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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek 

pt. “Oddziaływania plazmonowe w polimerowych układach  

hybrydowych dla zastosowań w optoelektronice” 

 

Rozprawa doktorska mgr Karoliny Smolarek poświęcona jest badaniom wpływu nanorurek 

srebra na właściwości układów polimerowych i kompleksów renu, które tworzą hybrydowe układy 

o potencjalnym zastosowaniu w organicznych diodach świecących i fotoogniwach. Praca została 

wykonana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Sebastiana Maćkowskiego. 

Recenzowana praca doktorska liczy około 100 stron i zawiera prawie 90 rysunków. Jej 

główny trzon stanowią następujące cztery części: część teoretyczna (17 stron), część opisująca 

badane materiały (6 stron), część opisująca metody pomiarowe (5 stron) oraz najobszerniejsza 

część przedstawiające wyniki badań własnych (55 stron). 

Część teoretyczna zawiera zwięzłe omówienie efektów i układów, które były badane w 

rozprawie. Opisane są właściwości półprzewodników organicznych, efekty plazmonowe w 

nanostrukturach metalicznych  i podstawy luminescencji, a także przedstawione jest działanie 

dwóch rodzajów badanych układów optoelektronicznych: organicznych diod emitujących światło 

(OLED) oraz ogniw polimerowych (organicznych). Autorka wybrała najważniejsze zagadnienia z 

poszczególnych tematów, które stanowią podstawę jej badań. Świadczy to o dobrym opanowaniu 

i zrozumieniu badanych przez nią efektów. Kolejne dwie części zawierają krótkie omówienie 

badanych materiałów (przewodzących polimerów o symbolach P3HT, PEDOT, PSS, PFO, F8BT 
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oraz PVK, czterech kompleksów renu z terpirydyną i nanodrutów srebra) oraz metod badawczych 

(spektroskopie absorpcyjna i emisyjna, w tym emisyjna spektroskopia czasowo-rozdzielcza, 

mikroskopia fluorescencyjna i elektroluminescencja). W tych częściach również zostały zręcznie 

przedstawione najważniejsze kwestie. Zakres badanych materiałów jest szeroki i interesujący, a 

metody badawcze kompletne i dobrze dostosowane do założonych celów badań. 

Główna część pracy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek, przedstawiająca wyniki badań 

własnych, składa się z trzech rozdziałów poświęconych oddziaływaniu różnych materiałów 

organicznych z nanodrutami srebra. Pierwszy dotyczy popularnego w fotowoltaice polimeru 

P3HT, następny porównaniu polimerów PFO i F8BT, a ostatni związków kompleksowych renu z 

terpirydyną. W każdym przypadku tworzone są hybrydowe nanostruktury złożone z warstw 

badanych związków i nanodrutów srebra. Najważniejsze wyniki uzyskane są przy użyciu 

oryginalnej metody opartej na mikroskopii fluorescencyjnej, w której analizowane są 

intensywności fluorescencji w obszarach nanodrutów i poza nimi (mapy intensywności). Prowadzi 

ona do uzyskania histogramów intensywności fluorescencji oraz histogramów wzmocnienia, które 

umożliwiają wyznaczenie średniego wzmocnienia intensywności emisji materiałów organicznych 

pod wpływem oddziaływania plazmonowego. W niektórych układach pani Smolarek 

przeanalizowała również odmienne wzmocnienie, które występuje w obszarach na końcach 

nanodrutów (silniejsze) oraz w ich środku (słabsze). W przypadku polimeru P3HT wytworzone 

zostały prototypowe ogniwa fotowoltaiczne i zmierzone zostały ich parametry, natomiast w dwóch 

pozostałych przypadkach (polimery PFO i F8BT oraz kompleksy renu) skonstruowano diody 

OLED i zmierzono dla nich widma elektroluminescencji oraz charakterystyki prądowo-

napięciowe. 

Recenzowana rozprawa doktorska dotyczy więc skomplikowanych zagadnień w 

nowatorskich hybrydowych nanoukładach organiczno-metalicznych o potencjalnym 

zastosowaniu w optoelektronice. Zawiera przy tym szereg ważnych i bardzo ciekawych wyników. 

