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                                            АНОТАЦІЯ 

Макеєв О.М. Електричні властивості гетероструктур Pedot:PSS/Si 

 

Кваліфікаційна робота магістра за  спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 

освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної 

фізики. – Київ – 2020. 

 

Науковий керівник: Кандидат фіз-мат. Наук. Доцент кафедри загальної 

фізики Козаченко В. В. 

 

Під час кваліфікаційної роботи були виготовлені зразки структури типу  

PEDOT:PSS/n-Si. Проведені виміри вольт-амперних та вольт-фарадних 

характеристик та досліджено отримані дані для плівок структур типу 

PEDOT:PSS/Si. Досліджено морфологію поверхні плівки PEDOT:PSS на 

кремнію. Визначена величина енергії бар’єру гетеропереходу та коефіцієнт 

випрямлення для діодної структури. 

Ключові слова: Плівки PEDOT:PSS , гетероперехід, бар’єр гетеропереходу. 
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SUMMARY 

MAKEEV O.M. Electrical properties of Pedot:PSS / Si heterostructures. 
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During qualifying work structures of type Pedot:PSS/Si were manufactured. 

Studied electrical properties of Pedot:PSS/Si thin films. Studied surface 

morphology of PEDOT:PSS thin film on Silicon. Measured value for work 

function of structure and stabilization coeffitient for diode structures. 
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Вступ 

 
Що таке наноелектроніка? Це область електроніки, що займається 

розробкою технологічних і фізичних основ побудови інтегральних 

електронних схем з розмірами елементів менше 100 нанометрів, називається 

наноелектронікою. Сам термін «наноелектроніка» відображає перехід від 

мікроелектроніки сучасних напівпровідників, де розміри елементів 

вимірюються одиницями мікрометрів, до більш дрібних елементів - з 

розмірами в десятки нанометрів. З переходом до нанорозмірів, в схемах 

починають домінувати квантові ефекти, що відкривають безліч нових 

властивостей, і, відповідно, що знаменують собою перспективи їх корисного 

використання. І якщо для мікроелектроніки квантові ефекти часто 

залишалися паразитними, адже наприклад зі зменшенням розміру 

транзистора його роботі починає заважати тунельний ефект, то 

наноелектроніка навпаки - покликана використовувати подібні ефекти як 

основу для наногетероструктурної електроніки. Кожен з нас щодня 

користується електронікою, і напевно багато людей вже помічають деякі 

однозначні тенденції. Пам'ять в комп'ютерах збільшується, процесори стають 

продуктивнішими, розміри пристроїв зменшується. З чим це пов'язано? В 

першу чергу - зі зміною фізичних розмірів елементів мікросхем, з яких всі 

електронні пристрої по суті і будуються. Хоч фізика процесів залишається на 

сьогоднішній день приблизно такий же, розміри пристроїв стають все менше 

і менше. Великий напівпровідниковий прилад працює повільніше і споживає 

більше енергії, а нанотранзистори - і працює швидше, і енергії споживає 

менше. У електроніки що базується на органічних напівпровідниках є багато 

переваг над звичною нам кремнієвою.  

Перше і найважливіше це ціна та легкість процесу виготовлення 

електронних елементів. На відміну від тих же кремнієвих пластин ціна 

розчину органічного напівпровідника набагато менша. Також перевагою є і 
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розчинність таких полімерів. Це дозволяє сильно спростити транспортування 

та зберігання матеріалів, що будуть використані для виробництва. Також 

готові вироби на органічних напівпровідниках проявляють набагато кращу 

стійкість до механічних пошкоджень. Елементи виготовлені повністю з 

органіки можуть бути навіть гнучкими. Але незважаючи на такі переваги, у 

органічної електроніки є і недоліки. Один з таких це слабка стійкість. Тобто 

елементі можуть доволі швидко деградувати та руйнуватись. Особливо це 

помітно в агресивних середовищах, наприклад у космосі, тому органічна 

електроніка ще не готова до цього. Проте розробки в цьому напрямку 

ведуться і можливо вдасться позбавитися від найголовніших недоліків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 
1.1 Органічні напівпровідники. 

 
В кристалічних напівпровідниках розташування елементів в решітці 

призводить до утворення делокалізованих електронних станів та рівневої 

структури. Наявність дефектів (таких як включення ти границі кристалів) 

дуже сильно впливають на якість рівневої структури. Це означає, що 

виготовлення високопродуктивних матеріалів з кристалічних 

напівпровідників дорогий та складний процес. Основним гальмом для 

розвитку дешевих фотоелектричних приладів та мікросхем протягом 

останніх кількох десятиліть була відносно висока вартість кристалічного 

кремнію, який повинен бути перероблений з очищеного розплаву при 

надзвичайно високій температурі. Ще більші витрати пов'язані з 

люмінесцентними напівпровідниковими кристалами для світлодіодів[26]. 

