένες δομές Β1 (Σχήμα 6.15), παρατηρήσαμε ότι δύο άτομα οξυγόνου 
έχουν την τάση να αποχωρήσουν και από τις δύο δομές, κάνοντας τα Β1-W και B1-Mo υποστοιχειομετρικά, 
όπως αποδείχθηκε από τις μετρήσεις XPS που προαναφέραμε (Σχήμα 6.9).  
 

       
(α)      (β) 

Σχήμα 6.15: Χημική δομή (α)του απομονωμένου [PW11O39]-7 και (β)[Pmo11O39]-7 μετά τη γεωμετρική 
βελτιστοποίηση. Δύο άτομα οξυγόνου είναι ασθενώς συνδεμένα και τελικά σχηματίζουν μοριακό οξυγόνο 
Ο2. Αυτά τα δύο άτομα οξυγόνου μπορούν να διαχωριστούν μετά την προσρόφηση σε ένα υπόστρωμα  
TiO2, κάνοντας τις δομές Β1 υποστοιχειομετρικές.  
 
Η υπολογισμένη ενέργεια διάστασης των δύο ατόμων οξυγόνου βρέθηκε να είναι ίση με -0,16eV, 
υποδεικνύοντας ότι η προσρόφησή τους στην επιφάνεια του TiOx είναι τελικά εφικτή. Το Σχήμα 6.16 
δείχνει τη συνολική DOS του υποστοιχειομετρικού Β1-W, το οποίο εμφανίζει αιχμηρές καταστάσεις στη 
μέση του ενεργειακού διάκενου συνεισφέροντας 2p τροχιακά του οξυγόνου. Το γεγονός ότι το επίπεδο 
Fermi δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τα κενά τροχιακά του οξυγόνου του TiOx, προϋποθέτει την αποδοτική 
μεταφορά φορτίου ανάμεσα στο Β1-W και το μεταλλικό οξείδιο, το οποίο επιβεβαιώνεται από την μέτρια 
μείωση του WF του τελευταίου.  
 

 
Σχήμα 6.16: Η συνολική πυκνότητα των καταστάσεων της επιφάνειας B1-W για κάθε μια από τις τρεις 
κενές θέσεις της επιφάνειας του οξυγόνου, Ο1, Ο2 και Ο3.  
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Από την άλλη πλευρά, τα Β2-W και B1-Μο (Σχήμα 6.17α και β, αντίστοιχα) δείχνουν την εμφάνιση ενός 
εύρους καταστάσεων στο διάκενο ζώνης, κοντά στο επίπεδο Fermi, τα οποία σχετίζονται με τα τροχιακά 2p 
του Ο. 
 

     
(α)                                                                                         (β) 

Σχήμα 6.17: Η συνολική πυκνότητα των καταστάσεων της επιφάνειας (a)B2-W και (β)Β1-Μο για κάθε μια 
από τις τρεις κενές θέσεις της επιφάνειας του οξυγόνου, Ο1, Ο2 και Ο3.  
 
Αυτό παρέχει μία ένδειξη της αποτελεσματικής ευθυγράμμισης των ενεργειακών επιπέδων, ανάμεσα στην 
επιφάνεια του μεταλλικού οξειδίου και των δομών Β2-W και B1-Mo, και με αυτό τον τρόπο ευνοείται η 
μεταφορά ηλεκτρονίων των προσροφητών ΡΟΜ στο υπόστρωμα TiO2. Το τελευταίο έχει μία καθαρή 
καθοδική μετατόπιση του επιπέδου του κενού (vacuum level), προκαλώντας την παρατηρούμενη μείωση 
στο WF των επιφανειών ΤiO2/POM. 
 
6.3.2 Απόδοση οργανικών φωτοβολταϊκών  
 
Για να μελετήσουμε την επίδραση των στρωμάτων ΡΟΜ στην απόδοση των OPVs, κατασκευάσαμε 
συσκευές με ανεστραμμένη δομή (Σχήμα 6.18α), χρησιμοποιώντας TiO2 ως υλικό μεταφοράς/εξαγωγής 
ηλεκτρονίων, με και χωρίς ΡΟΜ.  
 

           
(α)             (β) 

Σχήμα 6.18: (α)Η αρχιτεκτονική των ανεστραμμένων δομών των οργανικών φωτοβολταϊκών και (β)οι 
χημικές δομές των οργανικών ημιαγωγών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την μελέτη.  
 
Το φωτοενεργό μείγμα αποτελείται από συνδυασμό δύο διαφορετικών πολυμερικών δοτών και δύο 
δεκτών φουλερενίου, που ονομάζονται P3HT:PC70BM, P3HT:IC60BA και PTB7:PC70BM (Σχήμα 6.17β), 
προκειμένου να εξερευνήσουμε την καθολική εφαρμογή των ΡΟΜs. Το αντίστοιχο διάγραμμα ενεργειακού 
επιπέδου φαίνεται στο Σχήμα 6.19.  
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Σχήμα 6.19: Ευθυγράμμιση του ενεργειακού επιπέδου των διαφόρων διεπιφανειών των ανεστραμμένων 
συσκευών. 

 
Ολοκληρώνοντας, δείχνουμε επίσης τα ενεργειακά επίπεδα του MoOx ως ηλεκτροδίου συλλογής οπών. 
Έχει παρατηρηθεί ότι μετά την επίστρωση του ΡΟΜ στο TiO2 , το WF  μειώνεται και αυξάνεται η ενεργητική 
ευθυγράμμιση με το LUMO του PC70BM και IC60BA, οδηγώντας σε μία διεπαφή που παρέχει την 
ανεμπόδιστη μεταφορά ηλεκτρονίων. Επομένως, μετά την επίστρωση του ΡΟΜ πάνω στο TiO2 , μπορεί να 
σχηματιστεί μία ιδανική επαφή μεταφοράς ηλεκτρονίων. Επιπλέον, ο σχηματισμός ενός διεπιφανειακού 
διπόλου ανάμεσα στο ενεργό στρώμα και στην κάθοδο, προκαλείται με την εισαγωγή του στρώματος ΡΟΜ 
στην επιφάνεια του TiO2 (με τον αρνητικό του πόλο να δείχνει προς τα έξω, δηλαδή από την επιφάνεια του 
ΡΟΜ προς το TiO2), το οποίο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη μεταφορά ηλεκτρονίων, κάτω από 
συνθήκες  βραχυκυκλώσεως. Την ίδια στιγμή, επειδή η αλληλουχία της ενεργειακής δομής για την εξαγωγή 
ηλεκτρονίων ανάμεσα στην κάθοδο και στον οργανικό ημιαγωγό, είναι σε μεγάλο βαθμό βελτιωμένη, 
μπορεί κανείς να περιμένει μια ταχύτερη σάρωση φορτίου και συνεπώς ένα υψηλότερο ρεύμα 
βραχυκυκλώσεως μετά την εισαγωγή του στρώματος ΡΟΜ. Αρχικά, κατασκευάστηκαν OPVs με βάση 
μείγματα P3HT:PC70BM, χρησιμοποιώντας στρώματα ΡΟΜ διαφορετικού πάχους. Εκτιμήσεις της PCE 
αυτών των συσκευών φαίνονται στο Σχήμα 6.20.  
 