Autorka zaobserwowała wzmocnienie emisji cząsteczek organicznych pod wpływem obecności 

nanodrutów srebra w prawie wszystkich układach. Wyjątkiem był polimer PFO, który został w 

celowy sposób dobrany do porównania z polimerem F8BT. Widmo absorpcji tego pierwszego 
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słabo pokrywa się z widmem absorpcji użytych nanodrutów srebra, podczas gdy dla drugiego 

polimeru przekrywanie widma absorpcji jest znacznie lepsze, w związku z czym efekty 

plazmonowe są zdecydowanie silniejsze. Ważnym elementem badań było również potwierdzenie, 

że w większości badanych układów (polimer P3HT oraz kompleksy renu) za wzmocnienie 

intensywności fluorescencji odpowiada plazmonowe wzmocnienie absorpcji cząsteczek 

organicznych. Było to możliwe na podstawie czasowo-rozdzielczych pomiarów zaników emisji, 

które nie wykazywały różnicy w krzywych zaniku dla próbek z nanodrutami srebra i bez ich 

obecności.  

Kolejnymi bardzo cennymi wynikami są pomiary skonstruowanych prototypowych 

urządzeń optoelektronicznych, w szczególności porównanie ich działania w obecności 

nanodrutów i bez nanodrutów. We wszystkich przypadkach nanodruty srebra poprawiały działanie 

urządzeń – w przypadku fotoogniw z polimeru P3HT zaobserwowano zwiększenie gęstości prądu 

zwarcia ogniwa, natomiast w przypadku diod elektroluminescencyjnych zbudowanych z 

pozostałych materiałów organicznych – zwiększenie gęstości prądu dla tych samych przyłożonych 

napięć zewnętrznych oraz zwiększenie intensywności elektroluminescencji. Warto podkreślić, że 

praca w umiejętny sposób łączy wyniki badań podstawowych analizowanych materiałów z 

charakterystyką zbudowanych z nich prototypowych układów optoelektronicznych. Takie 

połączenie wydaje mi się szczególnie cenne we współczesnych badaniach z pogranicza fizyki, 

chemii i inżynierii materiałowej. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że samo prawidłowe 

przygotowanie próbek do tego typu hybrydowych układów jest już sporym wyzwaniem. 

 

Poniżej zwrócę uwagę na kilka słabych stron rozprawy, które jednak nie zmieniają mojej 

dobrej oceny recenzowanej pracy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek. Największym 

mankamentem pracy wydaje mi się brak ilościowego porównania efektów oddziaływania 

plazmonowego w różnych badanych układach. Autorka przebadała efekty wzmocnienia 

fluorescencji oraz gęstości prądu pod wpływem obecności nanodrutów dla wielu organicznych 

materiałów. Wydaje się, że przynajmniej część z otrzymanych wartości tych wzmocnień można 

by porównać między sobą i odnieść te wyniki do właściwości fotofizycznych badanych układów. 
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W szczególności, badania dotyczące czterech różnych kompleksów renu (związki oznaczone jako 

R2, R3, R4 i R6), zmierzone w takich samych warunkach (pomiary czasów życia, wzmocnienia 

fluorescencji na środku i końcach drutów oraz charakterystyki prądowo-napięciowe 

skonstruowanych diod luminescencyjnych) nie są podsumowane żadnym odniesieniem do 

struktury lub widm analizowanych związków. Nie jest przez to wytłumaczone, dlaczego akurat te 

cztery związki zostały przebadane, jaki był cel modyfikacji ich struktury, oraz który związek jest 

najlepszy pod względem potencjalnego zastosowania w diodach. Liczę, że takie porównanie 

będzie zaprezentowane podczas obrony pracy. Być może uzyskane ilościowe efekty 

oddziaływania plazmonowego dla kompleksów renu udałoby się również odnieść do 

przedstawionych we wcześniejszym rozdziale efektów zaobserwowanych dla polimerów PFO i 

F8BT.  

Następna uwaga dotyczy współpracy autorki rozprawy z grupą badawczą z Centrum 

Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Jak autorka podaje 

w pracy, w Centrum tym przygotowano organiczne ogniwa słoneczne z polimerem P3HT (str. 54) 

oraz diody elektroluminescencyjne z kompleksami renu (str. 86). Nie jest jednak wyjaśnione, czy 

autorka sama uczestniczyła w przygotowaniu tych układów optoelektronicznych, oraz czy brała 

udział w pomiarach ich charakterystyk prądowo-napięciowych, zamieszczonych w rozprawie. Na 

przykład, w części dotyczącej metod badawczych nie jest opisany żaden układ do pomiarów 

parametrów fotoogniw zaprezentowanych na stronie 55.   