Альтернативний підхід полягає у використанні матеріалів, у яких 

напівпровідна поведінка є невід'ємною властивістю, а не залежить від стану 

решітки. Молекулярні напівпровідники є одним з таких класів матеріалу, 

завдяки якому синтетичні молекули з бажаною електронною структурою 

використовуються для формування активного шару напівпровідникового 

пристрою. Електронні властивості молекулярних напівпровідників значною 

мірою є «провідними» у кожну молекулу, і не залежать від конкретної 

кристалічної структури. Це робить їх значно більш толерантними до 

домішок, дефектів упаковки або граничних ефектів і, таким чином, відкриває 

набагато більше можливостей для зниження вартості виготовлення. 

Розділення електронної та фізичної структури також розглядає проектування 

рівневої структури як проблему молекулярного дизайну, а не кристалічного 
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складу, що робить його доступним для широкої галузі синтетичної хімії. 

Зокрема, надзвичайна гнучкість органічної хімії призвела до домінування 

органічних молекул у молекулярних напівпровідникових технологіях. 

Органічні напівпровідники - це матеріали з низькою діелектричною 

постійною. У матеріалах з високою діелектричною проникністю скринінг 

зменшує Кулонівське притягнення між збудженими парами електрон-дірок 

до кількох десятків меВ. Тому такі слабо зв'язані e-h пари (екситони Ваньєр-

Мотта) піддаються стихійній дисоціації у вільні заряди за допомогою 

взаємодії з фононами решітки кімнатної температури. У матеріалах із 

низьким е Кулонівське притягання не піддається сильному екрануванню, що 

призводить до екситонів типу Френкеля з енергіями зв’язку близько 0,1–1 еВ. 

Дисоціація цих екситонів на вільних носіях заряду рідко відбувається при 

кімнатній температурі (проблематично для фотоелектрики, потенційно добре 

для світлодіодів). Якщо вони не дисоціюють, екситони в органічних 

матеріалах зазвичай демонструють тривалість люмінесценції протягом 

кількох наносекунд[26].  

Носії заряду, що рухаються через органічний матеріал, зазвичай 

локалізуються на кількох атомах структури, і тому діють як великі збурення 

для локальної електронної структури. Поляризація локального середовища 

(посилена низьким значенням діелектричної проникності) та розрив 

локальної кон'югації призводить до геометричного розслаблення молекули. 

Таким чином, основним носієм заряду в органічних матеріалах є полярон - 

квазічастинка, що включає заряд, локалізований за допомогою пов'язаного з 

ним молекулярного спотворення. Міграція поляронів між полімерними 

ланцюгами або сполученими областями передбачає значну енергію 

перебудови, зменшуючи рухливість. Залежно від того, наскільки жорстка 

молекула, геометрична релаксація також може призвести до значного зсуву 

Стокса між спектрами поглинання та випромінювання, що особливо вигідно 

для зменшення самопоглинання в органічних світлодіодах.  

Оскільки органічні молекули (і особливо полімери) зазвичай 
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демонструють низьку симетрію, транспорт може бути сильно анізотропним. 

Для жорсткого сполученого полімеру внутрішньоланцюговий транспорт буде 

швидшим, ніж транспорт у напрямку укладання π – π, тоді як бічний 

транспорт через насичені бічні групи може бути дуже поганим. 

Повідомлялося про рухливість внутрішньоланцюгових отворів до 600 см2 / V 

для полі (p-фенілену) східчастого типу, тоді як вимірювані рухливості мають 

порядок 1–10 см2/V в твердих плівках і сильно залежать від орієнтації 

полімерів. Такий транспорт також залежить від температури та електронних 

розладів, оскільки кожен міжмолекулярний «стрибок» потребує значної 

молекулярної перебудови. Такий розлад також обмежує швидкість дифузії 

для екситонів, обмежуючи кількість сусідніх ділянок, які є енергетично 

доступними.  

Органічні напівпровідники легко наносити на поверхню. Невеликі 

органічні молекули можуть бути сублімовані під вакуумом при відносно 

низькій температурі, що дозволяє створювати чітко визначені плівки та 

структури шарів без необхідності високотемпературної обробки з високою 

чистотою. Розчинність також може бути спеціально розроблена в молекулі 

без істотного впливу на її електронну структуру, як правило, досягається 

приєднанням гнучких насичених бічних груп уздовж основи (Рис. 1.1.1). 

