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Plastic or organic electronics present numerous advantages compared to
conventional, non-organic electronics. TTie molecular structure of organic conductors
or semiconductors is able to adapt to the needs of various electronics through
appropriate chemical processes. In addition, the thin organic layers are flexible and
relatively low cost.
The 1’* Chapter summarizes the bibliography data regarding the electric
conductivity of the materials. Furthermore, the electrically (semi-)conductive
polymeric materials are examined, in relation to the categories in which are divided,
the doping and their conduction mechanisms, as well as the region of their
applications.
In the 2"“* Chapter, the operating principles of photovoltaics with inorganic
active element are displayed, the characteristic sizes of their operation as well as their
types.
In the 3™ Chapter, the techniques applied to inorganic photovoltaics, their
characteristic sizes as well as a brief description of the main architectures used in thenconstruction.
Finally, in the 4*'' Chapter the results of the simulations of an organic LED in
the simulation programming packet ATLAS are displayed.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα πλαστικά ή οργανικά ηλεκτρονικά παρουσιάζουν ένα πλήθος
πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα κλασικά, μη οργανικά ηλεκτρονικά. Η μοριακή
δομή των οργανικών αγωγών και ημιαγωγών μπορεί να προσαρμοστεί στις
ανάγκες διάφορων ηλεκτρονικών μέσω κατάλληλων χημικών διεργασιών.
Επιπλέον, οι λεπτές οργανικές επιστρώσεις είναι εύκαμπτες και σχετικά μικρού
κόστους.
Στο 1° Κεφάλαιο_συνοψίζονται τα στοιχεία της βιβλιογραφίας σχετικά με την
ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών. Επιπλέον, εξετάζονται τα ηλεκτρικά (ημι)αγώγιμα πολυμερή υλικά, ως προς τις κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται, το
ντοπάρισμα και τους μηχανισμούς αγωγής τους, καθώς και πς περιοχές
εφαρμογών τους.
Στο 2° Κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας των φωτοβολτάίκών
με ανόργανο ενεργό στοιχείο, τα χαρακτηριστικά μεγέθη της λειτουργίας τους
καθώς και οι τύποι τους.
Στο 3° Κεφάλαιο, στις τεχνικές που εφαρμόζονται στα ανόργανα
φωτοβολταϊκά, τα χαρακτηριστικά τους μεγέθη καθώς και μια συνοπτική
περιγραφή των κυριότερων αρχιτεκτονικών που χρησιμοποιούνται στη
κατασκευή τους.
Τέλος, στο 4° Κειράλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των
προσομοιώσεων μιας οργανικής φωτοδιόδου στο προγραμματιστικό πακέτο
προσομοιώσεων ATLAS.
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1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Η χpησιμoπoίηc7η του πυριτίου και παρόμοιων ανόργανων υλικών κυριαρχεί
στην αγορά των ηλεκτρονικών. Μέχρι σήμερα, τα κατασκευασμένα από πυρίτιο
κυκλώματα θεωρούνται δεδομένα και τα συναντάμε σε συσκευές καθημερινής
χρήσης (από ψηφιακά ρολόγια και κινητά τηλέφωνα, μέχρι τηλεοράσεις και
υπολογιστές). Υπό αυτή την έννοια, υλικά κατασκευασμένα από πλαστικό
χρησιμοποιούνται σε παθητικό ρόλο (μονωτές μεταξύ των αγώγιμων διατάξεων
ή ως υποστηρίγματα και εμφιαλωτές των ηλεκτρικών εξαρτημάτων).
Στις 23 Νοεμβρίου 1976, συνέβη ένα γεγονός που άλλαξε το ρόλο των
οργανικών υλικών στο πεδίο των ηλεκτρονικών. Σε εργαστήριο του Pennsylvania
State University, οι Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid και Hideki Shirakawa
έκαναν μία εντυπωσιακή ανακάλυψη. Η αγωγιμότητα του οργανικού
πολυμερούς πολυακετυλένιο (polyacetylene), όταν γινόταν επεξεργασία του με
βρόμιο, αυξανόταν κατά 7 τάξεις μεγέθους. Αποτέλεσμα τούτου ήταν το
πολυακετυλένιο να εμφανίζει αγωγιμότητα που προσέγγιζε αυτή των μετάλλων.
Σύμφωνα με τον Shirakawa, η αγωγιμότητα αυξήθηκε τόσο γρήγορα και σε τόσο
υψηλό βαθμό ώστε τα μεγάλης αξίας όργανα μετρήσεων καταστράφηκαν. Οι
Heeger, MacDiarmid και Shirakawa τιμήθηκαν to 2000 με το βραβείο Nobel
Χημείας 'για την ανακάλυψη και εφαρμογή των αγώγιμων πολυμερών’. Το
γεγονός αυτό προώθησε τη μελέτη της δυνατότητας χρησιμοποίηετης οργανικών
υλικών ως το ενεργό υλικό σε ηλεκτρονικές διατάξεις.

1.1. Αγωγοί και Μονωτές
Ολα τα υλικά είναι δομημένα από άτομα, με έναν θετικά φορτισμένο πυρήνα
και ένα νέφος αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων να περιφέρονται γύρω από
τον πυρήνα. Οι ιδιότητες των υλικών πηγάζουν από τον τρόπο με τον οποίο
αυτά τα άτομα οηινδέονται και από τον τρόπο με τον οποίο ο πυρήνας και τα
ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα περιβάλλοντα άτομα. Η κατανομή των
ηλεκτρονίων στο άτομο καθορίζει τους δεσμούς που αυτό θα σχηματίσει με
άλλα άτομα. Τα προκύπτοντα μόρια ή στερεά έχουν ιδιότητες διαφορετικές του
αρχικού ατόμου. Δυο άλλα μεγέθη που καθορίζονται κατά μεγάλο βαθμό από
την ηλεκτρονιακή κατανομή, είναι οι ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες του υλικού.
Τα ηλεκτρόνια σε ένα άτομο περιγράφονται από τις κυματοσυναρτήσεις,
Ψ^Γ,ί), οι οποίες ονομάζονται ατομικά τροχιακά. Οι κυματοσυναρτήσεις αυτές
αποτελούν τη λύση των εξισώσεων Schrodinger στο ηλεκτρικό δυναμικό του

θετικά φορτισμένου πυρήνα και των αρνητικά φορτισμένων περιβαλλόντων
ηλεκτρονίων. Σύμφωνα με την κβαντομηχανική, το τετράγωνο της απολύτου
τιμής της κυματοσυνάρτησης \Ψ (τ,ί)\^ , δίνει την πιθανότητα να βρεθεί το
ηλεκτρόνιο στη θέση r , τη χρονική στιγμή t. Η τιμή της |V '(r,t)P μειώνεται
δραματικά όσο η απόσταση από τον πυρήνα αυξάνεται.
Τα ατομικά τροχιακά ταυτοποιούνται μέσω του συνόλου των κβαντικών
αριθμών : τον κύριο κβαντικό αριθμό η, και τους Ι και τη οι οποίοι σχετίζονται με
τη στροφορμή. Για ιστορικούς λόγους, οι τιμές του Ι αναφέρονται συνήθως ως
s ,p ,d ,f κλπ. Επιπλέον, τα ηλεκτρόνια έχουν τη δική τους στροφορμή, η οποία
καλείται spin. Τα ηλεκτρόνια ακολουθούν την απαγορευτική αρχή του Pauli,
σύμφωνα με την οποία, δυο ηλεκτρόνια είναι δυνατό να καταλαμβάνουν το ίδιο
τροχιακό, με την προϋπόθεση ότι έχουν διαφορεπκά spin (πάνω και κάτω). Στο
παρακάτω σχήμα φαίνονται ένα σύνολο ατομικών τροχιακών.
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Εικόνα 1.1. Τα τροχιακά s, p, d, f

Όταν δύο άτομα πλησιάσουν, λόγω αλληλοεπικάλυψης των τροχιακών των
εξωτερικών ηλεκτρονίων, είναι δυνατό να σχηματίσουν δεσμούς και να
ενοποιηθούν σε ένα μόριο.

1.2. To Άτομο του Άνθρακα
Στην έκφραση οργανικά ηλεκτρονικά, το επίθετο οργανικά χρησιμοποιείται
διότι σε αυτό το κλάδο των ηλεκτρονικών, τα ενεργά υλικά των διατάξεων είναι
οργανικές ενώσεις.
Αν και ο διαχωρισμός μεταξύ οργανικών και ανόργανων ενώσεων δεν είναι
πάντα απολύτως σαφής, ως οργανικό ορίζεται συνήθως ένα μόριο το οποίο
περιέχει άνθρακα.
Κατά συνέπεια, για να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν
καθώς και τις ηλεκτρικές ιδιότητες των οργανικών ηλεκτρονικών, είναι αναγκαίο
να περιγράψουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του άνθρακα και τον
τρόπο με τον οποίο σχηματίζει χημικούς δεσμούς με άλλα άτομα (είτε με άλλα
άτομα άνθρακα, είτε με διαφορετικά στοιχεία και ενώσεις).

1.2.1.

Ηλεκτρονιακή
άνθρακα

διάταξη

του

ατόμου

του

Υπάρχουν τρία ισότοπα του άνθρακα στη φύση; ο άνθρακας-12, ο
άνθρακας-13 και ο άνθρακας-14 (ο αριθμός που ακολουθεί το κάθε άτομο
άνθρακα μας δείχνει το συνολικό αριθμό πρωτονίων και νετρονίων, στον
πυρήνα του). Ο άνθρακας-12 (του οποίου ο πυρήνας αποτελείται από έξι
πρωτόνια και 6 νετρόνια) είναι το σταθερότερο και επικρατέστερο από τα τρία
ισότοπα. Στα παρακάτω, όποτε χρησιμοποιείται η λέξη άνθρακας ή το σύμβολο
C, θα αναφερόμαστε στον άνθρακα-12.
Ο C ανήκει στην 141 Ομάδα του περιοδικού πίνακα. Είναι το απλούστερο
στοιχείο της ομάδας, αποτελούμενος από 6 ηλεκτρόνια: δύο καταλαμβάνουν το
τροχιακό Is , με τα υπόλοιπα τέσσερα να καταλαμβάνουν θέσεις στη 2ι
στοιβάδα. Όταν ο C είναι στη θεμελιώδη του κατάσταση (στη κατάσταση
χαμηλότερης ενέργειας), δύο από τα εξωτερικά του ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν
τις δύο θέσεις στη στοιβάδα 2s και τα άλλα δύο πληρούν δύο από τα 2ρ
τροχιακά.
Όταν ο C σχηματίζει δεσμούς, ένα ηλεκτρόνιο από το 2s τροχιακό
προσλαμβάνει ενέργεια, οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της
2ρ. Έτσι, το άτομο του άνθρακα διαθέτει στην εξωτερική του στοιβάδα τέσσερα
ημισυμπληρωμένα ατομικά τροχιακά, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.2.

Εικόνα 1.2. Άτομο άνθρακα στη θεμελιώδη και στη διεγερμένη του κατάσταση

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα περιμέναμε οι δεσμοί του C με τα τέσσερα
άτομα υδρογόνου στο μεθάνιο CH^ να μην είναι ισότιμοι μιας και θα
σχηματιζόντουσαν με επικάλυψη τριών 2ρ τροχιακών και ενός 15 τροχιακού, με
τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των υδρογόνων. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει. Έχει
αποδειχτεί πειραματικά πως οι τέσσερις δεσμοί στο CH^ είναι ενεργειακά
ισότιμοι.
Λύση σε αυτό το πρόβλημα έδωσε το 1931 ο Linus Pauli με τη θεωρία του
τροχιακού υβριδισμού, σύμφωνα με την οποία:
•

•
•

Κατά τον υβριδισμό, συνδυάζονται δύο ή περισσότερα διαφορετικού
τύπου αμιγή τροχιακά του ίδιου ατόμου, προς δημιουργία νέων
ατομικών τροχιακών.
Ο αριθμός των υβριδικών τροχιακών είναι ίσος με τον αριθμό των
ατομικών τροχιακών που συνδυάζονται.
Τα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα αμιγή ατομικά τροχιακά από
τα οποία δημιουργήθηκαν ως προς την ενέργεια, το σχήμα και τον
προσανατολισμό.

Έχοντας πει τα παραπάνω, η ιδιαιτερότητα του CH^ μπορεί να ερμηνευθεί αν
θεωρήσουμε τον υβριδισμό του ενός 2s τροχιακού με τα τρία 2ρ τροχιακά του
ατόμου του άνθρακα, προς σχηματισμό τεσσάρων sp^ τροχιακών, όπως
φαίνεται στη Εικόνα 1.3.

Εικόνα 1.3. Αλληλοεπικάλυψη τροχιακώνστο μόριο του μεθανίου.

Τα τέσσερα sp^ τροχιακά του άνθρακα επικαλύπτουν μερικώς τα Is
τροχιακά των ατόμων του υδρογόνου. Έτσι έχουμε τη δημιουργία τεσσάρων
ομοιοπολικών δεσμών οι οποίοι αναφέρονται συνήθως ως σ-δεσμοί (σ-bonds).
Άλλα οργανικά μόρια έχουν γεωμετρικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν
να ερμηνευθούν μόνο θεωρώντας την ύπαρξη άλλων μορφών υβριδισμού. Ας
πάρουμε για παράδειγμα το μόριο του αιθυλενίου CH2 = CH2. Το αιθυλένιο είναι
επίπεδο μόριο του οποίου η δομή δε μπορεί να ερμηνευθεί θεωρώντας τα αρχικά
τροχιακά του άνθρακα ή τα sp^ υβριδικά τροχιακά.
Πράγματι, τα άτομα του άνθρακα στο αιθυλένιο (όπως και σε άλλες ενώσεις
όπου εμφανίζεται ο διπλός δεσμός C = C) χαρακτηρίζονται από μια άλλη μορφή
υβριδισμού, τον sp^ υβριδισμό. Στη περίπτωση αυτή, συντελείται υβριδισμός
μεταξύ του 2s τροχιακού και των δύο 2ρ τροχιακών, οπότε και σχημαπζονται
τρία sp^ τροχιακά τα οποία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και έχουν το
προσανατολισμό των τριών κορυφών ισόπλευρου τριγώνου. Το τέταρτο 2ρ
τροχιακό (το οποίο δεν έχει υποστεί υβριδισμό) βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στο
επίπεδο που ορίζουν τα τρία sp^ τροχιακά.
Όταν δύο sp^ άτομα C πλησιάσουν έτσι ώστε να σχηματιστούν δεσμοί
μεταξύ τους, λαμβάνει χώρα επικάλυψη τροχιακών σε δύο επίπεδα.
Εμφανίζεται ένας σ-δεσμός λόγω επικάλυψης δύο sp^ τροχιακών. Ο
δεσμός αυτός έχει τη διεύθυνση της ευθείας που ενώνει τους πυρήνες των
δύο ατόμων άνθρακα. Τα άλλα δύο sp^ τροχιακά του C επικαλύτττουν τα
Is τροχιακά δύο ατόμων υδρογόνου, σχηματίζοντας έτσι άλλους δύο σδεσμούς.
Κατά τη προσέγγιση των δύο ατόμων άνθρακα, λαμβάνει χώρα και μερική
επικάλυψη μεταξύ των εναπομεινάντων (και μη υβρισμένων) 2ρ τροχιακών.