  
Σχήμα 6.20: Μεταβολή της PCE του P3HT:PC70BM με βάση το πάχος των ΡΟΜ υποστρωμάτων που 
εναποτίθενται σε TiO2 από υδατικά διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων.    
 
Παρ' όλο που η απόδοση της κυψελίδας ήταν σχετικά αμετάβλητη ανάμεσα στα 5 και 30nm πάχους των 
ΡΟΜ, λόγω της υψηλής ηλεκτρονικής κινητικότητάς τους στην στερεά κατάσταση, πήραμε μία μέγιστη τιμή 
από το ΡΟΜ πάχους ~10nm. Να σημειωθεί ότι οι κλίσεις των χαρακτηριστικών ρεύματος-τάση της 
εφαρμοζόμενης συσκευής και με δομή FTO/TiO2/POM/Al, ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με τη συσκευή 
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ελέγχου χωρίς το στρώμα ΡΟΜ (Σχήμα 6.21), το οποίο τονίζει την ικανότητα των ΡΟΜs για εξαγωγή 
ηλεκτρονίων.  
 

  
Σχήμα 6.21: Διάγραμμα ρεύματος-τάσης των συσκευών με δομή FTO/TiO2 χωρίς και με δομή POM/Al 
πάχους 10nm.  
 
Το Σχήμα 6.22 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά πυκνότητας (current density-voltage, J-V) ρεύματος 
Πυκνότητας-Τάσης (J-V) της καλύτερης απόδοσης του P3HT:PC70BM, βάση των συσκευών, οι οποίες 
αποτελούνται από διάφορα ΡΟΜ, πάχους 10nm, που καλύπτουν τα στρώματα TiO2 κάτω από 
προσομοιωμένο φωτισμό Α.Μ. 1,5 (100mW/cm2).  
 

  
Σχήμα 6.22: Χαρακτηριστικά J-V υπό φωτισμό AM 1,5G των συσκευών P3HT:PC70BM που κατασκευάστηκαν 
με βάση τα υποστρώματα  FTO/TiO2 χωρίς και με διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ πάχουν ~10nm.  
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Οι αντίστοιχες καμπύλες J-V, σε σκοτάδι, φαίνονται στο Σχήμα 6.23.  
 

  
Σχήμα 6.23: Χαρακτηριστικά J-V σε σκοτάδι των συσκευών P3HT:PC70BM που κατασκευάστηκαν με βάση τα 
υποστρώματα  FTO/TiO2 χωρίς και με διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ πάχουν ~10nm. 
 
Ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει τη συνολική φωτοβολταϊκή απόδοση των συσκευών αυτών.  
 

ETL JSC 
(mA cm-2) 

VOC  
(V) 

FF PCE 
(%) 

RS 
(Ω cm2) 

RSh 
(Ω cm2) 

                                                                                   P3HT:PC70BM                                                           

TiO2 9,40 (±0,15) 0,60 (±0,01) 0,58 (±0,01) 3,27 (±0,10)  3,9 1900 

ΤιΟ2/Β1-W  10,60 (±0,15) 0,63 (±0,01) 0,64 (±0,01) 4,27 (±0,12) 2.2 3850 

ΤιΟ2/Β2-W  11,00 (±0,15) 0,64 (±0,01) 0,65 (±0,01) 4,58 (±0,11) 2 4500 

TiO2/Β1-Mo 11,20 (±0,15) 0,64 (±0,01) 0,66 (±0,01) 4,73 (±0,12) 1,9 4800 

                                                                                   P3HT:IC60BA                                                            

TiO2 9,90 (±0,15)  0,77 (±0,01) 0,64 (±0,01) 4,88 (±0,13) 3.3 1800 

ΤιΟ2/Β1-W 11,00 (±0,15)  0,80 (±0,01) 0,69 (±0,01) 6,07 (±0,14) 2 4800 

ΤιΟ2/Β2-W 11,30 (±0,15)  0,81 (±0,01) 0,70 (±0,01) 6,41 (±0,13) 1.8 5000 

TiO2/Β1-Mo 11,50 (±0,15)  0,82 (±0,01) 0,71 (±0,01) 6,70 (±0,14) 1.7 5200 

                                                                                   PTB7:PC70BM 

TiO2 14,20 (±0,20) 0,71 (±0,01) 0,65 (±0,01) 6,55 (±0,17) 6.8 900 

ΤιΟ2/Β1W 15,60 (±0,20) 0,74 (±0,01) 0,68 (±0,01) 7,85 (±0,17) 3 1800 

ΤιΟ2/Β2-W 16,10 (±0,20) 0,75 (±0,01) 0,71 (±0,01) 8,57 (±0,18) 2.6 2100 

   TiO2/Β1-Mo 16,30 (±0,20) 0,76 (±0,01) 0,72 (±0,01) 8,92 (±0,19) 2.5 2250 

Πίνακας 6.1: Χαρακτηριστικά οργανικών φωτοβολταϊκών που έχουν την εξής διάταξη: 

FTO/TiO2/POM/active layer/MoOx/Al  (η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση υπολογίστηκαν από μια παρτίδα 

18 ανεξάρτητων συσκευών). 