Тому багато органічні молекули можуть утворюватися в чорнило і 

оброблятися з розчину. Як тверді плівки, ці розчинні напівпровідники, як 

правило, гнучкі та дуже стійкі до руйнування, надаючи сукупність 

технологій, які використовують їх термін «пластмасова електроніка».  
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1.2 Електронні прилади на основі органічних 
напівпровідників.       

    
Органічні напівпровідники успішно застосовуються до 

найрізноманітніших електронних пристрої. Наступний розділ - короткий 

огляд кількох основних органічних оптоелектронів типи пристроїв: 

фотоелектрики, світлодіоди, фотоприймачі, транзистори та бістабільні 

пристрої пристрої пам'яті.        

Ефективні пристрої органічної фотовольтаїки (ОФВ) були вперше 

продемонстровані в 1986 році з ККД 1% та двошаровим гетеропереходом, що 

Рис.1.1.1 Підвищення розчинності органічних напівпровідників. 
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складається з фталоціаніну міді (CuPc) та похідного перилену-34[27]. З 

моменту впровадження цієї архітектури було досягнуто швидкого прогресу в 

обох основні наукові розуміння та продуктивність пристроїв. Через 

розуміння і розробку нових матеріалів активного шару та оптимізації 

архітектури пристроїв, найсучасніші ОФВ зараз мають ефективність в 

десятки відсотків. Технологія обробки також еволюціонували до того, що 

комерційне виробництво та ринкова життєздатність зростають. Основна 

перевага ОФВ над неорганічними модулями: вони легкі, гнучкі та 

виготовляються з використанням набагато простіших технологій. Ці переваги 

роблять ОФВ прекрасним джерелом для інтеграції в будівельні матеріали та 

побутові предмети для портативного вироблення електроенергії, наприклад, 

одягу. ОФВ також можуть бути виготовлені з імітацією природні форми 

(наприклад листя) для естетичного вигляду та приховання установки. 

На сьогоднішній день органічні світлодіоди (OLED) знайшли найширше 

комерційне визнання в галузі органічної електроніки. Багато в чому OLED 

працюють як зворотний ОПВ - заряди направлені на  органічний матеріал для 

утворення екситону, який потім рекомбінує для випромінювання світла. 

Колір світла залежить від властивосте випромінюючої молекули. Хоча 

органічна електролюмінесценція відома з 1960-х років, практичні OLED були 

реалізовані лише після 1987р[27]. з появою двошарового гетеропереходу. У 

цьому пристрої дірки та електрони ефективно транспортуються в зону 

гетеропереходу їх відповідними шарами, і в шарі з електронною провідністю 

відбувається утворення екситону та рекомбінація для випромінювання 

зеленого світла . Ефективність перетворення електронів у фотони становила 

приблизно 1% при робочій напрузі менше 10 В, що суттєво покращило 

попередню технологію. Найбільший стрибок у виконанні OLED відбувся із 

впровадженням складних фосфоресцентних випромінювачів з атомами 

важких металів, які дають можливість радіаційної рекомбінації триплетів за 

допомогою спін-орбітного зв’язку. Триплет-синглет відношення в органічних 

матеріалах становить 3: 1, а радіаційна рекомбінація триплетного стану 
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зазвичай заборонена. Атоми важких металів дозволяють синглетному та 

триплетному екситонним станам змішуватися, дозволяючи всім екситонам 

сприяти випромінюванню світла. Фосфоресцентні OLED продемонстрували 

∼100% внутрішньої квантової ефективності. OLED швидко переросли в 

комерційно життєздатну технологію для дисплеїв з активною матрицею, що 

обіцяє більшу ефективність, гнучкість та більш справжнє відтворення 

кольорів, ніж рідкокристалічна технологія.  

Органічні напівпровідники знайшли також застосування у фотодетекції. 