Η επικάλυψη αυτή οδηγεί στο σχηματισμό ενός δεύτερου δεσμού μεταξύ
των ατόμων άνθρακα, ο οποίος καλείται π-δεσμός.
Τα παραπάνω απεικονίζονται στην Εικόνα 1.4.

Εικόνα 1.4. .Αλληλοεπικάλυψη τροχιακώνστομόριο του αιθυλενίου.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι π-δεσμοί έχουν μικρότερη ενέργεια από τους
σ-δεσμούς (περίπου 65 kcal/mol για τους π-δεσμούς και 80 kcal/mol για τους
σ-δεσμούς). Αυτό πρακτικά συμβαίνει διότι, σε γεωμετρικό επίπεδο, ο σ-δεσμός
χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη περιοχή επικάλυψης σε σχέση με τον πδεσμό, με αποτέλεσμα να έχουμε ισχυρότερη εποικοδομητική επικάλυψη μεταξύ
των τροχιακών.
Το παραπάνω φαινόμενο εττηρεάζει άμεσα την ηλεκτρική συμπεριφορά του
μορίου: ενώ τα ηλεκτρόνια που συμμετέχουν στους σ-δεσμούς είναι ουσιαστικά
περιορισμένα στο χώρο μεταξύ των πυρήνων, τα ηλεκτρόνια των π-δεσμών
έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν εντός μεγαλύτερων περιοχών, οπότε και η
αλληλεπίδρασή τους με τον πυρήνα είναι ασθενέστερη.

Ένα τελευταίο σημαντικό στοιχείο είναι όπ τα δύο sp^ άτομα C (που είναι
ενωμένα με απλό δεσμό) είναι ελεύθερα να περιστραφούν περί τον άξονα του
δεσμού, κάτι που δε συμβαίνει με τα sp^ (διπλός δεσμός) άτομα άνθρακα.

1.3. Πολυμερή
Τα οργανικά πολυμερή είναι μακρομόρια τα οποία αποτελούνται από
επαναλαμβανόμενα μόρια και εμφανίζονται σε διάφορες μορφές και
σχηματισμούς. Οι πρωτεΐνες, το DNA και η κυτταρίνη (cellulose) είναι μερικά
μόνο από τα απαραίτητα για τη ζωή πολυμερή. Τα πλαστικά είναι ένα άλλο
είδος πολυμερών με τα οποία ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή. Στα πλαστικά
ανήκει ένα μεγάλο εύρος συνθετικών και ημισυνθετικών οργανικών στερεών. Τα
πολυμερή που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά είναι συνήθως μεγάλης μοριακής
μάζας και λαμβάνονται μέσω επεξεργασίας φυσικών και συνθετικών οργανικών
ενώσεων.
Στα πολυμερή μεταξύ των αλυσίδων των μακρομορίων ενεργούν δυνάμεις Van
der Waals ή/και δυνάμεις δίπολου, αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πολύ η μεταφορά
φορτίου. Επιπλέον, όλα τα ηλεκτρόνια των ομοιοπολικών δεσμών της αλυσίδας του
μακρομορίου είναι εντοπισμένα (δηλαδή περιορίζονται τοπικά και δεν κινούνται
ελεύθερα π.χ. κατά μήκος όλης της αλυσίδας) Κατά συνέπεια, τα ετυνήθη πολυμερή
είναι μονωτές του ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που έχει οδηγήσει στη ευρεία
χρησιμοποίησή τους ως μονωτικά υλικά.

1.3.1.

Συζυγή Πολυμερή

Τρεις περίπου δεκαετίες πριν, επιεττήμονες ανακόιλυψαν ότι το συζυγές
πολυμερές ‘πολυακετυλένιο’ (‘polyacetylene’), μετά από κατάλληλη διαδικασία η
οποία καλείται ντοπάρισμα (doping), παρουσίαζε υψηλές τιμές αγωγιμότητας.
Το πολυμερές αυτό καλείται συζυγές λόγω των εναλλασσόμενων απλών και
διπλών δεσμών μεταξύ ατόμων άνθρακα στην αλυσίδα του πολυμερούς. Λόγω
της χαρακτηριστικής αυτής αρχιτεκτονικής, είναι δυνατή η μετακίνηση των
ηλεκτρονίων του πολυμερούς. Τα παραπάνω ηλεκτρόνια αποτελούν τους φορείς
ηλεκτρικού ρεύματος και είναι ουσιαετπκά η αιτία εμφάνισης αγωγιμότητας.
Παρόλα αυτά, τα συζυγή πολυμερή δεν είναι αγώγιμα. Δεν διαθέτουν
ηλεκτρόνια σθένους όπως τα μέταλλα (τα ηλεκτρόνια των συζυγών πολυμερών
είναι κατά κύριο λόγο δεσμευμένα σε ομοιοπολικούς δεσμούς). Αυτό όμως
μπορεί να αλλάξει μέσω χημικών ή ηλεκτροχημικών διαδικασιών ντοπαρίσματος
(η οποία θα περιγραφεί στα επόμενα).
Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη
μονωτών, αγωγών και συζυγών πολυμερών. Ακολουθεί πίνακας όπου

εμφανίζονται μερικά παραδείγματα συζυγών πολυμερών, με την ημερομηνία
κατά την οποία παρατηρήθηκαν οι αγώγιμες ιδιότητες τους.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ηλεκτρική
Αγωγιμότητα
(5/cm)

ΜΟΝΩΤΕΣ

ΑΓΩΓΟΙ

ΣΤΖΤΓΗ
ΠΟΑΤΜΕΡΗ

10-22 - 10-12

1 0 -+ - 10®
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Ηλεκτρόνια
σθένους
ημισυμπληρωμένων
τροχιακών
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συζυγών διπλών
δεσμών

1022 _ 1Q23
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Ισχυρή Επίδραση
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ποσοστό 0.1 —
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αγωγιμότητα
κατά 2 - 3 τάξεις
μεγέθους

Διαμαγνητικά

Φερρομαγνητικά
και Διαμαγνητικά

Παραμαγνητικά

Φορείς

Συγκέντρωση
Φορέων ανά cm^

Επίδραση
Ατελειών

Μαγνητικές
Ιδιότητες

Πίνακας 1.1. Χαρακτηριστικά μεγέθη μονωτών, αγωγών και συζυγών πολυμερών
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1979
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Πίνακας 1.2. ΣυζυγήΠολυμερή

1.4. Χημική και Ηλεκτρική Δομή Συζυγών
Πολυμερών
Τα συζυγή μόρια αποτελούνται από τρία ή περισσότερα γειτονικά άτομα τα
οποία φέρουν ένα ρ τροχιακό. Τα ρ τροχιακά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,
οδηγώντας στο σχηματισμό ττ-δεσμών, κάθετα στο επίπεδο των σ-δεσμών. Τα
συζυγή μόρια χαρακτηρίζονται από εναλλαγή απλών και διπλών δεσμών κατά
μήκος του σκελετού τους. Τα ττ-τροχιακά διαφορετικών ατόμων αλληλεπιδρούν
και σχηματίζουν μετατοπισμένα μοριακά τροχιακά τα οποία συνεισφέρουν στη
σταθερότητα του μορίου. Για παράδειγμα, το βουταδιένιο {H2C = CH — CH —
CH2) είναι ένα από τα μικρότερα συζυγή μόρια, όπου φαίνεται η εναλλαγή
απλών και διπλών δεσμών μεταξύ των μορίων του άνθρακα.
Μακρές αλυσίδες συζυγών μορίων καλούνται συζυγή πολυμερή, για
παράδειγμα το trans-πολυακετυλένιο, του οποίου η δομή φαίνεται στην Εικόνα
1.5..

Εικόνα 1.5. Trans - πολυακετνλένιο

Στην Εικόνα 1.6. φαίνεται ο προσανατολισμός των sp^ και ρ τροχιακών. Η
επικόιλυψη των πρώτων οδηγεί στη δημιουργία σ-δεσμών με ισχυρώς
εντοπισμένα ηλεκτρόνια μεταξύ των γειτονικών ατόμων C. Η επικάλυψη των
δεύτερων, οδηγεί στη δημιουργία π δεσμών.

Εικόνα 1.6. Προσανατολισμός τροχιακών στο crans - πολνακετυλένιο

Το trans-πολυακετυλένιο θα ήταν αγωγός αν η απόσταση μεταξύ δυο
οποιονδήποτε ατόμων άνθρακα ήταν σταθερή. Στη περίπτωση αυτή, οι διπλοί
δεσμοί θα ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένοι στην αλυσίδα του πολυμερούς,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.7.

I

I

Εικόνα 1.7. Ομοιόμορφη κατανομή διπλών δεσμών ι

1S -

πολυακετνλένιο

Για την παραπάνω διάταξη όμως δεν επιτυγχάνεται η χαμηλότερη ενέργεια
του συστήματος. Για ένα άτομο άνθρακα, η προτιμώμενη ενεργειακά κατάσταση
είναι αυτή κατά την οποία απέχει από έναν γείτονά του λίγο μικρότερη
απόσταση (= 1.34^4) σε σχέση με την απόστασή του από ένα άλλο γειτονικό
του άτομο C (= 1.47 ^4). Αυτή η ανομοιομορφία του μήκους των δεσμών
καλείται φαινόμενο του Peierls {Peierls effeci) και είναι η αιτία της ημιαγώγιμης
φύσης του πολυακετυλενίου μιας και επιβάλλει την ανάπτυξη ενεργειακού
διάκενου μεταξύ των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας

1.4.1.

Ντοπάρισμα και Αγωγιμότητα

Όμοια με τους ανόργανους ημιαγωγούς, όπως το πυρίτιο, έτσι και τα συζυγή
πολυμερή εμφανίζουν πάρα πολύ μικρή αγωγιμότητα στη καθαρή τους μορφή.
Οι απαραίτητοι φορείς φορτίου στα συζυγή πολυμερή παρέχονται:
ί.

ϋ.

Με μερική οξείδωση του πολυμερούς, μέσω ντοπαρίσματος με δέκτες
ηλεκτρονίων (π.χ. l 2,AsF^ ). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ρντοπάρισμα (p-doping).
Με μερική αναγωγή του πολυμερούς, μέσω ντοπαρίσματος με δότες
ηλεκτρονίων (π.χ. Να,Κ ). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ηντοπάρισμα (n-doping).

Μέσω των παραπάνω διαδικασιών ντοπαρίσματος, φορτισμένες ατέλειες
εισάγονται στο υλικό (πολαρόνια, διπολαρόνια και σολιτόνια) τα οποία
αποτελούν και τους μεταφορείς φορτίου.
Στην πράξη, η μετάβαση από μονωτής σε αγωγό στα συζυγή πολυμερή είναι
μια πολύπλοκη διαδικασία της οποίας οι μηχανισμοί (π.χ. ο τρόπος με τον οποίο
γίνεται η σταθεροποίηση των φορτίων στις πολυμερικές αλυσίδες και η
διαδικασία μεταφοράς φορτίων) είναι ένα πεδίο στο οποίο έχει επικεντρωθεί η
έρευνα τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, η θεωρία ζωνών μπορεί να δώσει
κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για πς συνέπειες που μπορεί να έχει το
ντοπάρισμα στις ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού.
Σύμφωνα με τη θεωρία ζωνών {band theory, Harrison 1979), οι ηλεκτρικές
ιδιότητες των ανόργανων ημιαγωγών καθορίζονται από την ηλεκτρονιακή τους
δομή, καθώς τα ηλεκτρόνιά τους κινούνται μεταξύ διακριτών ενεργειακών
σταθμών που καλούνται ζώνες {bands). Κατά αναλογία, τα δέσμια και μη δέσμια
sp^ τροχιακά παράγουν ενεργειακές ζώνες οι οποίες είναι πλήρως κατειλημμένες
ή άδειες. Η υψηλότερη κατειλημμένη ζώνη ονομάζεται ζώνη σθένους {valence
band) και η χαμηλότερη μη κατειλημμένη ζώνη ονομάζεται ζώνη αγωγιμότητας
{conduction band). Για να καταλάβει ένα ηλεκτρόνιο μια δεδομένη ενεργειακή
ζώνη, πρέπει να έχει συγκεκριμένη ενέργεια. Για να μετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο
από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας πρέπει να αποκτήσει επιπλέον
ενέργεια. Στα περισσότερα πολυμερή, οι ζώνες σθένους και αγωγιμότητας
διαχωρίζονται από ένα μεγάλο ενεργειακό διάκενο. Στα συζυγή πολυμερή, το
ενεργειακό αυτό διάκενο είναι μικρότερο και το ντοπάρισμα μπορεί να
μεταβάλλει τη δομή των δύο ζωνών είτε παίρνοντας ηλεκτρόνιά από τη ζώνη
σθένους (ρ-ντοπάρισμα) ή προσφέροντας ηλεκτρόνιά στη ζώνη αγωγιμότητας
(η-ντοπάρισμα).

(b) Insulator
O Rqvesenting conduction Isuid; |

Εικόνα 1.8. Ζώνες αγωγιμότητας και σθένους σε αγωγούς, μονωτές και ημιαγωγούς

Όταν ένα ηλεκτρόνιο προστίθεται στη βάση της ζώνης αγωγιμότητας ενός
συζυγούς πολυμερούς, η ζώνη αγωγιμότητας πληρείται μερικώς και
σχηματίζεται ένα ανιόν το οποίο καλείται πολαρόνιο {polaron). Ο αριθμός των
πολαρονίων αυξάνεται με την αύξηση των ατόμων που χρησιμοποιούνται για
ντοπάρισμα. Σε υψηλά επίπεδα ντοπαρίσματος, τα εντοπισμένα πολαρόνια
μπορούν να επικαλύψουν αυτά γειτονικών ατόμων, οδηγώντας σε νέες
ενεργειακές ζώνες. Οι νέες αυτές ενεργειακές ζώνες είναι δυνατόν βρίσκονται
μεταξύ ή και εντός των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους και αποτελούν την
οδό μέσω της οποίας μπορούν να κινηθούν τα ηλεκτρόνια.