 
Μετά την κάλυψη της επιφάνειας του TiO2 με το διεπιφανειακό στρώμα ΡΟΜ, οι συσκευές παρουσιάζουν 
αύξηση στην τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώσεως (short-circuit current, Jsc), στην τάση ανοιχτού 
κυκλώματος (open-circuit voltage, Voc) και στον παράγοντα πλήρωσης (fill factor, FF), η οποία ξεκινά από 
9,40mA·cm-2, 0,60V και 0,58, αντίστοιχα, για την συσκευή με το TiO2 (το οποίο παρουσιάζει μια  PCE της 
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τάξης του 3,27%) και φτάνει έως 11,20mA·cm-2, 0,64V και 0,66, αντίστοιχα, για τη συσκευή με βάση το 
TiO2, το οποίο καλύπτεται από Β1-Μο. Η συσκευή χρησιμοποιεί τη δομή TiO2/Β1-Μο, το ΡΟΜ δίνει την 
καλύτερη απόδοση, αποδίδοντας μια PCE της τάξης του 4,73%, αντιστοιχούνται σε μία βελτίωση 
μεγαλύτερη από 45%, σε σύγκριση με τη συσκευή αναφοράς. Η αύξηση του FF και η απόδοση της 
συλλογής φορτίου αποδίδεται στη μείωση της σειριακής αντίστασης Rs και στην αύξηση της παράλληλης 
αντίστασης Rsh της συσκευής, κατά την εισαγωγή του διεπιφανειακού στρώματος ΡΟΜ. Αυτά τα 
αποτελέσματα βασίζονται στη μείωση του ανάστροφου ρεύματος και την αύξηση του ρεύματος (πάνω 
από την ανοιχτή τάση) των τροποποιημένων από ΡΟΜ συσκευών, όπως αποδείχθηκε από τα 
χαρακτηριστικά του ρεύματος J-V στο σκοτάδι. Επιπροσθέτως, η παρατηρούμενη αύξηση στο Voc μπορεί να 
αποδοθεί στην βελτιωμένη διεπιφανειακή ενεργειακή ευθυγράμμιση και στη μείωση των απωλειών 
επανασύνδεσης. Το Σχήμα 6.24 δείχνει την αντίστοιχη εξωτερική κβαντική απόδοση (external quantum 
efficiency, EQE) αυτών των συσκευών, πριν και μετά την εισαγωγή των διεπιφανειακών στρωμάτων ΡΟΜ.  
 

  
Σχήμα 6.24: Μετρήσεις EQE των συσκευών P3HT:PC70BM που κατασκευάστηκαν με βάση τα υποστρώματα  
FTO/ TiO2 χωρίς και με διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ πάχουν ~10nm. 
 
Φάσμα EQE με παρόμοιο σχήμα λαμβάνονται από αυτές τις συσκευές, χωρίς συνεισφορά πέρα από την 
περιοχή απορρόφησης του P3HT, ως συνέπεια της αμελητέας οπτικής πυκνότητας των διεπιφανειακών 
στρωμάτων αυτών των μορίων, σε σχέση με αυτών του P3HT. Αυτό το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι αυτά τα 
μόρια ΡΟΜ, τροποποιούν μόνο την διεπιφάνεια της καθόδου. Για να ερευνηθεί η δυνατότητα γενικής 
εφαρμογής των στρωμάτων ΡΟΜ ως διεπιφανειακοί τροποποιητές καθόδου, κατασκευάζονται OPVs 
βασισμένα σε μείγματα του ίδιου δότη με διαφορετικό δέκτη (P3HT:IC60BA) και από τον ίδιο δέκτη με 
διαφορετικό δότη (PTB7:PC70BM). Οι J-V καμπύλες για το P3HT:IC60BA, βάση των PSCs, μετρήθηκαν κάτω 
από φωτισμό 1,5ΑΜ και φαίνονται στο Σχήμα 6.25α. Οι σκοτεινές J-V καμπύλες φαίνονται στο Σχήμα 
6.25β, και τα αντίστοιχα φάσματα EQE δίνονται στο Σχήμα 6.25γ.  
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(α)       (β) 

  
(γ) 

Σχήμα 6.25: Χαρακτηριστικά J-V (α)υπό φωτισμό AM 1,5G και (β)σε σκοτάδι των συσκευών P3HT:PC70BM 
που κατασκευάστηκαν με βάση τα υποστρώματα  FTO/TiO2 χωρίς και με διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ 
πάχουν ~10nm. (γ)μετρήσεις EQE για τις ίδιες συσκευές.  
 
Οι τιμές των Jsc , Voc, FF και PCE συνοψίζονται στον Πίνακα 6.1. Η διάταξη OPV βασισμένη σε P3HT:IC60BA, η 
οποία κατασκευάστηκε με βάση με στρώμα TiO2 εμφανίζει PCE 4,88% με Jsc =9,90mA·cm-2, Voc 0,77V και FF 
0,64. Μετά την εισαγωγή ενός λεπτού στρώματος από Β1-W ή Β2-W με βελτιστοποιημένο πάχος, η PCE 
φτάνει το 6,07% και 6,41%, αντίστοιχα. Η συσκευή με διεπιφανειακό στρώμα Β1-Μο, πάχους 10nm, 
εμφανίζει μία ακόμη υψηλότερη μέση PCE του 6,70%, όπως προέρχεται από τις μετρήσεις των Jsc 

=11,50mA cm-2, Voc = 0,82 και FF = 0,71, αντίστοιχα και μία βελτίωση της τάξης του 39% σε σύγκριση με τη 
συσκευή αναφοράς. Βελτιωμένες αποδόσεις έχουν επίσης ληφθεί για το OPV με βάση το PTB7:PC70BM,  
όταν χρησιμοποιείται TiO2 με ΡΟΜ (αντί για καθαρό στρώμα TiO2 ) ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο FTO/TiO2 και 
το ενεργό στρώμα, όπως αποδείχθηκε από τις καμπύλες J-V που λαμβάνονται υπό προσομοιωμένο φως 
1,5ΑΜ (Σχήμα 6.26).  
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Σχήμα 6.26: Χαρακτηριστικά J-V υπό φωτισμό AM 1,5G των συσκευών P3HT:PC70BM που κατασκευάστηκαν 
με βάση τα υποστρώματα  FTO/TiO2 χωρίς και με διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ πάχουν ~10nm. 
 
Η σημαντική βελτίωση στην τιμή των FF, Jsc και Voc  του  κελιού με ενσωματωμένο ΡΟΜ, απέδωσε PCE 
7,85% και 8,57% σε TiO2/B1-W και TiO2/B2-W βάση των συσκευών και 8,92% στο  TiO2/B1-Μο. Το 
τελευταίο αντιπροσωπεύει μια βελτίωση 36% σε σύγκριση με το κελί αναφοράς (6,55%). Η χαμηλότερη 
σειριακή  αντίσταση (το χαμηλότερο ρεύμα διαρροής) (Σχήμα 6.27α) και η βελτιωμένη απόδοση της 
μετατροπής φωτονίου σε ηλεκτρόνιο (Σχήμα 6.27β) επίσης επαληθεύτηκαν στις διατάξεις με POMs. 
 

    
 (α)       (β) 

Σχήμα 6.27: (α)Χαρακτηριστικά J-V σε σκοτάδι των συσκευών P3HT:PC70BM που κατασκευάστηκαν με βάση 
τα υποστρώματα  FTO/TiO2 χωρίς και με διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ πάχουν ~10nm. (β)Μετρήσεις EQE 
για τις ίδιες συσκευές.  
 
