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Rezumat 

Luând în considerare criza energetică ce planează asupra lumii și dorința de a reduce 

emisiile de dioxid de carbon și efectul de seră, substituția surselor convenționale de energie cu 

surse neconvenționale (nepoluante și inepuizabile) primează, atât în domeniul tehnologic, cât 

și în cel al cercetărilor științifice. Focalizând interesul cu precădere asupra energiei solare, 

lucrarea de față prezintă aspecte fizico-chimice asupra unor materiale semiconductoare organice 

(polimeri conjugați).  

Studiul experimental se bazează pe investigarea unor straturi subțiri de polimeri 

conjugați (P3HT și PBDB-T-SF) depuși prin metoda centrifugării pe substraturi de sticlă sau/și 

de oxid de indiu dopat cu staniu (ITO), în diferite forme și structuri: unistrat, în amestec cu 

fulerene (PCBM), non-fulerene (IT-4F), sau sensibilizați chimic cu clorură de fier. Structurile 

au fost caracterizate optic (spectrofotometrie și elipsometrie), structural (difractometrie de 

radiații X, spectroscopie fotoelectronică de radiații X), morfologic (microscopie de forță 

atomică) și electric (extragerea purtătorilor de sarcină prin creșterea liniară a tensiunii - CELIV). 

Studiul are ca obiective evidențierea proprietăților polimerului PBDB-T-SF raportate la 

P3HT și înțelegerea relațiilor dintre proprietățile fizice pe care le posedă în diferite structuri, 

identificând limitările și posibilitățile de ameliorarea ale acestuia, cu scopul de a favoriza 

creșterea randamentului unei celule solare.  
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