1.5. Εφαρμογές Οργανικών Ηλεκτρονικών
Η επινόηση ότι η χημική δομή των οργανικών πολυμερών είναι αυτή που τους
δίνει τις μονωτικές, ημιαγώγιμες ή - μετά από μερική οξείδωση ή αγωγή τους αγώγιμες ιδιότητες, αποτέλεσε το έναυσμα για ένα νέο ερευνητικό και
τεχνολογικό πεδίο, τα οργανικά ηλεκτρονικά. Πρόκειται για διατάξεις όπου
ηλεκτρονικές διατάξεις κατασκευάζονται με βάση οργανικής φύσεως ύλες. Τη
δεκαετία του 1980, ερευνητές κατασκεύασαν για πρώτη φορά οργανικά
τρανζίστορ {organic transistors). Την ίδια εποχή κατασκευάστηκαν και οι πρώτες
οργανικές φωτοδίοδοι {organic light diodes) και τα πρώτα οργανικά
φωτοβολταϊκά {organic solar cells).
Τα τελευταία χρόνια, οι ηλεκτρικές διατάξεις με οργανικά υλικά ως ενεργά
στοιχεία έχουν γίνει σημαντικές τεχνολογίες για ηλεκτρικές συσκευές μαζικής

κατανάλωσης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα οργανικά υλικά διαθέτουν
ένα πλήθος πλεονεκτημάτων :
•
•
•
•

Εντυπώνονται εύκολα σε λεπτά υμένια (thin-film formation)
Είναι ελαφριά
Μπορούν να κατασκευαστούν σε μεγάλα μεγέθη
Είναι ελαστικά

Όλα τα παραπάνω αποτελούν επιθυμητά χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρικής
συσκευής.

1.5.1.

O rgan ic F ield E ffect T r a n s is to r s [OFETs)

Οι κεντρικές διατάξεις των οργανικών ηλεκτρονικών είναι οι οργανικοί
ημιαγωγοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία, μεταφορά και
επανασύνδεση φορέων ηλεκτρικού φορτίου καθώς και για την εκπομπή ή λήψη
φωτός.
Στους OFETs, ο οργανικός ημιαγωγός τοποθετείται μεταξύ δυο αγώγιμων
ηλεκτροδίων, την ττηγή {source) και τον απαγωγό {drain) δημιουργώντας μια
περιοχή (κανάλι) μέσω της οποίας μπορούν να κινηθούν τα ηλεκτρικά φορείς. Η
αγωγιμότητα του παραπάνω καναλιού ρυθμίζεται μέσω ενός τρίτου ηλεκτροδίου,
της πύλης {gate).
Η λειτουργία του OFET μπορεί να περιγραφεί εν συντομία ως εξής : όταν στο
ηλεκτρόδιο της πύλης δεν εφαρμόζεται τάση, το ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ πύλης
και απαγωγού είναι κατά κανόνα πολύ μικρό και τότε λέμε ότι το τρανζίστορ
είναι κλειστό {OFF state). Αυξάνοντας την τάση στην πύλη, ένας αριθμός
ελευθέρων φορέων φορτίου συγκεντρώνεται στην επιφάνεια μεταξύ του
ημιαγωγού και του διηλεκτρικού, με αποτέλεσμα την αύξηση του ηλεκτρικού
ρεύματος μεταξύ πηγής - απαγωγού. Στη περίπτωση αυτή λέμε ότι το
τρανζίστορ είναι ανοιχτό {ΟΝstate).
Στην Εικόνα 1.9. σχήμα φαίνονται δύο OFETs. Αντίθετα με τους ανόργανους
ημιαγωγούς, τα ηλεκτρόδια πηγής και πύλης συνδέονται απευθείας με τον
συζυγή οργανικό ημιαγωγό ο οποίος παρέχει και το αγώγιμο κανάλι. Στον
πρώτο OFET, τα ηλεκτρόδια πηγής - πύλης έρχονται σε επαφή με το μονωτικό
υλικό και το κανάλι, ενώ στο δεύτερο σχήμα τα ηλεκτρόδια είναι στην απέναντι
επιφάνεια συζυγούς πολυμερούς. Αυτές οι δύο αρχιτεκτονικές χαρακτηρίζονται
ως κάτω - και πάνω-επαφής (bottom contact and top contact).

Εικόνα 1.9. Σχηματική αναπαράσταση δύο αρχιτεκτονικών οργανικών τρανζίστορ.

1.5.2.

Οργανικές Φωτοδίοδοι

Η οργανική φωτοδίοδος (Organic Light-Emitting Diode - OLED) αττοτελεί μία
από τις κύριες εφαρμογές των ιδιοτήτων των οργανικών υλικών. Η μελέτη των
Tang και Van Slyke, η οποία γνωστοποίησε την ικανοποιητική
ηλεκτροφωτοβολία (electro-luminescence) από λεπτά οργανικά υμένια, άνοιξε το
δρόμο για τη χρησιμοποίηση των οργανικών υλικών ως φωτοπομπούς και
οδήγησε σε εκτεταμένες έρευνες, αφιερωμένες στη βελτίωση της απόδοσης των
οργανικών φωτοδιόδων. Η απλή δομή των πρώτων OLED γρήγορα
εγκαταλείφτηκε χάριν σύνθετων διατάξεων, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα.
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Εικόνα 1.10. Οργανική φωτοδίοδος (OLED)

I

^

To γκρουπ του καθηγητή R.H.Friend, του Πανεπιστημίου του Cambridge
ανέφερε για πρώτη φορά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης συζυγών πολυμερών
ως ηλεκτροφωτοβόλο υλικό σε μια δίοδο. Το 1990, έγινε δυνατή η
χρησιμοποίηση πολυφαινυλενοβινυλενίου (poly(p-phenylene vinylene), PPV), ως
το μόνο ημιαγώγιμο στρώμα μεταξύ δυο μεταλλικών ηλεκτροδίων. Το PPV
διαθέτει ενεργειακό διάκενο περίπου 2.5 eV και παράγει κιτρινοπράσινο χρώμα.
Στις OLEDs, φως παράγεται μέσω του φαινομένου της ηλεκτροφωτοβολίας.
Κατά τη διαδικασία αυτή, εξιτόνια (excjtons) (ζεύγη οπής-ηλεκτρονίου ή
αντίθετα φορτισμένα ζεύγη πολαρονίων) εντός της ζώνης εκπομπής της
φωτοδιόδου. Για να σχηματιστούν εξιτόνια, πρέπει να έχουμε την έγχυση
θετικών και αρνητικών φορτίων στο ηλεκτροφωτοβόλο στρώμα της φωτοδιόδου.
Το παρεχόμενο φορτίο διατηρείται σταθερό είτε απευθείας από τα ηλεκτρόδιο ή
(συνηθέστερα) διαμέσου των στρωμάτων μεταφοράς ηλεκτρονίων και οπών
{hole- and electron-transporting layers - HTL , ETI). Τα εισαγόμενα φορτία
μετακινούνται και μέσω ηλεκτρικής αλληλεπίδρασης, παράγουν εξιτόνια και
κατά επέκταση, φωτόνια.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αποτελεί η εξαγωγή των
παραγόμενων φωτονίων, μιας και αυτά διαδίδονται από τη περιοχή επανένωσης
προς κάθε διεύθυνση. Κατά συνέπεια, ένας μικρός αριθμός μόνο από αυτά
διαδίδεται στη διεύθυνση του ημιαγώγιμου ηλεκτροδίου π.χ. γυαλί και ινδικός
κασσίτερος (ΙΤΟ), έτσι ώστε να δραπετεύσει από τη συσκευή.
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Εικόνα 1.11. Τα ενεργειακά επίπεδα μιας OLED

1.5.3.

Οργανικές Μπαταρίες

Το πεδίο αυτό είναι ένα από τα περισσότερο υποσχόμενα όσον αφορά την
εμπορική τους αξιοποίηση. Η γενική αρχιτεκτονική της διάταξης φαίνεται στο

παρακάτω σχήμα. Οι οργανικές μπαταρίες αποτελούνται διάφορα μέρη εξίσου
μεγόιλης σημασίας : τα ηλεκτρόδια ανόδου και καθόδου εξασφαλίζουν τη
συλλογή του ηλεκτρικού ρεύματος και την μετάδοση ισχύος, ενώ ο ηλεκτρολύτης
διαχωρίζει την άνοδο και την κάθοδο.

Aluminum mesh
Plastic anode
— Plastic electrolyte
Plastic anode

Εικόνα 1.12. Δομή Ορ/ανικής Μπαταρίας
Εκτός από την επιλογή του περισσότερο αγώγιμου πολυμερούς, υπάρχουν
και άλλα φαινόμενα που επηρεάζουν την επίδοση της μπαταρίας και δεν
αφορούν στα αγώγιμα πολυμερή. Δύο από αυτά είναι η σταθερότητα του
ηλεκτρολύτη, καθώς και η συμβατότητα μεταξύ ηλεκτρολύτη και των υπόλοιπων
υλικών.
Μία από τις μεγαλύτερες προόδους στο τομέα των οργανικών μπαταριών
ανακοινώθηκε το Μάιο του 2012 από τη NEC. Η Organic Radical Battery (ORB)
έχει πάχος μόλις 0.3 mm και υπόσχεται μεγαλύτερη ελαοτπκότητα, μεγαλύτερη
παραγωγή ισχύος και πολύ πιο γρήγορους χρόνους φόρπσης σε σχέση με τις
υπάρχουσες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν
στο ηλεκτρονικό χαρτί και σε άλλες υπό ανάπτυξη τεχνολογίες.

Εικόνα 1.13. Organic Radical Battery (ORB)

1.5.4.

Αναλυτικές Διατάξεις και Αισθητήρες

Τα αγώγιμα πολυμερή, λόγω της δυνατότητας εναλλαγής τους από την
ουδέτερη στην αγώγιμη κατάσταση χρησιμοποιούνται ευρέως σε αναλυτικές
διατάξεις για την ανίχνευση κατιόντων ή ανιόντων, καθώς και σε αισθητήρες. Η
χημική ανίχνευση μιας ουσίας περιλαμβάνει τόσο την αναγνώριση του μορίου
όσο και τη μεταφορά του σήματος. Ανάλογα με το φυσικό μέγεθος που
επιθυμούμε να μετρήσουμε, οι αισθητήρες διαχωρίζονται σε ηλεκτροχημικούς,
οπτικούς, μάζας και θερμικούς, όπου τα μετρούμενα μεγέθη είναι το φορτίο, η
ακτινοβολία, η μάζα και η θερμοκρασία αντίστοιχα.
Για την ανίχνευση μεταλλικών ιόντων σε διαλύματα έχουν χρησιμοποιηθεί
υμένια πολυπυρρόλης με υποκατάσταση του υδρογόνου του αζώτου (Νυποκατάσταση) από ομάδες ανθρακικού διθειολίου και σύνδεσή τους με
ομοιοπολικό δεσμό, με όριο ανίχνευσης 1 ppm. Περισσότερες προτάσεις έχουν
γίνει για την περιοχή των αισθητήρων αερίων, κυρίως λόγω της ευαισθησίας των
αγώγιμων πολυμερών να οξειδώνονται και να ντοπάρονται από διάφορα αέρια.
Μέχρι την χρησιμοποίηση των αγώγιμων πολυμερών, οι περισσότεροι
αισθητήρες αερίων αποτελούνταν από έναν κεραμικό σωλήνα, επικαλυμμένο με
ένα ενεργό οξείδιο όπως Sn02, ΖηΟ, W03 κλπ. Σημαντικό μειονέκτημά τους
αποτελούσαν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία
τους. Τα οργανικά πολυμερή σε σχέση με τα μεταλλικά οξείδια παρουσιάζουν
μια σειρά από πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα :
•
•

•

1.5.5.

μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες πολύ κοντά στη
θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-60 oC).
υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα επιλογής πολυμερών με διαφορετικές
ενεργότητες και τροποποιήσεις του μακρομορίου, για να αντιδράσουν
με μια σειρά από διαφορετικές πτητικές χημικές ουσίες.
οι συσκευές μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας γνωστές
ηλεκτροχημικές διεργασίες.

Εφαρμογές στα Ραντάρ

Η αρχή λειτουργίας ενός ραντάρ βασίζεται στη χρήση ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων τα οποία ανακλώνται σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Τα ανακλώμενα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα συλλέγονται σε ανιχνευτή, ο οποίος, αναλύοντας το
σήμα, μπορεί να προσδιορίσει τη θέση καθώς και την ταχύτητα του εν λόγω
αντικειμένου. Ανακλάσεις λαμβάνουν χώρα στις περιπτώσεις που υπάρχει
διαφορά μεταξύ των αντιστάσεων {impedance) του μέσου διάδοσης (συνήθως

αέρας) και του αντικειμένου. Η διαφορά αντίστασης είναι ιδιαίτερα αισθητή στη
περίπτωση όπου το μέσο διάδοσης είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας και το
αντικείμενο είναι μεταλλικό, μιας και τα μεταλλικά αντικείμενα προκαλοΰν
έντονη ανάκλαση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος.
Η απόκρυψη {camouflage) με χρήση αγώγιμων πολυμερών βασίζεται στο ότι
τα αγώγιμα πολυμερή παρουσιάζουν γραμμική μεταβολή αγωγιμότητας και
είναι ικανά να ανακλούν τα ηλεκτρομαγνητικά με τέτοιο τρόπο ώστε ένα
αντικείμενο (που δεν έχει οξεία τμήματα ή φτερά) να απορροφά πάνω από το
50% της προσπίπτουσας μικροκυματικής ακτινοβολίας. Έτσι δεν είναι δυνατό
να το ξεχωρίσουμε από τα περιβάλλοντα αντικείμενα (λόφοι, δέντρα, κτίρια κλπ).

1.5.6.

Εφαρμογές στο Ρουχισμό

Τα φωτονικά υφάσματα (photonic textiles) αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη
αγορά στην οποία στην οποία οι οργανικές φωτοδίοδοι (OLEDs) είναι δυνατό να
εφαρμοστούν και να παράσχουν καινοτόμα προϊόντα. Η αντικατάσταση των
καθημερινών υφασμάτων με OLEDs θα μεταμορφώσει αδρανή αντικείμενα σε
‘έξυπνα’ αντικείμενα που αλληλεπιδρούν με τον περιβάλλοντα χώρο.
Τα υπάρχοντα φωτονικά υφάσματα βασίζονται στην συγχώνευση κλασικών
διατάξεων (όπως οι LEDs) με αγώγιμες ίνες εντός του υφάσματος ή στη
κατασκευή οπτοηλεκτρονικών διατάξεων σε μορφή ίνας (όπως για παράδειγμα
ηλεκτροφωτοβόλες (electro-luminescence) ίνες - ίνες που έχουν επικαλυφθεί με
πολυμερή - ή ίνες που έχουν επικαλυφθεί με θερμοχρωμική (thermochromic)
μελάνη). Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις μπορούν
να ενσωματωθούν άμεσα crro ύφασμα (δες Εικόνα 1.14).

Εικόνα 1.14. Ύφασμα στο οποιό έχονν ενσωματωθεί οργανικές φωτοδίοδοι.