6.3.3 Πρόσθετος χαρακτηρισμός της συσκευής, φωτοφυσικές ιδιότητες των φωτοενεργών πολυμερών 
και  μορφολογία νανοκλίμακας των φωτοενεργών μειγμάτων πάνω στα στρώματα TiO2/POM 
 
Το βελτιωμέν φωτόρευμα στις συσκευές με διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ, μπορεί να εξηγηθεί μέσω της 
καλύτερης επιλεκτικότητας της καθόδου, η οποία επαληθεύτηκε στη συνέχεια από τις μετρήσεις J-V που 
διεξήχθηκαν σε διατάξεις μεταφοράς ηλεκτρονίων. Αυτές οι συσκευές έχουν την εξής  δομή : 
FTO/TiO2/POM/φωτοενεργό μείγμα/Al , όπου τα φωτοενεργά μείγματα αποτελούνται από P3HT:PC70BM, 
P3HT:IC60BA και PTB7:PC70BM,  ενώ η διεπιφάνεια ΜοΟx/Al αντικαταστήθηκε με απλό Al, το οποίο είναι 
ικανό να προκαλέσει έγχυση ηλεκτρονίων μέσα στο χαμηλότερο μη κατηλλειμένο μοριακό τροχιακό 
(LUMO) των δεκτών φουλερενίου. Τα J-V χαρακτηριστικά φαίνονται στο Σχήμα 6.28.  
 



80 

 

 
(α)        (β) 

    
(γ) 

Σχήμα 6.28: Καμπύλες J-V (μετρούμενες στο σκοτάδι) σε ημιλογαριθμική γραφική παράσταση λήφθηκαν σε 
συσκευές μόνο με ηλεκτρόνια, οι οποίες είναι βασισμένες σε (α)P3HT:PC70BM, (β)P3HT:IC60BA και 
(γ)PTB7:PC70BM που χρησιμοποιούν TiO2 ως υλικό εξαγωγής ηλεκτρονίων, πριν και μετά την εισαγωγή 
διεπιφανειακών στρωμάτων ~10nm.  
 
Μια σημαντική αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει παρατηρηθεί στους τρεις τύπους συσκευών, μετά την 
εισαγωγή των διεπιφανειακών στρωμάτων ΡΟΜ στο TiO2. Αυτή η βελτίωση στην πυκνότητα ρεύματος 
ηλεκτρονίων μπορεί να αποδοθεί στη σημαντική μείωση του WF του στρώματος TiO2, μετά την κάλυψη με 
ΡΟΜ και την υψηλή ηλεκτρονική κινητικότητα των ΡΟΜs. Ακολούθως μετρήθηκαν, η διακύμανση του Voc  

με την ένταση του φωτός σε OPVs με βάση P3HT:PC70BM (Σχήμα 6.29α), P3HT:IC60BA (Σχήμα6.29β) και 
PTB7:PC70BM (Σχήμα 6.29γ). 
 



81 

 

 
(α)       (β) 

   
(γ) 

Σχήμα 6.29: Η εξάρτηση του Voc από την ένταση φωτισμού 1,5ΑΜ των (α)P3HT:PC70BM, (β)P3HT:IC60BA και 
(γ)PTB7:PC70BM, βασισμένων σε οργανικά φωτοβολταϊκά που χρησιμοποιούν υποστρώματα FTO/TiO2, 
χωρίς και με διαπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ ~10nm.  
 
Βρήκαμε ότι όλα τα είδη των συσκευών αναφοράς παρουσιάζουν κλίσεις στις καμπύλες Voc ως προς το  
φυσικό λογαριθμικό της έντασης του φωτός, μεγαλύτερες από ΚΤ/q (1,61KT/q, 1,42KT/q και 1,39KT/q, 
αντίτοιχα), υποδεικνύοντας μια ισχυρή εξάρτηση στην ένταση του ρεύματος. Αυτές οι σχετικά μεγάλες 
καμπύλες συνεπάγονται με αύξηση του αριθμού των  καταστάσεων παγίδευσης και ακολούθως, μεγάλη 
αύξηση στον αριθμό των παγίδων που υποβοηθούνται από shockley-read-hall (SRH) μονομοριακές 
επανασύνδεσης. Αντιθέτως, οι καμπύλες στις συσκευές με βάση TiO2/POM, είναι σημαντικά χαμηλότερες 
(1,09, 1,11, 1,06ΚΤ/q για το B1-W διατάξεις P3HT:PC70BM, P3HT:IC60BA και PTB7:PC70BM, αντίστοιχα, 1,07, 
1,04, 1,03KT/q για το B2-W και 1,06, 1,05, 1,04KT/q για τα OPVs με το διεπιφανειακό στρώμα Β1-Μο). Οι 
μειωμένες κλίσεις στις καμπύλες υποδηλώνουν μειωμένες επανασυνδέσεις.  
Οι μετρήσεις του χρόνου μεταβατικής φωτοφωταύγειας (transient photoluminescence, TRPL) διεξήχθηκαν, 
έπειτα, στα στρώματα  P3HT και PTB7 που τοποθετήθηκαν στα υποστρώματα TiO2 και TiO2/POM, για να 
διευκρυνιστεί ο ρυθμός επανασύνθεσης εξιτονίων της δομής TiO2/POM/οργανική επιφάνεια. Στο Σχήμα 
6.30 παρουσιάζεται το φάσμα σταθερής κατάστασης (photoluminescence, PL) του στρώματος P3HT, 
πάχους ~20nm, το οποίο τοποθετείται σε διαφορετικά στρώματα φθορισμού TiO2.  
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Σχήμα 6.30: Φάσματα PL σταθερής κατάστασης του P3HT, το οποίο τοποθετείται, με και χωρίς 
διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ, με περιστροφή από υδατικά διαλύματα συγκέντρωσης 10mg/ml. 
 
Οι χαρακτηριστικές κορυφές του P3HT, γύρω στα 650 και 720nm, είναι εμφανείς σε αυτά τα φάσματα, που 
είναι αντίστοιχα της μετάβασης 0-0 και τις πλευρικές ζώνες 0-1 και 0-2, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 
Το φάσμα PL του P3HT πάνω στα στρώματα ΤiO2, B1-W/TiO2 και B2-W/TiO2  έχει σχεδόν την ίδια ένταση, 
ενώ για το P3HT πάνω στο Β1-Μο/ΤiO2 , η ένταση PL είναι σημαντικά μειωμένη, το οποίο είναι ένδειξη της 
ενισχυμένης ικανότητας αποδοχής ηλεκτρονίων του Β1-Μο και της ταυτόχρονης ενίσχυσης εξαγωγής 
ηλεκτρονίων. Το Σχήμα 6.31 δείχνει τις κανονικοποιημένες καμπύλες TRPL, που λήφθηκαν με femitosecond 
laser για τα στρώματα του P3HT/TiO2, με και χωρίς τροποποίηση με ΡΟΜs.  
 