Через високі оптичні коефіцієнти поглинання органічні матеріали можуть 

використовуватися у високошвидкісних фотодетекційних заходах, хоча 

мобільність носіїв в органічних матеріалах на порядок менша, ніж у 

неорганічних напівпровідників. Сильне поглинання органічними 

матеріалами дозволяє використовувати у фотоприймачах ультратонкі 

(товщиною 100 Å) органічні плівки. Якщо припустити розумну швидкість 

дрейфу носія насичення 105 см / с, максимальна пропускна здатність ∼100 

ГГц. Таким чином органічні фотоприймачі легко конкурують з 

неорганічними напівпровідниковими фотоприймачами. Більше того, вони 

мають переваги в тому, що вони сумісні з гнучкими підкладками, і можуть 

виготовлятися на великих площах з відносно низькою вартістю. В якості 

активних матеріалів в органічних фотоприймачах використовувались як 

невеликі молекули так і кон'юговані полімери. Генерація заряду при 

фотозбудженні аналогічна, як у комірках ОФВ, і найчастіше покладається на 

гетероперехід донор-акцептор.  

За останні два десятиліття транзистори з польовим ефектом на основі 

органіки (OFET) стали альтернативою неорганічним транзисторам на основі 

кремнію для недорогих застосувань з низькою швидкістю комутації. 

Оптимізація морфології органічного шару та підвищення чистоти матеріалу 

врешті-решт призвели до появи OFET котрі можуть конкурувати з наявними 

аналогами. Однак неорганічні діелектрики, що відповідають за затримку 

заряду на органічному напівпровідниково-діелектричному інтерфейсі,  
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викликають гістерезис та ефекти пам’яті. Заміна полімерним діелектриком 

або додавання самостійно зібраного моношару між неорганічним 

діелектриком та органічним напівпровідником може подолати ці проблеми і 

навіть забезпечити можливість збільшення мобільності та покращення 

роботи n-типу. Постійний розвиток OFET призвів до їх успішної реалізації в 

різних сферах застосування, що має перспективи для значного комерційного 

прийняття як недорогу, гнучку альтернативу неорганічним транзисторам. 

 

1.3 Гетероструктури на основі Pedot:PSS. 
 

Полі (3,4-етилендіокситіофен): полі (стиренсульфонат) – це полімер на 

водній основі з високою робочою функцією з провідністю p типу. Він є 

підходящим матеріалом для багатьох застосувань напівпровідникового 

пристрою завдяки своїм чудовим оптоелектронним властивостям, таким як 

висока провідність, висока прозорість, термостабільність і може легко бути 

нанесений різними методами при кімнатній температурі[25]. Захоплюючі 

властивості PEDOT:PSS спонукали вчених до величезної мотивації 

досліджувати можливості використання цих властивостей для технологічних 

застосувань. В даний час застосування PEDOT:PSS тонких плівок не 

обмежується лише органічними пристроями, але також поширюється на 

органічні/неорганічні гібридні напівпровідникові пристрої. Металополімер-

напівпровідникові діоди Шотткі - це найпростіші пристрої, які дають змогу 

повністю зрозуміти природу електричної поведінки полімеру. 

При побудові перехрестної структури за допомогою нанесення смуг 

електродів з обох боків плівки PEDOT:PSS, структура проявляє ефекти 

пам’яті. В такій структурі реорієнтація диполів під дією зовнішнього 

електричного поля створює два стабільних стани в яких може перебувати 

комірка та відповідальна за ефект пам’яті.  

Плівки PEDOT:PSS також використовуються при виготовленні сенсорів 
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напруження та розтягу. На відміну від металевих плівок та плівок зі сплавів, 

полімер має набагато кращі механічні властивості. Такі сенсори 

виготовляються простішими технологічними процесами та мають нижчу 

собівартість. Крім того такі сенсорні плівки набагато краще сприймаються 

організмом людини що дає можливість імплементації в хірургії та 

підшкірних імплантах. 

При нанесенні плівки PEDOT:PSS на завчасно розтягнений субстрат 

результує в утворенні серпантинової структури котра надалі проявляє високу 

стійкість до розтягу та деформації. Це дає можливість для виготовлення 

надтонких розтяжних органічних сонячних елементів.  

Також відкриваються можливості для виготовлення стійких до 

деформацій органічних електрохімічних транзисторів.  Ці пристрої 

функціонують як перетворювачі іонних сигналів в електричні і являються 

перспективною платформою для майбутнього розвитку органічної 

біоелектроніки. Основна сфера застосування на даний момент це 

виготовлення різних видів хімічних та біологічних сенсорів. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ ТА 
ЗРАЗКИ 

 

2.1 Методи дослідження електричних властивостей. 

 
    Дослідження зразків полягає у вимірі знятті вольт-амперної  та вольт-

фарадної характеристик. Для отримання характеристик нами була 

побудована лабораторна установка. Схема установки для вимірів зображена 

на рис. 2.8.  