Τα τελευταία χρόνια, μελετάται η δυνατότητα ενσωμάτωσης OLEDs για τη
δημιουργία φωτονικών υφασμάτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε
τις ιδιότητες των υφασμάτων (άνεση, χαμηλό κόστος κ.α.) με τις ιδιότητες των
οργανικών φωτοδιόδων. Τα πλεονεκτήματα των τελευταίων, σε σχέση με τις
κοινώς, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούμενες ανόργανες φωτοδιόδους μπορούν να
συνοψιστούν στα παρακάτω:
•
•

•

•
•

Οι OLEDs είναι ικανές να παράγουν ομογενές φως σε μεγάλες
επιφάνειες
Στα υφάσματα στα οποία χρησιμοποιούνται ανόργανες φωτοδίοδοι,
το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό, μιας και το
αρχικό ύφασμα πρέπει να καλυφθεί από ίνες που λειτουργούν ως
παραγωγοί φωτός. Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με τις OLEDs.
Η ένταση του φωτός που μπορούν να παράγουν είναι μεγαλύτερη από
αυτή που επιτυγχάνεται με άλλες μεθόδους που στοχεύουν στο ίδιο
αποτέλεσμα.
Είναι ελαφριές
Λόγω του εύπλαστου υποστρώματος που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή τους, τα υφάσματα στα οποία υιοθετείται η τεχνολογία
των οργανικών φωτοδιόδων υιοθετούν την ανθεκτικότητα αυτή στην
αλλαγή του σχήματός τους.

Αν και τα παραπάνω αποτελούν αδιαμφισβήτητα επιθυμητές ιδιότητες ενός
υλικού που χρησιμοποιείται στη κατασκευή ρουχισμού, ωστόσο, το χάσμα
μεταξύ επιθυμητών ηλεκτρονικών ιδιοτήτων και άνεσης είναι αναγκαίο να
καλυφθεί με περαιτέρω τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη.
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2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
Η τεχνολογία των ηλιακών κελιών ως τρόπος μετατροπής της ηλιακής σε
ηλεκτρική ενέργεια, μελετήθηκε για πρώτη φορά στα Bell Labs τη δεκαετία του
1950. Σύντομα αποκαλύφθηκε πως, προσθέτοντας ατέλειες {impunties) στο
πυρίτιο, ήταν δυνατό να αυξηθεί η απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αρχικά, μόνο ένα 4% της ηλιακής ενέργειας ήταν δυνατό να μετατραπεί σε
ηλεκτρική. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ποσοστό ανέβηκε στο 10% και μια
νέα βιομηχανία γεννήθηκε.
Τη δεκαετία του 1990 και 2000, το ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά κελιά
αυξήθηκε εντυπωσιακά. Το ενδιαφέρον αυτό, κατά μεγάλο μέρος, οφείλεται
στην κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου (η οποία οδήγησε
κυβερνήσεις κρατών και εταιρίες στην αναζήτηση εναλλακτικών του πετρελαίου
πηγών ενέργειας) καθώς και σε περιβαλλοντολογικούς λόγους. Σε πολλές χώρες
(μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), η κόιλυψη εκ μέρους του κράτους μέρους του
κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συνετέλεσε στην εμφάνιση μεγάλων
επιχειρήσεων βασισμένων στη τεχνολογία της μετατροττής ηλιακής σε ηλεκτρική
ενέργεια.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών κελιών,
βασισμένες σε οργανικά υλικά, έκαναν την εμφάνισή τους. Το 3ο κεφάλαιο είναι
αφιερωμένο στις νέες αυτές τεχνολογίες. Πριν από αυτό όμως, με σκοπό την
καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των οργανικών φωτοβολταϊκών,
παρουσιάζονται ο διαχωρισμός των υλικών σε αγωγούς, ημιαγωγούς και
διηλεκτρικά, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των ‘ανόργανων’ φωτοβολταϊκών,
μιας και αποτελούν περίπου το 90% της αγοράς των φωτοβολταϊκών.

2.1. Διηλεκτρικά και Αγωγοί
2.1.1.

Φορτισμένα σωμάτια στα σώματα

Κάθε υλικό αποτελείται από θετικώς και αρνητικώς φορτισμένα σωμάτια:
τους ατομικούς πυρήνες και τα ηλεκτρόνια τα οποία συνιστούν τα άτομα και τα
μόρια στο υλικό. Τα φορτισμένα αυτά σωμάτια συγκρατούνται μεταξύ τους με
ατομικές δυνάμεις οι οποίες αναγκάζουν τα σωμάτια να σχηματίσουν εν τέλει τα
υλικά. Λόγω της αμοιβαίας έλξης μεταξύ των θετικά και αρνητικά φορτισμένων
σωματίων, κάθε θετικά φορτισμένο σωμάτιο βρίσκεται κοντά σε κάποιο
αρνητικά φορτισμένα σωμάτια. Κατά συνέπεια, κάθε πεπερασμένων
διαστάσεων περιοχή εντός του υλικού περιέχει την ίδια ποσότητα θετικών και

αρνητικών σωματιδίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το συνολικό φορτίο σε κάθε
πεπερασμένων διαστάσεων περιοχή του υλικού να είναι μηδέν.

Εικόνα2.1. Θεπκά (μπλε) και αρνητικά (πράσινα) φορτισμένα σωματίδια. Με την
κατάλληλη εφαρμογή εξωτερικού πεδίου επιτυγχάνεται διαχωρισμός

Αν κάποιο υλικό τοποθετηθεί εντός εξωτερικά εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού
πεδίου, τα θετικά φορτισμένα σωμάτια του υλικού δέχονται ηλεκτρικές δυνάμεις
ομόρροπες του ηλεκτρικού πεδίου - τα αρνητικά φορτισμένα σωμάτια δέχονται
ηλεκτρικές δυνάμεις αντίρροπες του ηλεκτρικού πεδίου. Κατά συνέπεια, το
εφαρμοζόμενο (εξωτερικό) ηλεκτρικό πεδίο έχει την τάση να διαχωρίσει τα
θετικά από τα αρνητικά φορτία. Το κατά πόσο έντονος θα είναι ο παραπάνω
διαχωρισμός εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από το μέτρο των ατομικών
δυνάμεων (atomic forces), που συγκρατούν τα φορτισμένα σωμάτια στο υλικό.
Έτσι, το εξωτερικά εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο, ελάχιστα διαχωρίζει τα
φορτισμένα σωμάτια αν αυτά συγκρατούνται με ισχυρές ατομικές δυνάμεις. Ο
διαχωρισμός είναι έντονος στη περίπτωση που τα φορτισμένα σωμάτια
συγκρατούνται μεταξύ τους με ισχυρές ατομικές δυνάμεις.

2.1.2.

Διηλεκτρικά

Στα περισσότερα υλικά, κάθε αρνητικά φορτισμένο σωμάτιο είναι ισχυρά
συνδεδεμένο με κάποιο (ή κάποια) κοντινό του θετικά φορτισμένο σωμάτιο. Αν
εφαρμοεττεί εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, τα φορπσμένα σωμάτια ελάχιστα
μετακινούνται από τις αρχικές τους θέσεις τους crro υλικό. Τα υλικά αυτά
καλούνται διηλεκτρικά ή ηλεκτρικοί μονωτές.
Παραδείγματα διηλεκτρικών αποτελούν υλικά όπως το γυαλί, τα πλαστικά,
το λάδι και ο ξηρός αέρας (ο χωρίς υδρατμούς αέρας).

2.1.3.

Αγωγοί

Σε αντίθεση με τους ηλεκτρικούς μονωτές, υπάρχουν υλικά στα οποία τα
φορτισμένα ατομικά σωμάτια συγκρατούνται ασθενώς από τις ατομικές
δυνάμεις και κατά συνέπεια, είναι ελεύθερα να κινούνται εντός ολόκληρης της
περιοχής του υλικού. Τα υλικά αυτά καλούνται ηλεκτρικοί αγωγοί.
Για παράδειγμα, τα μέταλλα (όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο) είναι
ηλεκτρικοί αγωγοί διότι μερικά από τα ηλεκτρόνιά τους είναι ‘ευκίνητα’ (mobile),
δηλαδή ελεύθερα να κινηθούν σε όλη τη περιοχή του μετάλλου. Παρόμοια, και
τα ιοντικά διαλύματα συνιστούν ηλεκτρικούς αγωγούς διότι περιέχουν θετικά
και αρνητικά φορτισμένα σωμάτια τα οποία είναι ελεύθερα να κινηθούν εντός
του ιοντικού διαλύματος.
Αν και τα ελεύθερα (mobile) ηλεκτρόνιά ενός μετάλλου έχουν τη δυνατότητα
να κινηθούν εντός του μετάλλου, οι ατομικές δυνάμεις είναι κατά κανόνα αρκετά
ισχυρές ώστε να τα συγκρατήσουν εντός του μετάλλου. Κατά συνέπεια, τα
ελεύθερα ηλεκτρόνιά παραμένουν συνήθως εντός του μετάλλου, εκτός αν αυτό
έρθει σε επαφή με άλλο αγωγό, όπου και τα ηλεκτρόνιά μπορούν να
μετακινηθούν μεταξύ των δύο αγωγών.
Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ διηλεκτρικών και αγωγών. Πάραυτα,
η πλειοψηφία των υλικών διαφέρουν τόσο πολύ ως προς τις ηλεκτρικές τους
ιδιότητες, έτσι ώστε η κατάταξή τους σε αγωγούς και διηλεκτρικά να είναι
σαφής και εύχρηστη.

2.2. Ανόργανοι Ημιαγωγοί
Σε αντίθεση με τους αγωγούς και τα διηλεκτρικά, υπάρχουν υλικά που
εμφανίζουν ενδιάμεση συμπεριφορά και για το λόγο αυτό ονομάζονται
ημιαγωγοί (semiconductors). Τα υλικά αυτά, υπό ορισμένες συνθήκες
συμπεριφέρονται ως αγωγοί (άγουν ηλεκτρικό ρεύμα), ενώ υπό κάποιες άλλες
συνθήκες, συμπεριφέρονται ως διηλεκτρικά.
Στα μέταλλα, τα ηλεκτρόνιά της εξωτερικής στοιβάδας (η οποία στα μέταλλα
έχει το πολύ τρία ηλεκτρόνιά) είναι χαλαρά συνδεδεμένα. Κατά συνέπεια, τα
ηλεκτρόνιά της εξωτερικής στοιβάδας μπορούν να διαχωριστούν από τα άτομα
και έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα, συνεισφέροντας με τον τρόπο
αυτό στην αγωγιμότητα του υλικού.

2.2.1.

Ενδογενείς Ημιαγωγοί

Ενδογενείς ονομάζονται οι ημιαγωγοί οι οποίοι δεν έχουν προσμίξεις.
Στους κρυστάλλους ημιαγωγών (για παράδειγμα στο πυρίτιο (Si) και το
γερμάνιο (Ge)), το κάθε άτομο έχει τέσσερα ηλεκτρόνιά στην εξωτερική του

στοιβάδα και περιβάλλεται από τέσσερα άτομα του ίδιου στοιχείου. Με τον
τρόπο αυτό, κάθε άτομο του ημιαγωγού σχηματίζει τέσσερις ομοιοπολικούς
δεσμούς με τα γειτονικά του άτομα.

Εικόνα 2.2. (ο) Ένα φωτόνιο με ενέργεια hv > Eg διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο από ζώνη
σθένους (ΖΣ) στη ζώνη αγωγιμότητας, (β) Κάθε γραμμή σε ένα δεσμό
μεταξύ ατόμων%\ —Si, είναι ένα ηλεκτρόνιο σθένους. Όταν ένα φωτόνιο
σπάσει το δεσμό, δημιουργείται ένα ζεύγος ηλεκτρονίου οπής.

Κοντά στο απόλυτο μηδέν, τα ηλεκτρόνια συγκρατούνται στους
ομοιοπολικούς δεσμούς (ηλεκτρόνια σθένους) με αποτέλεσμα ο ημιαγωγός να
συμπεριφέρεται ως μονωτής. Προσφέροντας όμως ένα ποσό ενέργειας (θερμικά,
με απορρόφηση ακτινοβολίας, ή με εφαρμοζόμενο εξωτερικό πεδίο), είναι
δυνατό ορισμένα από τα ηλεκτρόνια να ξεφύγουν από τους ομοιοπολικούς
δεσμούς και να μεταπηδήσουν από τη ζώνη σθένους, στη ζώνη αγωγιμότητας,
αφήνοντας στη ζώνη σθένους κενές θέσεις οι οποίες καλούνται οπές. Το
ενεργειακό διάκενο (η ενέργεια που πρέπει να δώσουμε ώστε κάποιο ηλεκτρόνιο
να μεταπηδήσει από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας) είναι της τάξης
του 1 eV. Τα ηλεκτρόνια που πέρασαν στη ζώνη αγωγιμότητας συμπεριφέρονται
πια ως ελεύθερα ηλεκτρόνια.

W

1

w

0

0

O

f o\

w

·^

/ * \ ^ eX^odepo fi>.eicTp0\no

i^\
Εικόνα 2.3. Κρυσταλλική δομή ενδογενούς ημιαγωγού

Όταν στον αγωγό εφαρμοστεί εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, θα συμβεί όχι μόνο
μετακίνηση των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας, αλλά ταυτόχρονα και
οπών σε αντίθετη φορά.

2.2.2.

Ημιαγωγοί Προσμίξεων

Η μ ια γ ω γ ο ί Τ ύ π ο υ η

Αν σε έναν ενδογενή ημιαγωγό όπως το γερμάνιο Ge, προστεθεί μικρή
ποσότητα πεντασθενούς στοιχείου, πχ. φώσφορος, τα τέσσερα ηλεκτρόνια
σθένους του Ρ θα δημιουργήσουν με τα αντίστοιχα τέσσερα ηλεκτρόνια των
γειτονικών ατόμων του Ge ομοιοπολικούς δεσμούς. Το πέμπτο ηλεκτρόνιο του Ρ
θα μείνει αδέσμευτο και μπορεί να απομακρυνθεί με τη προσφορά μικρού ποσού
ενέργειας και να κινείται ελεύθερα στο υλικό, αυξάνοντας έτσι την αγωγιμότητά
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Εικόνα2.4. Ημιαγωγός τόπου η. (a) Κρυσταλλική δομή, (β) Ενεργειακή δομή.