Kolejne dwie wątpliwości są być może związane z moją niedostateczną wiedzą w zakresie 

zjawisk plazmonowych. Po pierwsze, w kilku miejscach w pracy podkreślana jest niska 

koncentracja nanodrutów srebra (np. na str. 46, 48, 54), nie jest jednak wyjaśniane, czy jest ona w 

jakiś sposób optymalizowana. Do uzyskania map fluorescencji i wyznaczenia jej wzmocnienia 

duże odległości między nanodrutami są zrozumiale korzystne, gdyż dobra separacja ułatwia 

analizę wyników. Jednakże w samych urządzeniach optoelektronicznych (fotoogniwach i diodach) 

wydawać się może, że gęstość nanodrutów powinna być możliwie duża, aby zaobserwowane 

pozytywne działanie efektu plazmonowego było największe. Jak rozumiem, maksymalna 

koncentracja jest determinowana przez efekt przedstawiony na rys. 13 (na str. 33), na którym 
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przekrywające się obszary wzmocnienia plazmonowego pochodzące od sąsiednich nanocząstek 

metalicznych dają efekt wygaszenia. Ten ciekawy efekt nie jest jednak w pracy dyskutowany (w 

publikacji [61], znajdującej się w podpisie do wspomnianego rys. 13, również nie znalazłem 

wyjaśnienia tego efektu), ani nie jest podane, dla jakich rzeczywistych odległości pomiędzy 

srebrnymi nanodrutami pojawia się negatywne wygaszanie. Druga wątpliwość dotyczy 

mechanizmu, dzięki któremu nanodruty srebra poprawiają działanie diod 

elektroluminescencyjnych. W rozdziale porównującym polimery PFO i F8BT występują 

diametralne różnice w plazmonowym wzmocnieniu emisji tych materiałów: brak przekrywania 

widm absorpcji polimeru PFO i nanodrutów powoduje wygaszenie fluorescencji, a dobre 

przekrywanie widm dla polimeru F8BT skutkuje wzrostem intensywności emisji. Tymczasem, 

diody zbudowane z obydwu polimerów wykazują podobne zwiększenie gęstości prądu w 

obecności nanodrutów (str. 65). Nie jest dla mnie jasne, dlaczego tak się dzieje, i efekt 

plazmonowy w diodach powinien być chyba bardziej szczegółowo umówiony w pracy. Mam 

nadzieję, że do moich powyższych pytań pani Karolina Smolarek odniesie się w czasie obrony 

rozprawy.  

Poza tym mam również kilka jeszcze innych drobnych uwag, w większości edycyjnych lub 

pojęciowych: 

1) Rozdziały i podrozdziały powinny być chyba jednak ponumerowane, chociażby ze względu 

na łatwiejsze pisanie recenzji. 

2) Symbol sekund to „s”, nie piszemy po nim kropki (np. na str. 21). 

3) Str. 21, drugi akapit: „czas życia fluorescencji” zazwyczaj oznacza mierzony czas emisji, 

będący wypadkową wszystkich procesów dezaktywacji; w tym miejscy chodziło chyba o tzw. 

„promienisty czas życia”. 

4) Str. 22, wzór (3): współczynnik emisji  nazywany jest w spektroskopii częstą stałą radiacyjną 

kr – można było też podać taką nazwę, gdyż we wzorze (3) pojawia się analogiczny symbol 

stałej nieradiacyjnej knr.  
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5) Str. 22: przesunięcie Stokesa nie ma związku z wydajnością kwantową, może być duże 

przesunięcie przy wydajności bliskiej 1 (liczy się liczba emitowanych fotonów, a  nie ich 

energia). 

6) Str. 24: „roztwór tlenku indu domieszkowany tlenkiem cyny” – powinno być raczej 

„mieszanka” zamiast „roztwór”, bo mówimy o warstwie stałej. 

7) Rys. 12 na str. 32: strzałka przy transferze elektronu sugeruje istnienie wysokiej bariery 

energetycznej, a chyba nie o to tutaj chodziło. 

8) W części dotyczącej badań własnych zaprezentowanych jest wiele histogramów 

intensywności lub wzmocnienia fluorescencji, na podstawie których obliczane są następnie 

wartości średnie. Mając takie dane można się było pokusić o dodatkowe obliczenie 

niepewności (odchyleń standardowych) otrzymanych wartości średnich, co wzmocniłoby 

dyskusje, w których te wartości średnie są porównywane między sobą. 