  
Σχήμα 6.31: Οι κανονικοποιημένες καμπύλες TRPL της  μεμβράνης P3HT πάχους 20nm, που εναποτέθηκε σε 
υποστρώματα TiO2 ,χωρίς και μεδιεπιφανειακά στρώματα POM ~10nm. 
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Αναλύσαμε τις καμπύλες των στρωμάτων P3HT, που εναποθέσαμε στα στρώματα TiO2/POM με μια τρις-
εκθετική συνάρτηση αποσύνθεσης και λήφθηκαν οι αντίστοιχοι χρόνοι ζωής (Πίνακας 6.2). 
 

P3HT 

Substrate Α1 τ1 (ps) Α2 τ2 (ps) Α3 τ3 (ps) <τ> (ps) 

TiO2 - - 0,59 2.41 0.41 24.1 11.3 

TiO2/B1-W 0.16 0.32 0.53 3.39 0.31 23.8 9.02 

TiO2/B2-W 0.27 0.46 0.47 3.57 0.26 22.8 7.7 

TiO2/B1-Mo 0.2 0.25 0.5 2.53 0.3 16.8 6.34 

Πίνακας 6.2: Παράμετροι που λήφθηκαν με τη βοήθεια τριών εκθετικών, για ανάλυση των καμπυλών TRPL 
σε στρώματα P3HT πάχους 20nm (μήκος κύματος διέγερσης: 410nm, μήκος κύματος ανίχνευσης: 700nm), 
τα οποία τοποθετούνται σε υποστρώματα TiO2 ,χωρίς και με τις ενδιάμεσες στρώσεις POM. 
 
Η μέτρηση του PL χρόνου ζωής τ του P3HT, πάνω στα στρώματα καθαρού TiO2 ή καλυμμένα με B1-W, B2-W 
και Β1-Μο, είναι 11,30ps, 9,20ps, 7,70ps και 6,34ps, αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξης των 
36,9%, 48,6%, 60,0% και 64,8% σε σύγκριση με αυτά του καθαρού P3HT σε γυαλί. Η βελτιωμένη διάσπαση 
εξιτονίων σε λεπτά στρώματα P3HT, τοποθετημένα κάτω από πανομοιότυπες συνθήκες σε διαφορετικά 
υποστρώματα TiO2/POM, υποδηλώνει ότι τα ΡΟΜ μπορούν να μεσολαβήσουν στη μεταφορά φορτίου 
ανάμεσα στο πολυμερές και το στρώμα TiO2 με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της 
σημαντικής μείωσης του WF του ΤiO2 πάνω στην επιφάνεια, που είναι τροποποιημένη με POMs. Στην 
περίπτωση του Β1-Μο, συμβαίνει επίσης το ίδιο, εξαιτίας της ισχυρής ικανότητας της επιφάνειας να δεχτεί 
ηλεκτρόνια. Επιπλέον, με την κάλυψη του TiO2 με ΡΟΜ, βρέθηκε σημαντική απόσβεση της 
φωτοφωταύγειας σταθερής κατάστασης των στρωμάτων PTB7, πάχους 40nm (Σχήμα 6.32) και έτσι, 
επαληθεύθηκε ο ρόλος των ΡΟΜs ως δυνατών δεκτών ηλεκτρονίων και μεσολαβητών μεταφοράς φορτίου.  
 

 
Σχήμα 6.32: Φάσματα PL σταθερής κατάστασης του PTB7, το οποίο τοποθετείται, με και χωρίς 
διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ, με περιστροφή από υδατικά διαλύματα συγκέντρωσης 10mg/ml. 
 
Ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι τα ΡΟΜ προκαλούν μικρότερες αποκλίσεις στο χρόνο ζωής των εξιτονίων, σε 
σύγκριση με το πολυμερές P3HT, όπως εκτιμάται από τις TRPL μετρήσεις που λήφθηκαν με ένα picosecond 
laser (μετά από διέγερση στα 468nm και ανίχνευση στα 790nm) (Σχήμα 6.33, Πίνακας 6.3).  
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Σχήμα 6.33: Η κανονικοποιημένη καμπύλη  TRPL της  μεμβράνης PTB7 πάχους 40nm, που εναποτέθηκε σε 
υποστρώματα TiO2 ,χωρίς και μεδιεπιφανειακά στρώματα POM ~10nm. 
 

PTB7  

Substrate Α1 τ1 (ns) Α2 τ2 (ns) Α3 τ3 (ns) <τ> (ns) 

TiO2 0.83 0.29 0.17 0.65 - - 0.35 

TiO2/B1-W 0.87 0.27 0.13 0.59 - - 0.31 

TiO2/B2-W 0.82 0.3 0.18 0.61 - - 0.35 

TiO2/B1-Mo 0.9 0.29 0.1 0.67 - - 0.33 

Πίνακας 6.3: Παράμετροι που λήφθηκαν με τη βοήθεια δύο εκθετικών, για στρώματα PTB7 πάχους 40nm 
(μήκος κύματος διέγερσης: 468nm, μήκος κύματος ανίχνευσης: 790nm), τα οποία τοποθετούνται σε 
υποστρώματα TiO2 ,χωρίς και με τις ενδιάμεσες στρώσεις POM. 
 
Συγκεκριμένα, ο αναμενόμενος χρόνος ζωής των εξιτονίων του PTB7, που επιστρώθηκε πάνω στο TiO2 και 
στο TiO2/B2-W, είναι ίδιος (0,35ns), ενώ μία μικρή μείωση παρατηρήθηκε σε εκείνα που λήφθηκαν για την 
εναπόθεση στο υπόστρωμα ΤiO2/B1-Mo (0,33ns) και B1-W (0,31ns), επιδεικνύοντας πιο αποτελεσματική 
διάσπαση εξιτονίων σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ήμασταν 
αναγκασμένοι να μετρήσουμε τα στρώματα PTB7 με μεγαλύτερο πάχος (γύρω στα 40nm) σε σύγκριση με 
αυτά του P3HT (γύρω στα 20nm), εξαιτίας της χαμηλότερης απόδοσης της κβαντικής φωτοφωταύγειας του 
προηγούμενου, το οποίο καθιστά δύσκολη την άμεση ανίχνευση των φαινομένων, τα οποία συμβαίνουν 
στις διεπιφάνειες. Επιπλέον, τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν την ικανότητα των διεπιφανειακών 
στρωμάτων POM να ρυθμίζουν τις ιδιότητες του TiO2, ειδικά στη μείωση του WF και την ενίσχυση του 
βαθμού μεταφοράς φορτίου, το οποίο οδηγεί στην αύξηση του εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου (ή 
δυναμικού) (built-in voltage, Vbi), συμβάλλοντας στην ενίσχυση του Voc(Πίνακας 6.1). Την ίδια στιγμή, το 
ενισχυμένο Vbi προωθεί τη μεταφορά των φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων (μετά τη διάσπαση φορτίου) 
προς το στρώμα TiO2 (Σχήμα 6.34).  
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Σχήμα 6.34: Το διάγραμμα της αναμενόμενης ενεργειακής ζώνης μεταβάλλεται και έπειτα προκαλείται 
ταχύτερη μεταφορά ηλεκτρονίων από το μετατοπισμένο WF του στρώματος TiO2, μετά την εισαγωγή των 
διεπιφανειακών στρωμάτων POM, κάτω από συνθήκες βραχυκυκλώσεως. 
 