Το άτομο του Ρ που προσθέσαμε ονομάζεται δότης (μιας και προσφέρει ένα
από τα ηλεκτρόνιά του στη ζώνη αγωγιμότητας). Αν αυξήσουμε το πλήθος των
δοτών σε έναν ημιαγωγό Ge, αυξάνουμε τον αριθμό των ελεύθερων ηλεκτρονίων
(των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας). Έτσι, με εφαρμογή ενός εξωτερικού
ηλεκτρικού πεδίου, εμφανίζεται ένα μικρό ρεύμα.
Οι ημιαγωγοί που κατασκευάζονται με τον παραπάνω τρόπο, ονομάζονται
αγωγοί τύπου η.
Η μκτγω γοί Τύπου ρ

Αν ένα τρισθενές στοιχείο, όπως για παράδειγμα το βόριο Β (τρία ηλεκτρόνιά
σθένους), εισαχθεί στον ενδογενή ημιαγωγό πυριτίου, καθένα από τα τρία
ηλεκτρόνιά σθένους του Β θα δημιουργήσει ομοιοπολικό δεσμό με ένα
ηλεκτρόνιο σθένους ενός γειτονικού ατόμου Si. Έτσι, το Β σχηματίζει τρεις
ομοιοπολικούς δεσμούς με τρία γειτονικά άτομα Si, ενώ λείπει ένα ηλεκτρόνιο
ώστε το ίδιο να γίνει και με το τέταρτο γειτονικό στο Β άτομο Si.
Η θέση του ηλεκτρονίου που λείπει στο Β καλύπτεται από ένα ηλεκτρόνιο που
το Β ‘δανείζεται’ από κάποιο άλλο άτομο Si. Το ηλεκτρόνιο αυτό θα αφήσει πίσω
του μια κενή θέση, η οποία ονομάζεται οπή. Την οπή θα συμπληρώσει κάποιο
άλλο ηλεκτρόνιο, από ένα διαφορετικό άτομο Si, το οποίο με τη σειρά του θα
έχει την οττή. Αυτό θα γίνει πολλές φορές. Με τον τρόπο αυτό, είναι σα να
κινείται η οπή, αντίθετα από τα ηλεκτρόνιά.
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Εικόνα 23. Ημιαγωγός τύπου ρ. (α) Κρύσταλλος, φ) Ενεργειακή δομή
Οι ημιαγωγοί ττου κατασκευάζονται με προσμίξεις υλικών που δεσμεύουν
ηλεκτρόνια και επομένως αποδίδουν οπές στο κρυσταλλικό πλέγμα,
ονομάζονται ημιαγωγοί τύπου ρ.

2.3. Ανόργανα Φωτοβολταϊκά
2.3 .1 .

Το Φ ω τ ο η λ εκ τ ρ ικ ό Φ α ιν ό μ ε ν ο

Είναι φύσει αδύνατο να μιλήσουμε για τη λειτουργία των φωτοβολταίκών
κελιών, χωρίς να μιλήσουμε για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (photo-electric
effect). Η πρώτη παρατήρηση του φαινομένου αυτού έγινε το 1839, από το
Γάλλο επιστήμονα A.E.Becquerel. Ενώ πειραματιζόταν με ηλεκτρολύτες,
παρατήρησε ότι όταν εξέθετε σε φως μια ράβδο από αλογονίδια αργύρου σε
ιοντικό διάλυμα, συντελούταν μια χημική αντίδραση (φωτοηλεκτροχημικό κελί
παράγει ηλεκτρισμό, ο οποίος άγεται μέσω των ιόντων). Τη χημική αυτή
αντίδραση χαρακτήρισε ως φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ο Einstein το 1905.
Περιέγραψε πως η ενέργεια ενός ήλεκτρομαγνητικού κύματος μπορεί να
θεωρηθεί ότι περιέχεται σε διακριτά πακέτα και τα πακέτα αυτά τα ονόμασε
φωτόνια. Εξέφρασε την άποψη πως τα φωτόνια είναι δυνατό να απορροφηθούν
από κάποιο άτομο και εφόσον έχουν την κατάλληλη ενέργεια να οδηγήσουν
στην
απελευθέρωση
ενός
ηλεκτρόνιου.
Τα
αποτελέσματα
της
προσανατολισμένης κίνησης των ηλεκτρονίων αυτών είναι αυτά που
παρατήρησε και ο Becquerel.

2.3.2.

Δ ίοδ οι

Τα φωτοβολταϊκά είναι ουσιαστικά δίοδοι, με μια επιφάνεια μεγάλου εμβαδού,
εκτεθειμένη στον ήλιο. Η δίοδος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα στρώμα
ημιαγωγού τύπου η, σε επαφή με ημιαγωγό τύπου ρ. Το τμήμα όπου οι δύο
ημιαγωγοί συναντιούνται, ονομάζεται διεπαφή (Junction).
Τη στιγμή της συνάντησης των δύο ημιαγωγών, τα δισεκατομμύρια
ελεύθερων ηλεκτρονίων του η-ημιαγωγού (φορείς πλειονότητας για τον ηημιαγωγό) που βρίσκονται κοντά στη διεπαφή σπεύδουν στον ρ-ημιαγωγό, όπου
και ενώνονται με τις εν αφθονία οπές. Η η-περιοχή, η οποία προηγουμένως ήταν
ηλεκτρικά ουδέτερη, μένει τώρα θετικά φορτισμένη. Παρόμοια, οπές της ρπλευράς (φορείς πλειονότητας για τον ρ-ημιαγωγό) εγχέονται στη η-πλευρά,
αφήνοντας την περιοχή του ρ-ημιαγωγού που βρίσκεται κοντά στην ένωση,
αρνητικά φορτισμένη. Έτσι, πέριξ της ενώσεως, δημιουργείται μια περιοχή όπου
δεν υπάρχουν φορείς πλειονότητας και η οποία ονομάζεται ζώνη απογύμνωσης
{depletion zone).
Εντός λίγων millisecond, η διαδικασία οδηγείται σε ισορροπία, καθώς η τάση
των οπών και των ηλεκτρονίων να εγχυθούν λόγω διαφοράς συγκεντρώσεως,
εξισορροπείται από τη δύναμη του νεοδημιουργηθέντος ηλεκτρικού πεδίου, που
γεννήθηκε λόγω της μετακίνησης οπών και ηλεκτρονίων από τις αρχικές τους
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Εικόνα 2.6. Εμφάνιση της ζώνης απογύμνωσης (depletion layer) μεταξύ των
περιοχώνρ και π.
Έστω τώρα ότι ένα φωτόνιο συγκρουστεί με ένα άτομο που βρίσκεται στη
πλευρά του ρ-ημιαγωγού. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε παραπάνω, η σύγκρουση
αυτή είναι δυνατό να απελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο από ένα άτομο πυριτίου
(που είναι και το πιο κοινό υλικό στη κατασκευή ανόργανων ηλεκτρονικών) και
να οδηγήσει έτσι στη δημιουργία ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής στη περιοχή ρ.
Το ηλεκτρόνιο και η οπή περιφέρονται εντός του υλικού με μια ταχύτητα η οποία

εξαρτάται από ένα παράγοντα που εξαρτάται από το υλικό, την ευκινησία
{mobility). Το παραγόμενο κατά αυτό τον τρόπο ηλεκτρόνιο παραμένει ελεύθερο
για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μιας και είναι πολύ πιθανό να ενωθεί μια
από τις, πολυπληθείς στην ρ-περιοχή, οπές. Εάν το ζεύγος όμως ηλεκτρονίου οπής δημιουργηθεί αρκούντως κοντά στην ένωση, το ηλεκτρόνιο έχει αρκετές
πιθανότητες να εισέλθει στη περιοχή απογύμνωσης, όπου και θα επιταχυνθεί
λόγω του εκεί ηλεκτρικού πεδίου. Αν η οττή τύχει και εισέλθει στη περιοχή
απογύμνωσης, θα απωθηθεί από το πεδίο.
Το ηλεκτρόνιο, με το που εισέλθει στη η-περιοχή, θα παραμείνει εκεί, μιας και:
•

•

Η ενέργεια του είναι κατά κανόνα πολύ μικρή ώστε να μπορέσει να
υπερβεί το φράγμα δυναμικού της περιοχής απογύμνωσης και να
επανεισαχθεί στη ρ-περιοχή.
Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα επανένωσής του με οπή λόγω του
μικρού πλήθους οπών στη η-περιοχή (φορείς μειονότητας).

Παρόμοια κατάσταση θα έχουμε και στη περίπτωση που το ζεύγος
δημιουργηθεί στη η-περιοχή. Στη περίπτωση αυτή, εάν η οπή εγχυθεί στη περιοχή
απογύμνωσης, θα επιταχυνθεί στη ρ-πλευρά, όπου ο αριθμός των ελεύθερων
ηλεκτρονίων είναι πάρα πολύ μικρός.
Όπως καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω, η μόνη λειτουργία του φωτός
ήταν ο διαχωρισμός οπών και ηλεκτρονίων, στο ίδιο άτομο. Καθώς οι οπές και
τα ηλεκτρόνια περιφέρονται στο υλικό, οι φορείς μειονότητας (ηλεκτρόνια στη ηπλευρά και οπές στη ρ-πλευρά) που θα βρεθούν στη περιοχή απογύμνωση, θα
επιταχυνθούν στην άλλη πλευρά, λόγω του ‘παγωμένου’ ηλεκτρικού πεδίου που
υπάρχει εκεί. Στην ανομοιόμορφη κατανομή φορτίου μεταξύ των δύο πλευρών
ενός φωτισμένου κελιού (περίσσεια ηλεκτρονίων στη η-πλευρά και οπών στη ρπλευρά) οφείλεται και η δημιουργία διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο
περιοχών του κελιού. Επομένως, αν οι δύο πλευρές συνδεθούν με αγωγό
(σύρμα), ένα ρεύμα ηλεκτρονίων θα περάσει μέσα από τον αγωγό,
κατευθυνόμενο από τη η-, στη ρ-πλευρά. Στη διαδρομή αυτή το ρεύμα
ηλεκτρονίων παράγει έργο, εφόσον διέλθει από εξωτερικό φόρτο (load).
Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται τα τμήματα ενός φωτοβολταϊκού κελιού.
Επιπλέον περιγράφεται σχηματικά και η διαδικασία εμφάνισης ηλεκτρικού
ρεύματος όταν φως πέσει στην επιφάνεια του κελιού.

Έμπροσθεν ηλ επαφή
■ ημιαγωγός
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Εικόνα 2.7.

2.3 .3 .

Φωτόνιο κατάλληλης ενέργειας προσκρούει στην επιφάνεια
φωτοβολταϊκού κελιού και προκαλεί τη δημιουργία ζεύγους
ηλεκτρονίου-οπής στη περιοχή απογύμνωσης. Το ηλεκτρόνιο
οδηγείται από το εμφανιζόμενο στη περιοχή απογύμνωσης ηλεκτρικό
πεδίο στη π-περιοχή και τελικά συλλέγεται από την αγώγιμη
διεπκράνεια. Η οπή οδηγείται στη ρ-περιοχή όπου και τελικά, στη
πίσω ηλεκτρική επαφή, επανασυνδέεται με ένα ηλεκτρόνιο.

Το φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ό κ ελ ί σ ε η λ ε κ τ ρ ικ ό κ ύ κ λ ω μ α

Στην πιο απλή θεώρηση του, ένα φωτοβολταϊκό κελί το οποίο είναι
εκτεθειμένο σε φως μπορεί να εκληφθεί ως μια οποιαδήποτε πηγή: προκαλεί την
ροή ηλεκτρικού ρεύματος σε κύκλωμα ορισμένου φόρτου (π.χ. η αντίσταση των
αγωγών που συνδέουν τις διεπιφάνειες του κελιού με το φόρτο, συν την
αντίσταση του φόρτου).
Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο επαφών καθώς και η ένταση του
ρεύματος στο κύκλωμα είναι δυνατό να μετρηθούν με τη βοήθεια βολτόμετρου
και αμπερομέτρου αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.8. Όπως είναι
αναμενόμενο, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα είναι ανάλογη
της έντασης του προσπίπτοντος φωτός. Πέρα όμως από αυτό, η ένταση του
ρεύματος εξαρτάται και από τον φόρτο που έχουμε συνδέσει στο κύκλωμα.
Στα παρακάτω, γίνεται η υπόθεση ότι η ένταση του πρου'ΐιίιποντος φωτός Τ;
είναι σταθερή.

Εικόνα 2.8. Φωτοβολταϊκό κελί το οποίο είναι συνδεδεμένο σε ένα απλό κύκλωμα
που επιτρέπει τη παραγωγή χρησιμοποιήσιμης ισχύος.
Αν η αντίσταση του φόρτου στην Είκόνα 2.8. είναι άπειρη, τότε η ένταση του
ρεύματος στο κύκλωμα θα είναι μηδέν. Η ρύθμιση αυτή καλείται κατάσταση
ανοιχτού κυκλώματος ( open circuit condition ). Στη περίπτωση αυτή, τα
φωτόνια συνεχίζουν να προκαλούν τη γέννηση ζευγαριών ηλεκτρονίου-οπής
στο εσωτερικό του φωτοβολτάίκού στοιχείου. Το εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο
διαχωρίζει τα ηλεκτρόνια από τις οπές και τα επιταχύνει σε αντίθετες διευθύνσεις,
με αποτέλεσμα να εμφανίζεται διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλευρών του
φωτοβολτάίκού κελιού. Η διαφορά αυτή δυναμικού ονομάζεται τάση ανοιχτού
κυκλώματος ( Open Circuit voltage) Vqc· Η τάση αυτή κυμαίνεται με την ένταση
του προσπίπτοντος φωτός, αλλά για σταθερή ένταση, η τάση μένει σταθερή με
το χρόνο. Ο λόγος που παραμένει σταθερή παρόλο που φωτόνια απορροφώνται
συνεχώς είναι ότι τα παραγόμενα ηλεκτρόνια και οπές επανασυνδέονται με
συγκεκριμένο ρυθμό σε ατέλειες και στις επιφάνειες. Λόγω τούτου, η τάση
ανοιχτού κυκλώματος είναι ένα καλό μέτρο της ποιότητας του φωτοβολτάίκού
κελιού - όσο μεγαλύτερη είναι η τάση ανοιχτού κυκλώματος, τόσο πιο
αποδοτικά το κελί μετατρέπει φωτόνια σε ηλεκτρική ενέργεια.
Αν η αντίσταση του φόρτου στο κύκλωμα της Εικόνας 2.8 είναι μηδενική, τότε,
υπό δεδομένης έντασης προσπίπτοντος φωτός, το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα
θα είναι της υψηλότερης δυνατής εντάσεως. Υπό αυτές τις συνθήκες, το
φωτοβολταϊκό κελί λέγεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση βραχυκύκλωσης ( short
circuit) και το ρεύμα, ρεύμα βραχυκύκλωσης ( Short Circuit current) I sc- Εδώ
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι λόγω της σχέσης V = IR, η πτώση δυναμικού
είναι επίσης μηδενική. Όπως και στη κατάσταση ανοιχτού κυκλώματος, έτσι και
εδώ, το ρεύμα βραχυκύκλωσης περιορίζεται λόγω του ρυθμού επανασύνδεσης
του υλικού και είναι ένα καλό μέτρο της ποιότητας του φωτοβολτάίκού κελιού.