В установку входить генератор коливань SIGLENT SDG 1020. Цифровий 

осцилограф  BORDO 221. Опір R=36 . Під час  вимірювання зразок 

послідовно підключений до генератора і до осцилографу. На зразок 

подається сигнал з генератора і після проходження через зразок вимірюється 

осцилографом. Сигнал з зразка порівнюється з еталонним сигналом з 

генератора. На основі вимірів цих сигналів будується вольт-амперна 

характеристика та вольт-фарадна залежності. 

Для отримання вольт-амперних залежностей генератор генерує трикутний 

сигнал з частотою 0,01 Гц.  Виміри напруги  проводяться у діапазоні від -1,25 

В до 1.25 В.  

З вольт-амперних характеристик можна визначити напругу холостого 

ходу , максимальну пряму напругу , максимальний прямий струм 

, струм короткого замикання . 
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Для отримання вольт-фарадних залежностей генератор генерує сигнал, який 

є сумою трикутного сигналу з частотою 0.01 Гц та синусоїдального з 

частотою 1 МГц та амплітудою 10мВ. 

 

2.2 Отримання тонких плівок органічних напівпровідників. 

 
У нашій роботі ми отримали зразки, які складаються з кремнієвої 

підкладки та токого шару органічного напівпровідника. Для отримання 

тонких плівок ми використовували методи “air coating” та “spin coating”. 

Суть методу “air coating” полягає в наступному. В тонку трубку капілярного 

типу подається розчин котрий необхідни нанести на поверхню. Біля кінця 

капіляру пропускається швидкий потік газу. В нашому досліді було 

використано газ Аргон. При проходженні потоку газу утворюється зона 

пониженого тиску, що призводить до підсмоктування розчину з капіляру. 

Після цього розчин піддається розпиленню газом.  

Рис.2.1.1 Схема установки для дослідження електричних властивостей. 
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Рис.2.2.1 Установка для “air coating” 

Метод “spin-coating” полягає у використанні відцентрової сили, яка 

виникає при обертанні навколо власної осі. Під дією відцентрової сили 

рідина яка наноситься на підкладку розподіляється  по  поверхні підкладки 

тонким шаром. 

Установки для “spin-coating” являють собою пристрій з площадкою яка 

обертається. На площадці закріплюється підкладка на яку наноситься розчин 

речовини з якої потрібно утворити тонку плівку. 

       Є два способи нанесення речовини на підкладку: 

- Статичний метод.  

Який полягає у нанесенні на не рухому підкладку розчину речовини у 

вигляді краплини. Після нанесення на підкладку розчину площадка 

розкручується до потрібної частоти обертання при якій відбувається 

рівномірний розподіл розчину і утворюється тонка плівка.  

- Динамічний метод 

Який полягає у нанесенні розчину речовини на підкладку яка обертається у 

вигляді краплини яка падає на підкладку або як тонкий струмок. В 

залежності від розмірів підкладки використовується перший або другий 

спосіб нанесення. 

 Частота обертання площадки під час нанесення розчину на підкладку 

залежить від густини розчину та товщини плівки яку треба нанести на 

підкладку. Частота обертання підкладки яка використовується у сучасних 

процесах утворення тонких плівок методом “spin-coating” складає від 
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декількох тисяч обертів до кількох десятків тисяч обертів на хвилину. 

Після нанесення розчину і утворення тонкої плівки необхідно видалити з 

утвореної плівки розчинник. Для видалення розчинника підкладку з 

нанесеною на неї плівкою висушують при температурі вищій за температуру 

випаровування розчинника. Після чого утворення плівки завершується 

остаточно. 

Схема процесу “spin-coating”: 

- Нанесення на підкладку розчину. 

- Обертання зразка. 

- Видалення розчинника (висихання зразка). 

                                                       

 

Рис.2.2.2 Схема процесу “spin coating” 

Метод “air coating” ми використовували, оскільки він має певні переваги над 

іншим. Цей метод дозволяє наносити шар будь-якої форми на поверхні за 

допомогою маски, яка обмежуватиме аерозольний струмінь, а також має 

менші вимоги до адгезії поверхні. 
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2.3 Метод термічного осадження для виготовлення 
електродів. 

 
Вакуумний універсальний пост ВУП-4 призначений для здійснення операцій 

електронно-мікроскопічного препарування, пов'язаних з розпиленням 

речовин у вакуумі. Прилад може бути використаний для металізації 

матеріалів у вакуумі, нагріву і охолодження досліджуваних зразків, 

очищення зразків і розпилення матеріалів за допомогою іонного 

бомбардування. Установка за один прийом дозволяє напилюють кілька шарів 

різних металів (до п'яти) різної товщини кожен. 