Αυτή η γρήγορη μεταφορά ηλεκτρονίων θεωρείται ότι προκαλεί την βελτίωση του ηλεκτρικού ρεύματος 
όπως και του Jsc των τροποποιημένων συσκευών με ΡΟΜs. 
Στη συνέχεια, μελετήσαμε τη μορφολογία της επιφάνειας των υμενίων φωτοενεργών μειγμάτων στο TiO2 
με και χωρίς διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ, αφού η φωτοβολταϊκή απόδοση των PSCs επηρεάζεται 
σημαντικά από τη μορφολογία του φωτοενεργού στρώματος. Η τοπογραφία της επιφάνειας ερευνήθηκε 
μόνο στις περιπτώσεις των μειγμάτων P3HT:PC60BM και P3HT:IC60BA, εξαιτίας της γνωστής ικανότητας 
κρυσταλλοποίησης του P3HT. Σε αντίθεση, δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθεί η νανομορφολογία του 
συστήματος PTB7:PC70BM, εξαιτίας της κακής οργάνωσης αυτού του μείγματος. Οι τοπογραφικές εικόνες 
της μικροσκοπίας ατομικής δύναμης (AFM) (2D 5x5μm) φαίνονται στο Σχήμα 6.39α-δ για το P3HT:PC70BM 
και στο Σχήμα 6.39ε-θ για το P3HT:IC60BA, που επιστρώνονται σε καθαρό TiO2 και καλύπτονται με 
διαφορετικά στρώματα ΡΟΜ.  
 

                                                         (α)                            (β) 

                                                          (γ)               (δ) 
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                                                         (ε)                (ζ) 

                                                         (η)                (θ) 
Σχήμα 6.35: 2D AFM επιφανειακή τοπογραφία (5μm x 5μm) των στρωμάτων P3HT:PC70BΜ που 
τοποθετούνται σε (α)TiO2 και σε TiO2 επικαλυμμένο με ~10nm, σε διεπιφανειακά στρώματα (β)B1-W, 
(γ)B2-W και (δ)B1-Mo. 2D AFM επιφανειακή τοπογραφία (5μm x 5μm) των στρωμάτων P3HT:IC60BA που 
τοποθετούνται σε στρώματα (ε)TiO2, (ζ)TiO2/B1-W, (η)TiO2/B2-W και (θ)TiO2/B1-Mo.  

  
Έχει παρατηρηθεί ότι η κατανομή του P3HT δότη, του δέκτη φουλερενίου και του δικτύου τους είναι λίγο 
διαφορετική, όταν τοποθετούνται σε διαφορετικές επιφάνειες. Μικρότεροι τομείς δότη:δέκτη (καλύτεροι, 
μικρότερης κλίμακας, φάσης διαχωρισμού) σχηματίζονται όταν τα φωτοενεργά μείγματα τοποθετούνται 
σε ΡΟΜ που καλύπτουν το TiO2, συγκεκριμένα για το μείγμα P3HT:PC70BM. Επιπλέον, μία μικρή μείωση 
στην RMS τραχύτητα των μειγμάτων, που τοποθετούνται στα στρώματα TiO2/POM, παρατηρείται (5,11, 
4,46, 4,07nm για το P3HT:PC70BM και 8,25, 8,23, 8,16nm για το P3HT:IC60BA, που τοποθετούνται στο 
TiO2/B1-W, TiO2/B2-W και TiO2/Β1-Μο, αντίστοιχα), όταν συγκρίνονται με μείγματα που επιστρώνονται σε 
TiO2 (5.52nm και 9.51nm, αντίστοιχα). Αυτό υποδηλώνει ότι ο σχηματισμός στρώματος και η φυσική 
επαφή στο ΡΟΜ/φωτοενεργό διεπιφανειακό στρώμα είναι πιο ομοιόμορφη και μπορεί να οδηγήσει σε μια 
πιο ομοιόμορφη ηλεκτρική επαφή, όπως υποδεικνύεται από τις μειωμένες σειριακές αντιστάσεις και  των 
συσκευών με POMs (Πίνακας 6.1). Για να εξηγήσουμε τις διαφορές στη μορφολογία των φωτοενεργών 
μειγμάτων, εντοπίσαμε τα χαρακτηριστικά διαβροχής των στρωμάτων TiO2 πριν και μετά την επίστρωση με 
POMs, μετρώντας τη γωνία επαφής. Στα αποτελέσματα του Σχήματος 6.36 και του Πίνακα  6.4 για μια 
επιφάνεια ΤiO2 καλυμμένη με ΡΟΜ, παρατηρείται μείωση της γωνίας επαφής, και έτσι στο α φαίνεται μια 
μικρή αύξηση της υδροφιλικότητας, (όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της υδροφιλικής φύσης των POMs), 
και της επιφανειακής ενέργειας του υποστρώματος.  
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(α)       (β)  
Σχήμα 6.36: Μετρήσεις της γωνίας επαφής (α)του απιονισμένου νερού και (β)του διιωδομεθανίου που 
πέφτουν στο TiO2 ,με και χωρίς διεπιφανειακά στρώματα POM, που είναι επιστρωμένα από υδατικά 
διαλύματα συγκέντρωσης 10mg/ml.   
 