Με σκοπό της μεγιστοποίησης της απόδοσης, ερευνητές και μηχανικοί
προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το ρεύμα βραχυκύκλωσης και την τάση
ανοιχτού κυκλώματος αφαιρώντας τις περιοχές επανασύνδεσης.
Μεταξύ των δυο ακραίων καταστάσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω,
στις περιπτώσεις όπου η αντίσταση του φόρτου είναι πεπερασμένη, η ένταση του
ρεύματος και η τάση είναι μικρότερες από τις μέγιστες τιμές τους και σχετίζονται
με την αντίσταση, μέσω του νόμου του Ohm:
V = IR
Η παρεχόμενη στο κύκλωμα ηλεκτρική ισχύς είναι το γινόμενο της έντασης
του ρεύματος και της τάσης. Για μεγάλη αντίσταση, η τάση αυξάνεται, αλλά η
ένταση του ρεύματος μειώνεται. Αντίθετα, για μικρή αντίσταση, η τάση
μειώνεται, αλλά η ένταση του ρεύματος αυξάνεται. Στην Εικόνα 2.9,
απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος και η
τάση ενός κυκλώματος συναρτήσει της αντίστασης φόρτου, για σκοτάδι και υπό
σταθερής έντασης προσπίπτοντος φωτός.

Εικόνα2.9. Χαρακτηριστικές καμπύλες έντασηςρεύματος-τάσης (I- V)
Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, υπάρχει μια συγκεκριμένη
τιμή φόρτου (για την οποία η ένταση του ρεύματος συμβολίζεται με Ι„ρ και η
τάση με V^p) όπου η παραγόμενη ισχύς μεγιστοποιείται {Pmax )■ Κατά το
σχεδιασμό των φωτοβολταϊκών κελιών, η αντίσταση φόρτου επιλέγεται τέτοια
ώστε να μεγιστοποιήσει την παραπάνω ισχύ. Το σχήμα της καμπύλης ρεύματος-

τάσης ( I-V curve ) εττηρεάζει άμεσα την τταραγόμενη ισχύ. Για να
χαρακτηρίσουν το σχήμα της καμπύλης ρεύματος-τάσης, χρησιμοποιείται ο
συντελεστής πλήρακτης ( Fill Factor FF). Ο συντελεστής αυτός δίνει το κλάσμα
της μεγίστης ισχύος προς το γινόμενο της τάσης ανοιχτού κυκλώματος και του
ρεύματος βραχυκύκλωσης:

yochc
Μια τυπική τιμή του συντελεστή πλήρωσης είναι 0.8. Όσο υψηλότερος είναι ο
συντελεστής πλήρωσης, τόσο μεγαλύτερη η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι δυνατό σε αυτό το σημείο να
ορίσουμε την απόδοση του φωτοβολτάικού. Ως απόδοση ( e& dency) η του
φωτοβολταϊκού κελιού ορίζουμε το μέγεθος:

” “

^mplmp
ΤιΑ

, όπου Γ( η ένταση του φωτός σε mWIcm^ και A η επιφάνεια του
φωτοβολταϊκού κελιού, σε cm^. Το γινόμενο αυτών των δύο μεγεθών συνιστά
την ισχύ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας Wi . Χρησιμοποιώντας τις δυο
παραπάνω σχέσεις προκύπτει για την απόδοση φωτοβολταϊκού κελιού:
FF ■Voc ■fsc

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης είναι ο τελικός σκοπός, καθώς αυτό θα
σημαίνει μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος για δεδομένη ένταση φωτός.

2.4. Υλικά και Τεχνολογίες Ανόργανων
Φωτοβολταϊκών Κελιών
Παρακάτω θα παρουσιαστούν ορισμένα υλικά και τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στη κατασκευή φωτοβολτάίκών κελιών 1'κ και 2nc γενιάς.

2.4 .1 . Φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ά I ’lc Γ ενιά ς
Τα φωτοβολταϊκά κελιά κρυσταλλικού πυριτίου έχουν φτάσει σήμερα σε
αποδόσεις της τάξης του 25%, αλλά η ζήτηση των χρησιμοποιούμενων υλικών
τα καθιστά αρκετά ακριβά. Η μορφή του ενεργειακού διάκενου του πυριτίου

απαιτεί παχιές ενεργές περιοχές ( active layer) ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής
απορρόφηση φωτός. Για την αποφυγή απωλειών λόγω επανασύνδεσης,
απαιτείται ελεγχόμενη καθοδήγηση των ηλεκτρικών φορέων στα ηλεκτρόδια. Για
το λόγο αυτό επιβάλλεται η χρήση ττυριτίου υψηλής καθαρότητας.

2.4 .2 .

Φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ά 2η*; Γ ενιά ς

Τα φωτοβολταϊκά κελιά 2''' γενιάς επικεντρώνονται στη περικοπή του
κόστους παραγωγής εφαρμόζοντας τελουρίδιο του καδμίου ( cadmium tellwride
CdTe), Copper Indium Gallium Selenide ( CIGS), και άμορφο νανοκρυσταλλικό
πυρίτιο ( a —Si, μο —Si ) ως λεπτά υμένια. Μια από τις πιο επιτυχημένες
μεθόδους παραγωγής φωτοβολταϊκών κελιών από μ —Si είναι με
χρησιμοποίηση διάταξης p-i-n. Ένα ενδογενές στρώμα τοποθετείται μεταξύ ενός
ρ- και ενός η-στρώματος για τη βελτίωση της συλλογής των φορέων άρα και της
απόδοσης του στοιχείου. Για τα α —Si και με —Si έχουν αναφερθεί αποδόσεις
της τάξεως του 9.5% και 10.1% αντίστοιχα. Το άμεσο ενεργειακό διάκενο
( direct band gap ) υλικών όπως το CdTe και CIGS εξασφαλίζουν επαρκή
απορρόφηση ακτινοβολίας και επιτρέπει την κατασκευή ακόμη πιο οικονομικών
φωτοβολταϊκών κελιών λεπτών υμενίων ( thin-Hlm PVs ) με αποδόσεις 16,7%
και 19,4% αντίστοιχα. Η απόδοση των ανόργανων φωτοβολταϊκών κελιών
μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με την κατασκευή κελιών πολλαπλών επαφών
( multi-junction ). Τα πιο αποδοτικά κελιά είναι τα μεταμορφικά κελιά GainPj
GalnAs/Ge τριπλής επαφής τα οποία είναι δυνατό να μετατρέψουν σε ηλεκτρική,
το 32% της ηλιακής ενέργειας. Οι μεταμορφικοί ( metamoipbic ) ημιαγωγοί
επιτρέπουν τον έλεγχο των ενεργειακών διάκενων. Έτσι αυξάνεται κατακόρυφα
η απορρόφηση από τα διάφορα στρώματα του Gain?jGalnAsjGe κελιού,
καλύπτοντας ένα μεγάλο τμήμα του φάσματος εκπομπής της ηλιακής
ακτινοβολίας. Ηλιακοί συλλέκτες αυξάνουν επιπλέον την απόδοση των κελιών
πολυεπαφών στα 40.8%.
Αν και τα παραπάνω κελιά είναι εξαιρετικά αποδοτικά, προβλήματα μπορεί
να παρουσιαστούν λόγω διαθεσιμότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών.

3. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
3.1. Αρχή Λειτουργίας OPVs
3.1 .1 .

Δ η μ ιο υ ρ γία Φ ω τ ο ρ εύ μ α τ ο ς

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η απορρόφηση ενός φωτονίου από
ένα μη οργανικό κελί οδηγεί στη προώθηση ενός ηλεκτρονίου από τη ζώνη
σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Ταυτόχρονα, επιτελείται η δημιουργία ζεύγους
ηλεκτρονίου-οπής μιας και η ενέργεια δεσμού μεταξύ της οπής και του
ηλεκτρονίου εύκολα καλύπτεται από τη θερμική ενέργεια, ακόμη και σε
θερμοκρασία δωματίου. Η χαμηλή ενέργεια δεσμού οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην υψηλή διηλεκτρική σταθερά των υλικών καθώς και από την περιοδικότητα
και σταθερότητα που εμφανίζεται στη δομή των ενεργειακών ζωνών.
Αντίθετα, στα οργανικά υλικά παρουσιάζεται χαλάρωση των γεωμετρικών
περιορισμών, χαμηλότερη διηλεκτρική σταθερά σε σχέση με τα μη οργανικά
υλικά, μικρότερη συσχέτιση των ηλεκτρονίων και υψηλότερες ελκτικές δυνάμεις
Coulomb. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των οργανικών υλικών οδηγούν στη
δημιουργία δέσμιου ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής, το οποίο καλείται εξιτόνιο
( exdton ), όταν φως απορροφηθεί από έναν οργανικό ημιαγωγό. Τα
παραγόμενα εξιτόνια παρουσιάζουν ισχυρές ενέργειες δεσμού, της τάξης των
500 meV. Πριν μπορέσει η οπή και το ηλεκτρόνιο που συνιστούν το εξιτόνιο να
συνεισφέρουν στο φωτόρευμα του οργανικού κελιού, πρέπει πρώτα να
διαχωριστούν. Η διάσταση ( dJssodadon ) αυτή του εξιτονίου είναι δυνατό να
λάβει χώρα μεταξύ ενός κατάλληλα επιλεγμένου υλικού-δότη ηλεκτρονίων και
ενός υλικού-δέκτη ηλεκτρονίων, όπου και θα είναι ενεργειακά συμφέρουσα η
διάσταση του εξιτονίου. Κατά την διάσταση, το προκύπτον ηλεκτρόνιο
παρέχεται στον δέκτη ηλεκτρονίων, ενω η προκύπτουσα οπη στον δότη
ηλεκτρονίων. Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται η παραπάνω κατάσταση,
χρησιμοποιώντας διαγράμματα ενεργειακής δομής.
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Εικόνα 3.1. (α) Βασικό ενεργειακό διάγραμμα ενός οργανικού φωτοβολταϊκού
κελιού, (b) A πορρόφηση (ρωτονιου και δημιουργία εξιτονίου. (c) Διάχυση
του εξιτονίου προς τη διεπιφάνεια δότη-δέκτη. (d) Διάσταση του
εξιτονίου και διαχωρισμός των φορτίων, (e) Μεταφορά των φορτίων και
συλλογή τους στα ανπστοιχα ηλεκτρόδια.
Η παραγωγή φωτορεύματος στα OPVs αποτελείται γενικώς από τα
παρακάτω τέσσερα βήματα:
ί.

Η απορρόφηση φωτονίου διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο από το υψηλότερο
κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (highest occupied molecular orbital
(HOMO) ). Έτσι, παράγεται ένα εξιτόνιο.

ϋ.

Το εξιτόνιο είναι αναγκαίο να εγχυθεί στη διεπιφάνεια ( interface )
δότη/δέκτη όπου και διίσταται σε φορείς. Επειδή τα εξιτόνια έχουν
μηδενικό ολικό φορτίο, η διάχυσή τους θεωρείται τυχαία διαδικασία
που επηρεάζεται από τις βαθμίδες συγκέντρωσης και ουδόλως από
ηλεκτρικά πεδία. Τα εξιτόνια, κατά τη διαδικασία της διάχυσης, είναι
δυνατό να επανενωθούν πριν φτάσουν τη διεπιφάνεια δότη-δέκτη με
αποτέλεσμα να έχουμε φωτόνια που απορροφήθηκαν αλλά δεν
συνεισέφεραν στο ρεύμα. Το χαρακτηριστικό μήκος που ένα εξιτόνιο
μπορεί να διανύσει πριν επανασυνδεθεί, περιγράφεται μέσω του

μήκους διάχυσης ( άΐβύείοη length) του εξιτονίου. Το μήκος διάχυσης
εττηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το σχεδίασμά της συσκευής μιας και το
πάχος του στρώματος λειτουργεί ενισχυτικά όσον αφορά στην
απορρόφηση φωτός, αλλά οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση των
επανασυνδέσεων.
ίϋ.

Τα εξιτόνια που φτάνουν τη διεπιφάνεια δότη-δέκτη μπορούν να
διασταθούν σε ηλεκτρόνια και οπές. Δεν υπάρχει ακόμη απόλυτη
κατανόηση του μηχανισμού μέσω του οποίου προκαλείται η διάσταση
των εξιτονίων σε μοριακό επίπεδο. Παρόλα αυτά, κατά τα φαινόμενα,
η μεταβολή της ενέργειας κατά τη διάσταση ενός δέσμιου ζεύγους
οπής-ηλεκτρονίου σε μια οπή στο δότη και ένα ηλεκτρόνιο στο δέκτη
είναι αυτή που επιτρέπει τη διάσταση των εξιτονίων και την εμφάνιση
ελεύθερων φορτίων.

ίν.

Τελικά, τα φορτία μεταφέρονται μέσω των οργανικών ημιαγωγών και
συλλέγονται στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Αντίθετα με τους ενόργανους
ημιαγωγούς, τα φορτία σε οργανικά υλικά είναι περισσότερο
εντοπισμένα χωρικά και μετακινούνται μέσω της διαδικασίας που
περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 1.4. Ο διαφορετικός μηχανισμός
μεταφοράς οδηγεί σε τιμές κινητικότητας κατά κανόνα κάτω του
1
που εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τα παρόντα
πεδία, με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα ανόργανα ανόιλογα. Δύο
επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής
είναι η επιλογή των υλικών κατασκευής των ηλεκτροδίων καθώς η
μορφοποίηση της επαφής μεταξύ των ηλεκτροδίων και του οργανικού
υλικού.

3.1 .2 .

Ε ξω τερικ ή

Κ β α ντικ ή

Α πόδοση

(

External

Quantum Efficiency )
Λαμβάνοντας υπόψη τη παραπάνω διαδικασία, θα μπορούσαμε να ορίσουμε
την εξωτερική κβαντική απόδοση του στοιχείου ( EQ E )
ως το λόγο των
φορέων που οφείλονται στην απορρόφηση φωτονίων προς το πλήθος των
φωτονίων που στη συσκευή:
T^ext —

■” cr ' ^CC

•

My, ; η απόδοοτη παραγωγής εξιτονίων σε συνάρτηση με την
απορρόφηση. Ορίζεται ως ο λόγος των φωτοπαραγόμενων εξιτονίων
προς τα φωτόνια

•

: η απόδοση διάχυσης εξιτονίων. Ορίζεται ως ο λόγος των
εξιτονίων που έφτασαν στη διεπιq)άvεια δότη-δέκτη προς το πλήθος
των εξιτονίων που παράχθηκαν.
Uqj ■
. η απόδοση μεταφοράς φορτίου. Ορίζεται ως η πιθανότητα του
να φτάσει ένα εξιτόνιο στη διεπιφάνεια και να διασταθεί σε ζεύγος
οπής-ηλεκτρονίου.