Зовнішній вигляд установки наведено на Рис.2.3.1 ВУП-4 складається з 

правої вакуумної (1) і лівої електричної (2) стійок. У вакуумній стійці у 

верхній частині встановлено столик (5) для вакуумного препарування. 

Праворуч і ліворуч від столика розташовані похилі (6),(4) і горизонтальні 

(7),(3) пульти управління. Всі операції з приготування зразків виконуються в 

робочому обсязі, утвореному підставкою і ковпаком.  

Процес проходить у високому вакуумі, для того, щоб речовина, що 

випаровується, досягала підкладки не розсіюючись на інших атомах 

залишкового газу у вакуумній камері, і для зменшення включення домішок. 

Високий вакуум у робочій камері установки забезпечують форвакуумний та 

дифузійний (паромасляний) насоси. 
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Рис.2.3.1 Зовнішній вигляд установки ВУП-4: 

1) вакуумна стійка, 2)  електрична стійка, 3),7) горизонтальні пульти 

управління, 4),6) похилі пульти управління, 5) столик для вакуумного 

препарування. 

 

Основні параметри та характеристики ВУП-4: 

- залишковий тиск в робочому обсязі при охолодженні водою 1,3·10-3 Па, 

час відкачування 15 хв.; струм розжарення випарників до 200 А; 

- температура столика для охолодження об'єктів до -150° С; час 

охолодження до 30 хв.; 

- температура столика для нагріву об'єктів до 1100 ° С; час нагріву 15 хв.; 

- максимальний струм тліючого розряду 50 мА. 

Метод термічного напилення в вакуумі використовує електричний 

нагрівач для сублімації атомів і цілих кластерів речовини. 

 

2.4 Виготовлення зразків. 

 
Виготовлення зразків починається з підготовки підкладок. Кремнієві 

пластини товщиною 600мкм було нарізане на квадратні пластинки зі 
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стороною 1см. Після нарізання заготовки були оброблені в ультразвуковій 

ванній при потужності 50 Вт протягом 15 хвилин з додаванням поверхнево 

активних речовин, щоб позбавитись будь-яких речовин на поверхні 

заготовки. Далі кремнієві пластини були протравлені в фторовій кислоті для 

того щоб позбавитись шару оксиду SiO2 що утворюється на поверхні 

кремнію.  Далі методом spin-coating було нанесено плівки Pedot:pss для 

виготовленя зразків №1 та №3. А методом air-coating – для зразка №2. Після 

цього за допомогою методу термічного осадження було нанесено верхній 

електрод (на плівку Pedot:pss ). Нижній електрод втирався пастою Ga-Zn з 

іншого боку Si пластини. 

 

2.5 Методи симуляції гетероструктур на основі Pedot:PSS. 
 

Також було проведено моделювання досліджуваної структури в 

програмі general-purpose tool for the simulation of opto-electronic devices 

(gpvdm). Ця програма призначення для симуляції різноманітних 

напівпровідникових органічних та гібридних структур. Вона дозволяє 

вивчати вплив параметрів матеріалів, таких як провідність, рекомбінаційні 

характеристики та допування матеріалу,  на продуктивність структури та 

інші її характеристики. Також можна отримати ще багато інформативних 

графіків, зокрема найголовніший – вольт-амперну криву, і обрахунки 

багатьох параметрів результуючої системи. Також програма дозволяє дуже 

грубо обрахувати вартість окремих шарів матеріалів, що увійшли до 

структури, та ціну всієї структури (без врахування ціни виробництва, ціна на 

сировину). 

Можливе симулювання різнорозмірних структур залежно від 

потреб(1D 2D 3D). Іноді для дослідження за певних умов достатньою є лише 

1D симуляція. Це дозволяє значно прискорити обрахунки.  Можлива зміна 

кількості і розподілу точок симуляції, ширина та довжина панелі, 
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налаштування параметрів самої структури (товщина шарів, матеріали з 

широкої бібліотеки матеріалів, взаємне розташування, роль у фото 

перетворенні), електродів(координати, товщина, висота), паразитних 

компонентів. 

Програма обраховує електронну та діркову дрейф-дифузію, розв’язує 

рівняння неперервності щоб описати переміщення зарядів в межах елементу. 

Також модель обраховує рівняння Пуассона для описання внутрішнього 

електростатичного потенціалу. Рекомбінація та пастки описуються 

використовуючи Shockley-Read-Hall формалізм, де розподіл пасток може 

бути налаштованим.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАННЬ ТА ЇХ 
ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1 Дослідження спектрів пропускання та дзеркального 
відбивання. 