Substrate θw (o) θi (o) γsp γsd γ (mJ m-2) 

TiO2 30 34.7 33.9 31.8 65.7 

TiO2/B1-W 24.4 25.3 34.4 35.2 69.5 

TiO2/B2-W 24 24.2 34.3 35.5 69.8 

TiO2/B1-Mo 19 23.7 36.4 35.3 71.7 

Πίνακας 6.4 Η επιφανειακή ενέργεια όπως προκύπτει από τις μετρήσεις της γωνίας επαφής των 
υποστρωμάτων TiO2, με και χωρίς διεπιφανειακά στρώματα ΡΟΜ, που είναι επιστρωμένα από υδατικά 
διαλύματα συγκέντρωσης 10mg/ml. 
 
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η διαβροχή του διαλύτη (χλωροβενζόλιο) και του διαλύματος ενεργού 
στρώματος (Σχήμα 6.37) ήταν εξαιρετική για όλες τις επιφάνειες των δειγμάτων που προετοιμάστηκαν σε 
αυτή την εργασία, το οποίο αντανακλά την αποτελεσματική διαβροχή των διεπιφανειακών στρωμάτων 
των ΡΟΜs με τα φωτοενεργά μείγματα, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης υδροφιλικότητας και των 
επιφανειακών ενεργειών για τα ΡΟΜs που καλύπτουν τα στρώματα TiO2.  
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(α)       (β) 

Σχήμα 6.37: Μετρήσεις της γωνίας επαφής (α)του χλωροβενζολίου και (β)του P3HT:PC70BM, που πέφτουν  
πάνω στο TiO2, με ή χωρίς διεπιφανειακά στρώματα POM, επιστρωμένα από υδατικά διαλύματα 
συγκέντρωσης 10mg/ml. 
 
6.3.4 Σταθερότητα υπό ατμοσφαιρικό αέρα και φωτοσταθερότητα διατάξεων με διεπιφανειακά 
στρώματα ΡΟΜs 
 
Εκτός από την αποτελεσματική απόδοση μετατροπής των φωτονίων σε ρεύμα, ο χρόνος ζωής των μη 
εγκιβωτισμένων συσκευών που χρησιμοποιούν TiO2/ΡΟΜ, είναι επίσης αρκετά βελτιωμένος, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 6.38, όπου παρουσιάζονται η χρονική διακύμανση των Jsc, Voc, FF και PCE των 
διατάξεων με βάση P3HT:IC60BA (Σχήμα 6.38α-γ) και του PTB7:PC70BM (Σχήμα 6.38δ-ζ). 
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(γ)      

 
(δ)       (ε) 

 
(η) 

 Σχήμα 6.38: Μετρήσεις σταθερότητας σε ατμοσφαιτικό αέρα: μεταβολή των κανονικοποιημένων  PCE, Jsc, 
Voc και FF, για χρονικό διάστημα 400 ωρών για συσκευές βάση του P3HT:IC60BΑ, που χρησιμοποιούν 
(a)TiO2, (β)TiO2/B2-W και (γ)TiO2/B1-Mo ως στρώματα εξαγωγής ηλεκτρονίων και για συσκευές βάση του 
PTB7:PC70BM, που χρησιμοποιούν (δ)TiO2, (ε)TiO2/B2-W και (ζ)TiO2/B1-Mo ως στρώματα εξαγωγής 
ηλεκτρονίων.   
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Παρ' όλο που παρουσιάζουμε πρώτα τα τεστ σταθερότητας σε συσκευές που χρησιμοποιούν 
διεπιφανειακά στρώματα Β2-W και Β1-Μο, τα οποία δίνουν τις υψηλότερες αποδόσεις, μια σημαντική 
βελτίωση της σταθερότητας των συσκευών, υπό ατμοσφαιρικό αέρα, λήφθηκε επίσης όταν 
χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα Β1-W. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συσκευών που χρησιμοποιούν τα 
στρώματα TiO2/POM, παρουσιάζουν υψηλή περιβαλλοντική σταθερότητα έχοντας ως αποτέλεσμα, ότι 
αυτές οι συσκευές διατηρούνται για 83-84% για το P3HT:IC60BA και για 76-77% για το PTB7:PC70BM. Οι 
συσκευές αυτές βασίζονται στην αρχική τιμή PCE, αφού αποθηκευτούν στο σκοτάδι και υπό συνθήκες 
περιβάλλοντος για ένα διάστημα των 400 ωρών. Αντίθετα, η PCE της συσκευής αναφοράς υποβαθμίζεται 
σχεδόν κατά 58% για το P3HT:IC60BA και κατά 40% για το PTB7:PC70BM της αρχικής τιμής, όταν 
αποθηκεύονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν για το P3HT:PC70BM με 
βάση τις συσκευές (Σχήμα 6.39).  
 

 
(α)        (β) 

   
(γ) 

Σχήμα 6.39: Μετρήσεις σταθερότητας περιβάλλοντος: εξέλιξη των Jsc, Voc, FF και PCE, σε σχέση με το χρόνο 
γήρανσης των συσκευών P3HT:PC70BΜ, οι οποίες βασίζονται σε TiO2 υλικά μεταφοράς ηλεκτρονίων, με και 
χωρίς υποστρώματα ΡΟΜ, που επιστρώνονται από υδατικά διαλύματα συγκέντρωσης 10mg/ml. 
 