•

•

Ticc '■ η απόδοση συλλογής φορτίων. Ορίζεται ως το ποσοστό των
δέσμιων ζευγαριών οπής-ηλεκτρονίου που διαστάθηκαν σε ελεύθερους
να κινηθούν φορείς και τελικά συλλέχτηκαν στα ηλεκτρόδια.

Οι τέσσερις παραπάνω συντελεστές καθορίζουν και την απόδοση των
οργανικών φωτοβολταϊκών. Μπορούν, όπως θα δούμε και στο επόμενο
κεφάλαιο, να αυξηθούν με κατάλληλη επιλογή των χρησιμοποιούμενων υλικών
και του τρόπου κατασκευής του OPV. Πιο συγκεκριμένα:
•

Η η,4 εξαρτάται από το πλήθος των προσπιπτόντων φωτονίων και την
ικανότητα απορρόφησης των ενεργών υλικών.
• Η Πεο εξαρτάται από την απόσταση της διεπιφάνεια από τις περιοχές
όπου εμφανίζεται και η υψηλότερη απορρόφηση φωτονίων.
• Η Uqt είναι μικρότερης σημασίας και θεωρείται ότι είναι 100% όταν η
ενεργειακή διαφορά μεταξύ των LUMO και HOMO επιπέδων δότη και
δέκτη υπερβαίνει τα 0.2 eV.
• Η rice εξαρτάται κυρίως από την ευκολία μεταφοράς των ελευθέρων
φορτίων (εξαρτάται από την ευκινησία ( mobility) που παρουσιάζει το
οργανικό υλικό και από το πεδίο της συσκευής).
Ένας άλλος δημοφιλής συντελεστής όσον αφορά στην αποδοτικότητα του
OPV είναι ο συντελεστής απόδοσης η. Ορίζεται και υπολογίζεται όμοια με τον
αντίστοιχο συντελεστή που παρουσιάσαμε για τα ανόργανα φωτοβολτάίκά.

Είδη Οργανικών Φωτοβολταϊκών
( O rg a n ic P h o to v o lta ic s - O P V s)

3.2.

3.2.1.

OPVs Μ ονού Υ π ο σ τ ρ ώ μ α τ ο ς

( Single La yer

OPVs)
Τα Single layer OPVs διαθέτουν ένα οργανικό υπόστρωμα, ανάμεσα σε δύο
ηλεκτρόδια:
•

Το μπροστινό ηλεκτρόδιο αποτελείται από ένα διαφανές στρώμα
μετάλλου ή διαφανούς αγώγιμου οξειδίου (TCO) όπως για παράδειγμα
το Indium Tin Oxide (ΙΤΟ). Είναι σημαντικό για το υπόστρωμα αυτό
να διαθέτει υψηλή συνάρτηση έργου ( work fiwction).

•

To πίσω ηλεκτρόδιο είναι μεταλλικό, με σχετικά χαμηλή συνάρτηση
έργου. Συνήθως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του ΑΙ, Mg, Ca.

•

Άμα τη σύνδεση των δύο ηλεκτροδίων μέσω εξωτερικού κυκλώματος
με αγωγό, η διαφορά στη συνάρτηση έργων μεταξύ των δυο
ηλεκτροδίων προκαλεί τη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου εντός του
οργανικού υλικού.

Εικόνα 3.1. Single Layer OPV
Εδώ θυμίζουμε πως τη στιγμή της απορρόφησης ενός φωτονίου,
δημιουργείται ένα εξιτόνιο αποτελούμενο από δέσμιο ζεύγος
ηλεκτρονίου-οπής. Το ηλεκτρικό πεδίο στο οργανικό υλικό υποβοηθά
στη διάσταση των εξιτονίων, έλκοντας τα ηλεκτρόνια στο θετικό
ηλεκτρόδιο και τις οπές στο αρνητικό ηλεκτρόδιο.

•

Τα Single Layer OPVs αναφέρονται και ως δίοδοι Schottky μιας και η
αποκατάσταση ( rectiHcation ) λαμβάνει χώρα μόνο σε μια διεπαφή
(οργανικού υποστρώματος / μεταλλικού ηλεκτροδίου). Το (χλλο
ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται ως ωμική επαφή με τον οργανικό
ημιαγωγό.

•

Αυτή η κατηγορία οργανικών φωτοβολταϊκών, αν και απλή ως προς
την κατασκευή της, έχει χαμηλή κβαντική απόδοση και συντελεστή
μετατροπής. Ο κύριος παράγοντας που συντελεί στη χαμηλή τους
απόδοση είναι πως το εντός του οργανικού υλικού ηλεκτρικό πεδίο δεν
είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτευχθεί διαχωρισμός της οπής και του
ηλεκτρονίου στο εξιτόνιο.

•

Εντός του οργανικού υλικού, το ποσοστό των ελεύθερων ηλεκτρονίων
και οπών που επανασυνδέονται είναι αρκετά υψηλό. Κύρια αιτία
τούτου είναι όπ, τόσο τα ηλεκτρόνια, όσο και οι οπές , κατόπιν της
δημιουργίας τους λόγω διάστασης του εξιτονίου, κινούνται μέσα στην
ίδια περιοχή - το οργανικό υλικό.

3.2 .2 .

OPVs Δ ιπ λού Υ π ο σ τ ρ ώ μ α τ ο ς ( Bilayer OPVs )

Τα Bilayer OPVs αποτελούν βελτίωση των Single Layer OPVs εισάγοντας ένα
υπόστρωμα οργανικού δότη και ένα υπόστρωμα οργανικού δέκτη μεταξύ των
δύο ηλεκτροδίων;
Τα δύο νέα υποστρώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρονική
συγγένεια ( electron affinity) και ενέργεια ιοντισμού των ηλεκτρονίων.
Κατά συνέπεια, παρουσιάζονται δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως
στη διεπαφή του δότη και του δέκτη. Τα υλικά επιλέγονται έτσι ώστε
να κάνουν τις προαναφερθείσες διαφορές όσο το δυνατόν μεγαλύτερες.
Με αυτό τον τρόπο, μεγιστοποιούνται τα τοπικά ηλεκτρικά πεδία και
κατά συνέπεια παρουσιάζεται διάσταση εξιτονίων σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό σε σχέση με τα Single Layer OPVs.
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Εικόνα 3.2. Double Layer OPV
To υπόστρωμα με τη μεγαλύτερη ηλεκτρονική συγγένεια και το
μεγαλύτερο δυναμικό ιοντισμού αποτελεί τον δέκτη ηλεκτρονίων
( electron acceptor) και το άλλο υπόστρωμα, τον δότη ηλεκτρονίων
( electron acceptor).
Τα OPVs που κατασκευάζονται με αυτή την αρχιτεκτονική καλούνται
και φωτοβολταϊκά επίπεδης ετεροεπαφής δότη-δέκτη ( planar donoracceptor ietew/uncdon OPVs).
To κύριο μειονέκτημά τους είναι η μικρή επιφάνεια διεπαφής. Έτσι
ένας μικρός μόνο αριθμός εξιτονίων κατορθώνουν να το φτάσουν και
να διασταθούν.
Ένα υπόστρωμα από πολυμερές πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον
100 ητη ώστε να απορροφήσει αρκετό φως. Αναλογιζόμενοι ότι το
μήκος διάχυσης των εξιτονίων είναι της τάξης των 4 - lOnm, ένα
υπόστρωμα τόσο μεγάλου πάχους επιτρέπει σε ένα μικρό ποσοστό
μόνο των εξιτονίων να φτάσουν την ετεροεπαφή.
Κβαντικές ικανότητες πάνω από 29 % με ολική μετατροπή ενέργειας
περίπου 2 % αναφέρονται σε φωτοβολταϊκά κελία στα οποία
χρησιμοποιείται πολυθειοφαίνιο ως δέκτης οπών και παράγωγο
πολυφαινυλενοβινυλενίου
ως
δέκτης
ηλεκτρονίων.
Τβριδικά
φωτοβολταϊκά κελία που περιέχουν φουλλερένια και αγώγιμα πολυμερή
αποτελούν σημαντικό πεδίο έρευνας, καθώς και ηλιακά κελία με
ανόργανες νανοράβδους CdSe σε οργανικά πολυμερή

3.2.3.

Bulk H eteroju n ction OPVs

Στα Bulk Heterojunction OPVs, αντί να υπάρχουν διακριτά υποστρώματα
δότη και δέκτη, τα δύο αυτά υποστρώματα συγχωνεύονται σε ένα:
•

Αν κατασκευάσουμε το μικτό υπόστρωμα έτσι ώστε να έχει πάχος
παραπλήσιο του μήκους διάχυσης των εξιτονίων, τότε το μεγαλύτερο
ποσοστό των εξιτονίων που δημιουργούνται είτα στο δότη, είτε στο
δέκτη, είναι ικανά να φτάσουν τη διεπαφή όπου και θα διασταθούν.
Μετά τη διάσταση των εξιτονίων, τα ηλεκτρόνια μετακινούνται στη
περιοχή του δέκτη ηλεκτρονίων, μεταφέρονται και τελικά συλλέγονται
από ένα από τα δύο ηλεκτρόδια. Οι οπές μετακινούνται στην αντίθετη
διεύθυνση και τελικά συλλέγονται από το άλλο ηλεκτρόδιο.

Εικόνα 3.3. Bulk Heterojunction OPV
To μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής κατασκευής
οργανικών φωτοβολταϊκών είναι η μεγάλη επιφάνεια διεπαφής. Αν η
μίξη του δότη και του δέκτη γίνει σε μοριακό επίπεδο κατάλληλης
κλίμακας και έχουμε καλή επαφή μεταξύ όμοιων μορίων ( charge
percolation ), τότε, μεγαλύτερο ποσοστό εξιτονίων θα φτάσει στη
διεπαφή.
Η πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος περιορίζεται κυρίως από την
ελλιπή αξιοποίηση του προσπίπτοντος φωτός λόγω του ότι το φάσμα
απορρόφησης του ενεργού υλικού με αυτό του ηλιακού φάσματος δεν
ταιριάζουν καθώς επίσης και λόγω της χαμηλής ευκινησίας των φορέων
φορτίου στους οργανικούς ημιαγωγούς.

3.2,4.

L am inated Layer OPVs

O σχετικά πρόσφατος αυτός τύπος οργανικού φωτοβολταϊκού αποτελεί την
επιτυχή έκβαση της προσπάθειας ενοποίησης των δύο παραπάνω
αρχιτεκτονικών ( Double Layer και Bulk Heterojunction):
•

Εδώ, ο διαχωρισμός συμβαίνει στο ενδιάμεσο υπόστρωμα που
προήλθε με μίξη δότη και δέκτη ηλεκτρονίων.

•

Μεταφορά φορέων μπορεί να συμβεί μόνο κατά την ορθή φορά για
κάθε είδος φορέα (μέσω του καθαρού δέκτη για τις οπές και μέσω του
καθαρού δότη για τα ηλεκτρόνια).

glass
Εικόνα 3.4. Bulk Heterojunction OPV
Επιπρόσθετο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής αυτής είναι ότι επιτρέπει
τον ταυτόχρονο σχηματισμό του υποστρώματος μίξης από δύο
διακριτά υποστρώματα δότη και δέκτη και τον εγκιβωτισμό του
υποστρώματος μίξης ανάμεσα στα διακριτά υποεττρώματα.
Το κύριο μειονέκτημα είναι οι απαιτήσεις όσον αφορά τις μηχανικές
ιδιότητες των οργανικών ημιαγωγών που αναμειγνύονται.
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4. Μοντελοποίηση OLED
Στο κεφάλαιο αυτό, τταρουσιάζεται η μοντελοττοίηση οργανικής LED, με τη
βοήθεια του λογισμικού ATLAS (επέκταση Organic Display) της SILVACO. Οι
προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στη μεταβατική συμπεριφορά
της OLED και στη παραγωγή της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης της διόδου.
Πριν όμως παρουσιαστούν τα βήματα των προσομοιώσεων και τα
αποτελέσματα αυτών, θα ρίξουμε μια ματιά στο προγραμματιστικό πακέτο που
χρησιμοποιήθηκε.

4.1. ATLAS - Organic Display
To προγραμματιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε για τη προσομοίωση της
συμπεριφοράς της OLED και τη παραγωγή των αποτελεσμάτων είναι το
ATLAS™ της SILVACO. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η επέκταση
ORGANIC DISPLAY του ATLAS, η οποία επιτρέπει τη μελέτη των ηλεκτρικών
και οτΓπκών ιδιοτήτων οργανικών διατάξεων όπως OTFTs και OLEDs.
Το ATLAS είναι ένας προσομοιωτής που βασίζεται στη αναπαράσταση της
δομής της διάταξης (physically based simulator). Οι προσομοιωτές αυτού του
τύπου προβλέπουν τα ηλεκτρικά χαρακτηρισπκά της προσομοιωμένης
συσκευής βασιζόμενοι στα φυσικά χαρακτηριστικά της (τυσκευής και τις
συνθήκες πόλωσής της (bias conditions). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
προσέγγισης της λειτουργίας της συσκευής σε ένα δισδιάστατο ή τρισδιάστατο
πλέγμα το οποίο αποτελείται από διακριτά σημεία, τους κόμβους (nodes).
Εφαρμόζοντας διαφορικές εξισώσεις (οι οποίες παράχθηκαν από τους νόμους
του Maxwell) στο πλέγμα, είναι δυνατή η προσομοίωση της κίνησης των φορέων
εντός της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατή η μοντελοποίηση
της ηλεκτρικής λειτουργίας μιας συσκευής σε DC, AC και transient καταστάσεις.
Ο τύπος της προσομοίωσης που χρησιμοποιείται από το ATLAS διαφέρει
ριζικά από την εμπειρική μοντελοποίηση (empirical modeling). Η εμπειρική
μοντελοποίηση χρησιμοποιεί αναλυτικές εξισώσεις οι οποίες προσεγγίζουν τα
ήδη υπάρχοντα δεδομένα όσο το δυνατό περισσότερο με τη μικρότερη δυνατή
πολυπλοκότητα. Το μειονέκτημα αυτού του τρόπου μοντελοποίησης είναι ότι δε
προσφέρουν τη δυνατότητα πρόβλεψης συμπεριφοράς ή ενδοσκόπησης αλλά
ούτε και εμφκχλωσης θεωρητικής γνώσης.
Η physically-based προσομοίωση πλεονεκτεί, κυρίως δύο λόγων: Πρώτον
είναι, στη πλειονότητα των περιπτώσεων, γρηγορότερη και ανέξοδη σε σχέση με

τη διεξαγωγή πειραμάτων σε φυσικές διατάξεις. Δεύτερον, παρέχει πληροφορίες
οι οποίες είναι δύσκολο ή και αδύνατο να μετρηθούν.
Το κύριο μειονέκτημα της physically-based προσομοίωσης είναι ότι όλες οι
φυσικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη διάταξη πρέπει να
ενσωματωθούν στον προσομοιωτη. Επιπλέον, αριθμητικές διαδικασίες και
μέθοδοι πρέπει να επιστρατευθούν για τη λύση των αντίστοιχων εξισώσεων.
Ενας από τους λόγους της επιλογής του ATLAS ως του προγράμματος
προσομοίωσης είναι ότι παρέχει εύκολη διέξοδο στα παραπάνω προβλήματα.

