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W ramach niniejszej pracy zbadano wybrane właściwości związków z grupy 

politiofenów i polifluorenów, a także przedstawiono grupę czterech, nowo zsyntetyzowanych, 

kompleksów renu z terpirydyną. Zaprezentowano wyniki badań opisujące oddziaływania 

plazmonowe w układach hybrydowych złożonych z polimerów lub związków 

małocząsteczkowych oraz nanodrutów srebra. Pokazano, że w zależności od własności 

spektralnych badanych materiałów, wzbudzenia plazmonowe w srebrnych nanodrutach mogą 

powodować wzmocnienie lub wygaszenie fluorescencji tych materiałów. Przedstawiono 

wyniki spektroskopii stacjonarnej, fluorescencyjnej spektroskopii czasowo-rozdzielczej oraz 

mapy intensywności fluorescencji. Badania te przeprowadzane były pod kątem wykorzystania 

tych materiałów w urządzeniach optoelektronicznych, takich jak organiczne ogniwa 

słoneczne i diody elektroluminescencyjne. Wykonano urządzenia optoelektroniczne 

zawierające badane materiały. Przedstawiono wyniki pomiarów widm elektroluminescencji 

oraz charakterystyk prądowo-napięciowych. 

Dla nanostruktur hybrydowych złożonych z polimeru P3HT oraz nanodrutów srebra 

zaobserwowano ponad dwukrotny wzrost intensywności fluorescencji polimeru P3HT. 

Pomiary krzywych zaniku fluorescencji pozwoliły ustalić, że za wzmocnienie fluorescencji 

P3HT odpowiedzialny jest wzrost absorpcji P3HT. Pokazano także, że wprowadzenie 

nanodrutów srebra do ogniw słonecznych, w których warstwę aktywną stanowił polimer 

P3HT, poprawia parametry tych urządzeń poprzez zwiększenie wartości ISC.  

 W dalszych badaniach pokazano, że różnice własności spektralnych polimerów PFO 

oraz F8BT wpływają na oddziaływanie tych materiałów z nanodrutami srebra. Brak 

pokrywania się widm absorpcji i emisji polimeru PFO z widmem absorbancji nanodrutów 

srebra powoduje wygaszenie fluorescencji polimeru PFO, z kolei pokrywanie się widm 

absorpcji i emisji polimeru F8BT z widmem absorbancji nanodrutów srebra, powoduje wzrost 

intensywności fluorescencji polimeru F8BT. Pokazano, że oba polimery wykazują dobre 

własności elektroluminescencyjne, a pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych , że 

wprowadzenie do urządzeń nanodrutów srebra może zwiększać gęstości prądu dla tych 

samych napięć.  

Przedstawiono także wyniki badań uzyskane dla czterech nowo zsyntetyzowanych 

kompleksów renu z terpirydyną. Pokazano, że nanodruty srebra wpływają na zwiększenie 



intensywności fluorescencji badanych kompleksów, oraz że ta nowa grupa materiałów 

wykazuje elektroluminescencję i może zostać wykorzystana jako warstwa aktywna w 

organicznych diodach luminescencyjnych. Następnie pokazano, że wprowadzenie do 

urządzeń nanodrutów srebra może zwiększyć gęstość prądu dla tych samych napięć oraz 

znacząco zwiększyć intensywność elektroluminescencji.  

  Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów wskazują, że wprowadzenie nanodrutów 

srebra do urządzeń optoelektronicznych opartych o badane materiały, może prowadzić do 

poprawy własności tych urządzeń. Pokazano, że nanodruty srebra mogą powodować wzrost 

absorpcji w organicznych ogniwach słonecznych, a także zwiększać gęstość prądu oraz 

intensywność elektroluminescencji w organicznych diodach elektroluminescencyjnych.  

 