9) W pierwszej części badań własnych dotyczących polimeru P3HT dobrze byłoby dodać 

referencję nr 2 z dorobku autorki, gdyż w tej publikacji zaprezentowane są opisywane wyniki. 

10) Str. 46, pierwsza linia: ściślej chyba byłoby napisać „przesunięcie w kierunku czerwieni” 

zamiast „przesunięcie w kierunku podczerwieni”. 

11) Str. 46: brakuje podania stężenia P3HT w roztworze użytym do wirowania i wytwarzania 

warstwy. 

12) Rys. 26 na str. 47: co oznaczają jednostki umowne na osi Y (absorpcji)? Jeśli na tej osi 

pokazana jest absorbancja, to nie przedstawia jej się w jednostkach umownych. 

13) Str. 48, druga linijka: wartość współczynnika absorpcji „znana z informacji prywatnej” – 

trochę dziwnie to brzmi, poza tym brakuje jednostek przy podanej wartości. 

14) Str. 51, paragrafy 2 i 3: z podanych wartości wzmocnienia, jak i komentarza, wynika, że nie 

ma znaczących różnic między wzbudzeniem 405 nm i 480 nm; tymczasem, z rys. 28 wydaje 

się, że obszary nanodrutów po prawej stronie (wzbudzenie 480 nm) są wyraźnie jaśniejsze od 

tych po lewej stronie (wzbudzenie 405 nm). 

15) Str. 52: próbka mieszana i próbka warstwowa wykazują inne współczynniki wzmocnienia 

emisji, co prowadzi autorkę do konkluzji, że obserwowany wzrost intensywności 
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fluorescencji nie jest spowodowany rozpraszaniem światła przez nanodruty; wydaje się 

jednak, że wskazuje to jedynie, iż udział rozpraszania nie jest dominujący, natomiast na 

podstawie tylko tych wyników nie można wykluczyć go całkowicie. 

16) Str. 55: Próbki tak samo przygotowanych fotoogniw zazwyczaj różnią się nieco między sobą 

parametrami, dlatego przygotowuje się po kilka takich samych ogniw i podaje się parametry 

uśrednione lub te dla najlepszego ogniwa z danej serii. W przypadku wyników pokazanych w 

rozprawie nie podano, czy i ile jednakowych fotoogniw było przygotowanych. 

17) Str. 57: pokazane są krzywe zaniku fluorescencji dla polimerów PFO i F8BT (domyślam się, 

że w postaci warstwy), ale brakuje porównania ich z zanikami zmierzonymi w obecności 

nanodrutów. Z związku z tym nie wiadomo, co przedstawione krzywe i uzyskane stałe 

czasowe dla zaniku dwu-wykładniczego wnoszą do wyników rozprawy, gdyż nie są w żaden 

sposób dyskutowane. Prawdopodobnie krótsze zaniki dla PFO świadczą o wygaszaniu 

fluorescencji wspomnianej w podsumowaniu, ale należałoby tę kwestię trochę bardziej 

rozwinąć podczas przedstawiania wyników zaników fluorescencji. 

18) Str. 73: pokazano znaczącą poprawę stabilności związku R2 po zastosowaniu matrycy PVK; 

jednakże, emisja próbki, mimo dodania PVK, maleje wciąż stosunkowo szybko (po 5 

minutach spada prawie do zera). Czy wynika to z degradacji związku, i czy podobne efektu 

zachodzą w roztworach badanych kompleksów renu? 

19) Str. 81, ostatnie zdanie drugiego akapitu: „Wyniki te pokazują, jak ważne jest 

przeprowadzenie badań, które prowadzą do optymalizacji badanych struktur” – jest chyba 

trochę napisane na wyrost; nie jest dla mnie jasne, jaka optymalizacja była przeprowadzana i 

jakie są jej wyniki. 

20) Str. 86, pierwszy akapit: „Pod wpływem promieniowania zaniki fluorescencji kompleksów 

renu z terpirydyną zmieniają się z jednowykładniczych na wielowykładnicze” – to 

interesujące spostrzeżenie nie jest dostatecznie rozwinięte ani udokumentowane; czy ma to 

związek z szybką degradacją badanych kompleksów? 
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