Αυτή η σημαντική αύξηση στην περιβαλλοντική σταθερότητα για τις συσκευές που χρησιμοποιούν 
στρώματα TiO2/POM, αποδίδεται στη βελτιωμένη ευθυγράμμιση των ενεργειακών επιπέδων, στη 
συνολικά καλύτερη ποιότητα της καθόδου (βελτιωμένη φυσική επαφή, ενισχυμένα χαρακτηριστικά 
μεταφοράς ηλεκτρονίων, χαμηλότερος φραγμός εκχύλισης ηλεκτρονίων) και στο φωτοενεργό μείγμα 
(βελτιωμένη νανομορφολογία).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
7.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής, διερευνήθηκε ο ρόλος των πολυοξομεταλλικών ενώσεων 
(polyoxometalates, POMs) ως υμένια μεταφοράς ηλεκτρονίων, που εναποτίθενται στη διεπιφάνεια 
TiO2/οργανικού υλικού, με σκοπό την αύξηση της απόδοσης μετατροπής ισχύος (power conversion 
efficiency, PCEs) και του χρόνου ζωής σε οργανικά φωτοβολταϊκά (organic photovoltaics, OPVs). Αυτά τα 
διεπιφανειακά στρώματα μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως για συσκευές που βασίζονται σε διάφορα 
φωτοενεργά υλικά συστήματα, όπως το PTB7:PC70BM, P3HT:IC60BA και P3HT:PC70BM. Αυτά τα ενεργά 
στρώματα επιστρώθηκαν με την τεχνική εναπόθεσης spin coating πάνω στην επεξεργασμένη επιφάνεια 
οξειδίου του τιτανίου. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε πάνω από το ενεργό στρώμα, χρησιμοποιώντας την 
ίδια τεχνική επίστρωσης, υποστοιχειομετρικό οξείδιο του μολυβδαινίου (MoOx), ως υλικό 
μεταφοράς/εξαγωγής οπών. Οι συσκευές ολοκληρώθηκαν με μία άνοδο αλουμινίου και εξετάσθηκαν ως 
προς τις ηλεκτροοπτικές τους ιδιότητες πριν και μετά την εισαγωγή των στρωμάτων POMs και 
διαπιστώθηκε βελτίωση στην απόδοση και τη σταθερότητά τους. 
Η ανάπτυξη, λοιπόν, των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων φαίνεται να αποτελεί μία ιδιαίτερα 
υποσχόμενη προσέγγιση, λόγω των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει η τεχνολογία αυτή. Πλεονεκτήματα 
που αξίζει να επισημανθούν είναι το χαμηλό κόστος, η απλή διαδικασία παρασκευής τους, η ικανότητα 
ανάπτυξης σε μεγάλες διαστάσεις, ακόμα και σε εύκαμπτα υποστρώματα, αλλά και η δυνατότητα επιλογής 
βασικών χαρακτηριστικών τους, όπως για παράδειγμα το φάσμα απορρόφησης.  
Δείξαμε, με επιτυχία, ότι σε οργανικά φωτοβολταϊκά η χρήση POMs, ως διεπιφανειακοί τροποποιητές του 
στρώματος μεταφοράς ηλεκτρονίων TiO2/οργανικού υλικού, έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των ΡCEs, 
της διάρκειας ζωής και της φωτοσταθερότητάς τους υπό συνεχή φωτισμό. Αυτά τα διεπιφανειακά 
στρώματα μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως για συσκευές που βασίζονται σε διάφορα φωτοενεργά υλικά 
συστήματα, όπως το PTB7:PC70BM, P3HT:IC60BA και P3HT:PC70BM. Οι τροποποιητές αυτοί προκάλεσαν 
μείωση του έργου εξόδου WF και αύξηση των ποσοστών εξαγωγής ηλεκτρονίων. Αυτοί οι διεπιφανειακοί 
τροποποιητές είναι συμβατοί με οργανικά φωτοβολταϊκά ποικίλων διαφορετικών βάσεων. Επιπλέον, με 
στόχο τη μείωση της χημειοαπορρόφησης του οξυγόνου, προτείνεται η επικάλυψη του TiO2 με ΡΟΜ ώστε 
να αδρανοποιηθούν οι παγίδες της επιφάνειας, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τη διάρκεια ζωής και τη 
φωτοσταθερότητα των συσκευών κατά τη παρατεταμένη έκθεσή τους στο φως. Η συνολική βελτίωση της 
επίδοσης της συσκευής αποδόθηκε στο μειωμένο έργο εξόδου του TiO2 μετά την τροποποίηση της 
επιφάνειάς του με λεπτά στρώματα ΡΟΜ, το οποίο βρέθηκε να εξαρτάται από το συνολικό φορτίο του 
ΡΟΜ ανιόντος, καθώς και τον τύπο του μετάλλου, την βελτιωμένη νανομορφολογία του φωτοενεργού 
μείγματος, τη μείωση των προκαλούμενων απωλειών επανασύνδεσης, την ταχύτερη μεταφορά 
ηλεκτρονίων και τη διάσταση εξιτονίων στην ΡΟΜ τροποποιημένη κάθοδο του TiO2. Δείξαμε ότι με τη 
χρήση υδατοδιαλυτών μορίων τύπου-n, όπως POMs με ελλειμματική δομή, ως στρώματα μεταφοράς 
ηλεκτρονίων, μπορούμε με συστηματικό μοριακό σχεδιασμό να κατασκευάσουμε οργανικά φωτοβολταϊκά 
εξαιρετικά υψηλής απόδοσης. Τέλος, αναμένουμε ότι τα ευρήματα μας θα είναι καταλυτικά στην 
ανάπτυξη νέων διεπιφανειακών υλικών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα άλλων οργανικών 
ηλεκτρονικών συσκευών. Σημαντικό βήμα για να πλησιάσουμε στην υλοποίηση οργανικών φωτοβολταικών 
υψηλής απόδοσης είναι η εισαγωγή κατάλληλων υμενίων εξαγωγής φορτίου καθώς και περιοχές 
επανασύνδεσης φορτίου με στόχο τη μέγιστη μεταφορά ηλεκτρονίων και οπών. Τα τελευταία χρόνια έχει 
διευρυνθεί αρκετά η χρήση ανόργανων υλικών στη διεπιφάνεια λόγω των καλών ηλεκτρικών τους 
ιδιοτήτων αλλά και της καλής περιβαλλοντικής σταθερότητας που παρουσιάζουν. Τα οξείδια μετάλλων 
μετάπτωσης καθώς έχουν υψηλό έργο εξόδου, έχει αποδειχθεί ότι δημιουργούν καλή ωμική επαφή με το 
ΙΤΟ της ανόδου και το δότη της ετεροεπαφής, γεγονός που τα κάνει εξαιρετικά ως υμένια εξαγωγής οπών. 
Έτσι χρησιμοποιούνται επιτυχώς στη διεπιφάνεια, εξασφαλίζοντας τη μετακίνηση των φορέων φορτίου με 
ελάχιστη αντίσταση, οπτικές και ενεργειακές απώλειες. Δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των τεχνικών 
διάλυσης των υμενίων εξαγωγής οπών, που έχουν σα βάση οξείδια μετάλλων μετάπτωσης, θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν συσκευές ικανές να ανταπεξέλθουν σε κατασκευές οργανικών φωτοβολταικών μεγάλης 
κλίμακας. Με το συνδυασμό δότη-αποδέκτη στο φωτοενεργό μείγμα και τα πολυμερικά κελιά, που 
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λειτουργούν ως αποτελεσματικά στρώματα εξαγωγής οπών και στρώματα επανασύνδεσης στη 
διεπιφάνεια, θα ήταν δυνατός ο έλεγχος των χαρακτηριστικών των οπτικοηλεκτρονικών συσκευών εξαιτίας 
των μοναδικών ιδιοτήτων τους, όπως το εξαιρετικά χαμηλό έργο εξόδου (WF) και την υψηλού επιπέδου 
κρυσταλλικότητα στη δομή τους, χωρίς μετέπειτα να απαιτείται θερμική ανάκτηση (annealing). Τέτοια 
υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν φορτία και σε παρεμφερείς διατάξεις, όπως 
φωτοβολταϊκά με βάση τους περοβσκίτες. 
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