 

Спектр поглинання плівок PEDOT:PSS, які ми використовували для 

створення досліджуваних струтур було отримано з використанням кварцевої 

підкладки.  Плівки PEDOT:PSS на кварцеву пластинку наносились за тих же 

умов, що і при створенні досліджуваних структур – методоми air- та spin-

coating. При цьому нормовані спектри не відрізняються між собою та 

наведені на рис. 3.1. 

 

                                  Рис.3.1.1 Спектр поглинання PEDOT:PSS 
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Як видно з Рис.3.1.1 найбільш високий рівень поглинання світла у 

видимому спектрі зразків на основі PEDOT:PSS складає світло з довжиною 

хвилі 400 – 600 нанометрів. 

В цілому, у видимому спектрі рівень поглинання досить великий - 

більше 90%. 

У інфрачервоному спектрі рівень поглинання дещо менший ніж у 

видимому спектрі і спадає зі збільшенням довжини хвилі. 

Найбільший рівень поглинання у даних зразках на довжині хвилі 550 

нанометрів. Данні показники вказують на те що даний органічний 

напівпровідниковий матеріал добре поглинає світло у видимому спектрі і 

підходить для використання в сонячних елемента.  

Також ми досліджували оптичні властивості структур PEDOT: PSS /n-

Si, вимірюючи спектри дзеркального відбивання. На Рис.3.1.2 наведено 

порівняння спектрів відбивання полірованих зразків n-Si і структур PEDOT: 

PSS /n-Si. Для всіх зразків, з додаванням плівки PEDOT: PSS, інтенсивність 

відбитого світла сильно зменшується, що показує, що плівка PEDOT: PSS 

має також функцію антирефлекторного шару. Два зразки демонструють 

майже однакові оптичні властивості, а це означає, що різниця поглинання не 

є основною причиною їх різниці в продуктивності. 
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Рис.3.1.2 Спектри дзеркального відбивання полірованого кремнію та 

структур Pedot:PSS/Si отриманих різними методами. 

 

3.2 Дослідження морфології поверхні плівки Pedot:PSS на 
Si. 

 

Дослідження топології поверхні плівки Pedot:PSS на Si, отриманої методом 

спін коутінгу, було проведено за допомогою атомного силового мікроскопа 

(AFM) NT-MDT NTEGRA Prima Scanning Probe Microscope в 

напівконтактному режимі. (На жаль, плівку отриману методом air-coating, не 

вдалось поміряти для порівнняння, в зв’язку з карантином.) Дослідження 

проводились в лабораторії загального користування. Отримані файли з 

даними було опрацьовано в програмі для обслуговування AFM та обробки 

отриманих даних Nova (NT-MDT). 

 

 



 
 

27

 
Рис.3.2.1 AFM топограма плівки Pedot:PSS на Si з площі 1х1 мкм. 

(зразок№1). 

 

З аналізу AFM топограми, можна зробити висновок, що поверхня плівки 

порівняно однорідна з величиною середньоквадратичних (RMS) значень в 

межах 2.29-2.64 нм при товщині плівки порядку 60 нм. Як правило, гладкі 

поверхні забезпечують менше дефектів між підкладкою Si і плівкою 

PEDOT:PSS для поліпшення якості гетеропереходу.  

 

3.3 Дослідження вольт-амперних характеристик  
гетероструктури PEDOT:PSS/Si без освітлення. 

 
Аналіз отриманих результатів показав що зразок 1 був найбільш вдалим і 

має поведінку характерну для діода. Зразок 2 та 3 виявились невдалими та не 

показали хороших результатів. Як можна бачити з вольт-амперної 

характеристики цих зразків струм короткого замикання дуже низьких у 
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порівнянні зі зразком 1. Зразок 3 має кращі показники ніж зразок 2, але це не 

допомагає в роботі діода. 

 
Рис.3.3.1 Вольт-амперна характеристика зразку 1. 

 

 
Рис.3.3.2 Вольт-амперна характеристика зразку 2. 



 
 

29

 

 
Рис.3.3.3 Вольт-амперна характеристика зразку 3. 

 

В загальному результати є не ідеальними. Частково це може бути 

пов’язано з морфологією плівки PEDOT:PSS на поверхні кремнію. АСМ 

зразку 1 показала що товщина шару PEDOT:PSS має дуже невеликий розбіг.  

Також обраховано коефіцієнт випрямлення отриманих діодів при 

різних напрузі 0.4В. 