4.2. Προσομοιωμένη OLED
Η διάταξη που προσομοιώθηκε ήταν μία MEH-PPV (methoxy-5-(2ethylhexyloxy)-p- phenylenevinylene) Single Layer OLED. Στην Εικόνα 4.1
φαίνονται τα δομικά της στοιχεία, καθώς και οι αντίστοιχες διαστάσεις στους
άξονες.

Εικόνα 4.1. MEH-PPVSingle Layer OLED
Από την αναφορά της ικανότητας φωτοβολίας των συζυγών πολυμερών, το
PPV και τα παράγωγά του μελετήθηκαν ευρέως ως προς τη δυνατότητα
εφαρμογής τους ως το ενεργό στοιχεία σε LEDs. Μιας και το PPV δεν διαλύεται
σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες (και κατά συνέπεια είναι αναγκαία η ειδική
επεξεργασία του ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμο σε OLEDs), το MEH-PPV

(methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-p- phenylenevinylene) είναι μια προτιμητέα
επιλογή κατά τη κατασκευή οργανικών LED. Το MEH-PPV είναι ευδιάλυτο,
καθιστώντας εύκολη την επεξεργασία του σε λεπτά υμένια.
Ως υποστρώματα χρησιμοποιήθηκαν Indium-tin-oxide (ΙΤΟ) και Α1.

4.3. Χαρακτηριστική Καμπύλη Ρεύματος Τάσης
Στο 1“ πείραμα, ως έξοδο του προγράμματος προσομοίωσης πήραμε τη
χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-τάσης για την OLED.
Αρχικά θα παρουσιαστεί το αρχείο που χρησιμοποιήθηκε ως είσοδος στο
πρόγραμμα προσομοίωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
(χαρακτηριστική I-V της OLED).

4 .3 .1 .

Α ρ χείο Εισόδου

Το αρχείο που χρησιμοποιήθηκε ως είσοδος στο πρόγραμμα προσομοίωσης,
παρουσιάζεται στα παρακάτω:
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To αρχείο ξεκινά με τη δήλωση SET στην οποία φαίνονται οι μεταβλητές που
καθορίζουν το πάχος των διάφορων περιοχών της OLED. Εδώ ορίστηκε μια
OLED τριών στρωμάτων: μια επίστρωση πολυμερούς MEH-PPV, μεταξύ μιας
στρώσης Indium-Tin-Oxide (ΙΤΟ) επικαλυμμένης με γυαλί και μιας στρώσης
μετάλλου. Το ΙΤΟ στρώμα είναι η άνοδος, ενώ το μέταλλο συνιστά τη κάθοδο.
Επιπλέον η επίστρωση του πολυμερούς είναι τύπου-ρ, με ομοιόμορφη
συγκέντρωση (doping uniform reglon-l conc-lel5 p .ty p e ).
Μετά τη περιγραφή της διάταξης η δήλωση MATERIAL χρησιμοποιείται στο
καθορισμό των υλικών ΙΤΟ και MEH-PPV:

Η παράμετρος REAL.INDEX ορίζει το πραγματικό μέρος του δείκτη
διάθλασης (ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον συντελεστή
απορρόφησης) του ΙΤΟ.
Η παράμετρος AFFINITY ορίζει το επίπεδο LUMO του πολυμερούς,
ενώ η παράμετρος EG300 ορίζει το ενεργειακό χάσμα του (κατά
συνέπεια, το επίπεδο HOMO του πολυμερούς ορίζεται έμμεσα στα 4.9
eV - HOMO = LUMO + EG300).
Η παράμετρος RST.EXCITON καθορίζει την αναλογία singlet προς
triplet εξιτονίων του πολυμερούς. Η παράμετρος αυτή παίζει
καθοριστικό ρόλο στο καθορισμό του τελικού ορίου της απόδοσης της
OLED.
Η παράμετρος TAUS.EXCITON ορίζει το χρόνο ζωής των singlet
εξιτονίων, ενώ η παράμετρος LDS.EXCITON ορίζει το μήκος διάχυσής
τους.
Στη συνέχεια, η δήλωση MOBILITY χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των
παραμέτρων κινητικότητας του πολυμερούς (προσομοίωση του μοντέλου
κινητικότητας Poole-Frenkel):
•

Οι παράμετροι SELTAEN.PFMOB και DELTAEP.PFMOB καθορίζουν
την ενέργεια θερμικής ενεργοποίησης {thermal activation energy) του
οργανικού πολυμερούς (ηλεκτρόνια και οπές αντίστοιχα), υπό
μηδενικό ηλεκτρικό πεδίο.
• Οι παράμετροι BETAN.PFMOB και BETAP.PFMOB καθορίζουν τον
συντελεστή Poole-Frenkel για τις οπές και τα ηλεκτρόνια αντίστοιχα.
• Τέλος, οι παράμετροι MUN και MUP καθορίζουν τη κινητικότητα
χαμηλού πεδίου {low Held mobility για τα ηλεκτρόνια και τις οπές
αντίστοιχα.

Η δήλωση CONTACT χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των
συναρτήσεων έργου {workfunctioii) του μετόιλλου και του ΙΤΟ σε κάθοδο και
άνοδο αντιστοίχως:
•

Η πρώτη δήλωση καθορίζει τη συνάρτηση έργου για τη κάθοδο στα
2.9 eV (αντιστοιχεί στο ασβέστιο - Ca). Με τον τρόπο αυτό,
δημιουργείται ένα φράγμα έγχυσης ηλεκτρονίων της τάξης των 0.1 eV
( συνάρτηση έργου του Ca, μείον τη συγγένεια του πολυμερούς).

•

Η δεύτερη δήλωση, καθορίζει τη συνάρτηση έργου του ΙΤΟ στα 4.7 eV.
Δημισυργείται έτσι ένα ενεργειακό φράγμα έγχυσης οπών της τάξης
των 4.9 eV.

•

Η επιλογή AUTO.OHMIC μετατρέπει αυτομάτως την επαφή σε ωμική,
όταν δεν υπάρχει ενεργειακό φράγμα.

Τέλος, στις δηλώσεις STATEMENTS, χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα
(Poole-Frenkel-like mobility model - PFMOB, Langevin bimolecular
recombination model - LANGEVIN, singlet exciton model -SINGLET). Τα
μοντέλα PFMOB και LANGE\TN ορίζουν τους μηχανισμούς μεταφοράς και
επανασύνδεσης του πολυμερούς, ενώ το μοντέλο SINGLET χρησιμοποιείται crrov
υπολογισμό το ρυθμό ακτινοβόλησης λόγω επανασύνδεσης στην OLED.

Χαρακτηριστικά μεγέθη της διάταξης (όπως αυτή χρησιμοποιήθηκε στις
προσομοιώσεις), φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.
S.C.,.
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Εικόνα 4.2. Δυναμικό (Volt) κατά μήκος της OLED

Εικόνα 4.3. ;Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος της OLED.

Εικόνα 4.4. Ενέργεια (eV) των ζωνών Σθένους και Αγωγιμότητας κατά μήκος της
OLED
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Π ρογράμματος

Στην Εικόνα 4.8 φαίνεται η έξοδος του προγράμματος προσομοίωσης - η
χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-τάσης της OLED.

Εικόνα 4.8. Πυκνότητα ρεύματος ανόδου προς τη τάση ανόδου.
Παρατηρούμε πως σε χαμηλές τιμές της τάσης, η χαρακτηριστική καμπύλη
μεταβάλλεται γραμμικά (ωμικό μέρος)., αποτέλεσμα αναμενόμενο μιας και για
χαμηλές τιμές της τάσης, κυριαρχεί η έγχυση φορέων. Η κλίση της
χαρακτηριστικής αυξάνει με αύξηση της τάσης πάνω από τα 7 Volt.

4.4. Μεταβατική Συμπεριφορά OLED
Εδώ θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 2^ προσομοίωσης, όπου
μελετήθηκε η μεταβατική συμπεριφορά {transient response) της OLED.
Παρακάτω φαίνεται το πρόγραμμα εισόδου:

spacing*0.005
spacing»0.005

elec

n
.max*0 material*!
mater ial*AluminuiQ

doping uniform region*! conc*lel5 p

# Set parameters f
m aterial region*!
eg300*2.1 nc300*2.5el9 nv300*2.5el9 permittivity=3.0
ta\in0*le-9 taup0=le-9 affinity=2.8 arichn=120 \
rst.exciton-0.5 taus.exciton*le-9 Ids.exciton*0.01 V
# Defining m obility parameters for MEH-PPV
m obility
region*!
material=PPV
deltaen.pfmob*0
etan.pfmob*3.7e-4 betap.pfmob*3.7e-4 mun*0.5e-5 mup*0.5e-4

models sin g let langevin pfmob p rin t

method newton dt.ma;

» name»Exciton
output u.langevin

log outfile=organicex02.1og

# Plot Langevin and Exciton Contour p lots at V.
tonyplot organicex02_l.str -se t organicex02_l.;
tonyplot organicex02_l. s tr - se t organicex02_2.;
solve vanode*0 ramptime*5e-9 dt*5e-ll tstop=550e-9 name*anode

deltaep.pfmob*0

Τα χαρακτηριστικά της προσομοιωμένης διόδου είναι τα ίδια με αυτά που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.3 και δε θα αναλυθούν περαιτέρω.
Στις Εικόνες 4.9 και 4.10 φαίνονται τα αποτελέσματα του προγράμματος
προσομοίωσης: η γραφική παράσταση του ρεύματος ανόδου και η μεταβολή της
συγκέντρωσης των εξιτονίων με το χρόνο αντίστοιχα.
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Εικόνα 4.9. Μεταβολή του ρεύματος ανόδου με το χρόνο.
Στο διάγραμμα αυτό, απεικονίζεται η μεταβατική συμπεριφορά του ρεύματος
ανόδου. Χαρακτηρίζεται από μία αρχική αιχμή (παρατηρείται μεταξύ 0 και
10“·^S), λόγω της χωρητικότητας της συσκευής. Η μικρής διάρκειας αιχμή
ακολουθείται από μία ημισταθερή κατάσταση (παρατηρείται μεταξύ 10“'^ - 5 ·
10"^ S). Κατά το κλείσιμο της συσκευής (περί τα 5 ■10“'^ s), παρατηρούμε μία
πολύ μικρής διάρκειας αιχμή εκφόρτισης της συσκευής.
Και οι δύο αιχμές, οφείλονται στη χωρητικότητα της οργανικής φωτοδιόδου.
Αυτές οι μεταβατικές αιχμές ρεύματος μπορούν να εττηρεάσουν τη θέση
χρονικών παραμέτρων της διόδου καθώς και τις ανάγκες ισχύος της διάταξης
και μπορούν να οδηγήσουν σε υποβιβασμό της ποιότητάς της.

Στο διάγραμμα αυτό, απεικονίζεται η μεταβατική συμπεριφορά {transient
response) της οργανικής φωτοδιόδου λόγω εφαρμογής ενός τετραγωνικού
παλμού των 12 Volt και διάρκειας 0.5 με.
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5.Συμπεράσματα - Μελλοντικές Προτάσεις
Στη διπλωματική αυτή εργασία καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος των οργανικών
ηλεκτρονικών, ενός τομέα που χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας τις δύο τελευταίες
δεκαετίες.
Στο 1“ κεφάλαιο, παρουσιάστηκε η αρχή λειτουργίας των οργανικών
πολυμερών σε ηλεκτρονικές διατάξεις και η φυσική πίσω από τα συζυγή
πολυμερή. Επιπλέον, εκτέθηκαν οι κυριότεροι τομείς εφαρμογής των οργανικών
πολυμερών και ο τρόπος με τον οποίο αυτά ενσωματώνονται στις διάφορες
συσκευές.
Στο 2° κεφάλαιο, παρουσιάστηκαν οι αρχές λειτουργίας των ανόργανων
φωτοβολτάίκών και τα χαρακτηριστικά μεγέθη της λειτουργίας τους.
Στο 3° κεφάλαιο εκτέθηκαν οι αρχές λειτουργίας των οργανικών
φωτοβολτάίκών και τα κυριότερα είδη τους.
Τέλος, στο 4° κεφάλαιο παρουσιάστηκε η χρησιμοποίηση του
προγραμματιστικού πακέτου ATLAS για τη μοντελοποίηση μιας οργανικής
φωτοδιόδου και η εξαγωγή αποτελεσμάτων διαφορετικών τύπων
προσομοιώσεων.
Δυνατότητες για μελλοντικά βήματα δίνει το προγραμματιστικό πακέτο
ATLAS. Όπως φάνηκε στο 4° κεφόιλαιο, μέσω των αρχείων εισόδου (με
κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων των προσομοιωθείσας διάταξης) μπορούμε
να εξετάσουμε εναλλακτικές αρχιτεκτονικές φωτοδιόδων. Με τον τρόπο αυτό,
είναι δυνατό να σχηματίσουμε μια αρχική άποψη για την επιρροή ενός πλήθους
παραμέτρων (αλλαγή του πάχους των επιστρώσεων, χρησιμοποίηση
διαφορετικών υλικών για τη κατασκευή των επιστρώσεων, μεταβολή της
εφαρμοζόμενης τάσης ανόδου κλπ), στη λειτουργία και στα χαρακτηριστικά
μεγέθη της OLED.

5. CONCLUSIONS - future suggestions
This diplomatic thesis covered a large part of organic electronics,
a sector that relishes particular popularity in the last two decades.
In the 1®' chapter, we presented the operating principle of organic
polymers in electronic arrays and the physics behind the conjugated
polymers. Furthermore, the main sectors of application of organic
polymers were displayed and the way in which they are incorporated in
various devices.
In the 2'^'^ chapter, we presented the operating principles of
inorganic photovoltaics and characteristic sizes of their operation.
In the 3'”'' chapter, we displayed the operating principles for
organic photovoltaics and their main types.
Finally, in the 4'*^ chapter, we presented the use of the
programming packet ATLAS for modelling an organic LED and a
conclusion of results of different types of simulations.

Possibilities for future steps become available through the
programming packet ATLAS. As it was shown in the 4'^ chapter,
through the input files (with the appropriate choice of parameters of the
simulated array) we can consider alternative architectures for LED.
Thereby, it is possible to form an preliminary opinion on the influence of
a number of parameters (changing the thickness of the coatings, using
different materials for the manufacture of coatings, using different
materials for the construction of coatings, changing the applied anode
voltage etc.) in the operation and characteristic sizes of the OLED.
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