Таблиця 3.4.1. Коефіцієнт випрямлення зразків PEDOT:PSS/n-Si 

Зразок № 1 2 3 

квипр 5,92 1,45 3,05 

 

3.5 Дослідження вольт-амперних характеристик  
PEDOT:PSS/Si при освітленні. 

 
На рис 3.5.1 приведені вольт-амперні залежності зняті на зразках 1-3 при 

опроміненні їх поверхні білим світлом потужністю 100 мВт/см2. Як видно з 
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рисунку зразок №1 має ВАХ, яка по формі найближча до ВАХ ідеального 

діоду, але має найменшу густину струму короткого замикання та середню 

(серед досліджуваних зразків) напругу холостого ходу. Зразки 2 та 3 мають 

менш ідеальні форми ВАХ, але зразок №3 має найбільший струм короткого 

замикання та найбільшу напругу холостого ходу. Для більш детального 

аналізу ВАХ зразків структур Pedot:PSS/Si була використана програма “2/3-

Diode Fit”. Ця програма дозволяє імітувати або відповідати вимірюванням 

напруги (I-V) сонячних елементів (або, як правило, p-n переходів) за 

допомогою різних моделей 2- або 3-діодів. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0

5

10

15

20

J,
 m

A/
cm

2

U,V

#1

#3

#2

d e m o d e m o d e m o d e m o d e m o

d e m o d e m o d e m o d e m o d e m o

d e m o d e m o d e m o d e m o d e m o

d e m o d e m o d e m o d e m o d e m o

d e m o d e m o d e m o d e m o d e m o

d e m o d e m o d e m o d e m o d e m o

 
Рис.3.5.1 ВАХ  досліджуваних структур знятих при освітленні. 

Також за допомогою цієї програми з ВАХ можна визначити параметри цих 

зразків.  

Аналіз отриманих вольтамперних залежностей за допомогою цієї програми 

показав, що вони добре вкладаються в 2 діодну модель. Параметри зразків 

були визначені з вольт-амперних характеристик зразків та внесені  

до таблиці 3.5.1.  
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Таблиця 3.5.1. Фотовольтаїчні параметри зразків PEDOT:PSS/n-Si 
 

№ 

елемента 

 Jsc, 

A/  

Jmax, 

 

Usc, V Umax,V FF Rs, Ω η % 

1 0.167 0.135 0.478 0.377 0.63 3.2 5.1 

2 0.181 0.125 0.463 0.352 0.52 6.5 4.5 

3 0.193 0.127 0.459 0.342 0.49 5.3 4.35 

 

Як видно з таблиці, зразок №1 має найбільшу ефективність не 

дивлячись на найнижчий показник струму короткого замикання та середньої 

напруги холостого ходу. Це пов'язано з вищим фактором замовнення, який 

пов'язаний з формою ВАХ. Зразок №3 має найменшу ефективність, хоча 

струм короткого замикання в ньому спостерігався найбільший, але фактор 

заповнення для нього був найменшим. Крім того, спектри відбивання зразків 

№1 та №3 дуже близькі, а їх ефективність суттєво відрізняється. Далі, 

відбивання зразка №2 найменше, але ефективність має середнє значення. Це 

говорить про те, що різниця поглинання світла структурами PEDOT:PSS/n-Si 

не є основною причиною різниці в їх продуктивності.   

Зразки сонячних елементів Cu|PEDOT:PSS|n-Si показали досить 

високий показник повторюваності. Також зразки даної конструкції показали 

відносно високий коефіцієнт корисної дії.  

Ефективність виготовлених нами структур була відносно невисокою, в 

порівнянні з літературними данними, з наступних причин. По перше, з 

таблиці видно, що всі зразки мають послідовний опір в декілька омів, тоді як 

високопродуктивні елементи описані в літературі мають цей опір менший за 

1 ом. Величина послідовного опору пов'язана з досконалістю гетеропереходу 

та контактів. Крім того, ефективність залежить від фактора затіннення 
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поверхні верхнім електродом. На жаль, наш верхній електрод затіняє не 

менше 15 % поверхні.  
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ВИСНОВКИ 
 

1) Гетеросруктури PEDOT:PSS/n-Si були створені різними методами. 

2) Досліджено оптичні та морфологічні властивості плівок PEDOT:PSS. 

3) З вольт-амперних та вольт-фарадних характеристик визначені 

електричні параметри структур PEDOT:PSS/n-Si. 

4) Показано, що різниця поглинання світла структурами PEDOT:PSS/n-Si 

не є основною причиною різниці в їх продуктивності.   
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