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1 JOHDANTO 
 

Tässä työssä perehdytään orgaanisten aurinkokennojen elektroninluovuttaja-

komponenttien molekyylirakenteisiin ja tarkastellaan elektroninluovuttajan 

molekyylirakenteeseen tehtyjen pienten muutosten vaikutusta aurinkokennojen 

suorituskykyyn. Orgaanisten aurinkokennojen aktiivikerrostyyppejä on useita, mutta tässä 

työssä käsitellään ainoastaan ns. bulk heterojunction -tyyppisiä aurinkokennoja.  Aineisto 

koostuu suurimmaksi osaksi vuonna 2015 ja sen jälkeen julkaistuista tieteellisistä 

artikkeleista, ja työhön on yritetty saada mahdollisimman paljon uusinta tietoa. Lisäksi 

aineisto on pääosin rajattu korkean hyötysuhteen omaaviin rakenteisiin, mutta työssä 

käsitellään myös tapauksia, joissa rakenteellisella muutoksella on saatu merkittävä 

parannus aikaan yhdessä tai useammassa parametrissa. Elektroninluovuttajakomponentit 

on luokiteltu eri ryhmiin molekyylin tai monomeerin keskimmäisen, primäärisen tai 

vaihtumattoman elektronitiheyttä luovuttavan osan mukaisesti. 

1.1 Orgaanisten aurinkokennojen teoria ja toimintaperiaate 

 

Orgaanisten aurinkokennojen aktiivinen kerros koostuu orgaanisista puolijohde-

molekyyleistä. Elektroninluovuttajakomponentit ovat p-tyypin puolijohteita, kun taas 

elektroninvastaanottajat ovat n-tyypin puolijohteita. Kun energialtaan sopiva fotoni 

absorboituu aktiivikerroksen HOMO-elektroneihin, muodostuu eksitoni, jossa toinen 

elektroni on kohonnut korkeammalle energiatasolle, (LUMO) ja jättänyt jälkeensä 

elektroniaukon. Orgaanisten puolijohteiden tapauksessa kyseiset orbitaalit ovat 

järjestyksessä π ja π*. Tämä muodostunut eksitoni voi diffundoitua p- ja n-tyypin 

puolijohteiden rajapinnalle (p-n –liitos), jossa eksitoni erottuu positiiviseksi 

(elektroniaukko) ja negatiiviseksi (elektroni) varaukseksi. Tämän jälkeen p-tyypin 

puolijohde kuljettaa muodostuneen positiivisen varauksen anodille, ja n-tyypin puolijohde 

kuljettaa muodostuneen negatiivisen varauksen katodille. Elektroni siirtyy johdinta pitkin 

katodilta anodille, jossa tapahtuu varausten rekombinaatio. Juuri tämä elektronien liike 
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katodilta anodille saa aikaan sähkövirran. Aurinkokennon hyötysuhde, power conversion 

efficiency (PCE) lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝑃𝐶𝐸 =
𝐽𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐 ∙ 𝐹𝐹

𝑃𝑖𝑛
∙ 100% 

 

jossa Jsc = oikosulkuvirrantiheys, Voc = avoimen piirin jännite, FF = fill factor ja Pin = 

aurinkokennoon tullut energia.1 Fill factor määritellään aurinkokennon tuottaman 

maksimitehon ja kennon tuottaman avoimen piirin jännitteen ja oikosulkuvirrantiheyden 

tulon osamääränä, eli fill factor lasketaan kaavalla: 

𝐹𝐹 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐
 

 

Usein aurinkokennojen sähköntuotantoa kuvataan ns. virta-jännite –kuvaajalla, josta 

kaikki kennoparametrit ovat määritettävissä. Tyypillinen virta-jännite –kuvaaja on esitetty 

kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Tyypillinen säteilyä vastaanottavan aurinkokennon virta-jännite –kuvaaja. 
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1.2 Orgaanisten aurinkokennojen yleinen rakenne  

 

Aurinkokennot koostuvat aina vähintään valoa 

absorboivasta aktiivikerroksesta ja elektrodeista. 

Orgaanisissa aurinkokennoissa elektrodit koostuvat 

läpinäkyvästä indiumtinaoksidista (ITO) ja yhdestä tai 

useammasta metallista. Näiden väliin jää fotoaktiivinen 

kerros, jossa valon absorptio ja varausten erottuminen 

tapahtuu. Lisäksi usein käytetään ns. puskurikerroksia, 

joiden avulla voidaan parantaa aktiivikerroksen ja 

elektrodien yhteenliittymistä, ja näin tehostaa aurinkokennon suorituskykyä. 

Puskurikerrosten funktio on lisäksi estää elektrodimetallien diffuusio orgaaniseen 

aktiivikerrokseen aurinkokennon valmistusvaiheessa.2 Erittäin yleisesti käytetty elektrodin ja 

aktiivikerroksen välinen pinta on poly(3,4-etyleenidioksitiofeeni) polystyreenisulfonihappo, 

eli PEDOT:PSS (ks. kuva 2), joka on kahden ionomeerin 

muodostama sähköä johtava seos. Aktiivikerroksen 

elektroniakseptorina, eli ns. n-tyypin puolijohteena käytetään 

yleisimmin (nimenomaan elektroninluovuttajamolekyylien 

ominaisuuksia tutkittaessa) fullereenijohdannaisia, kuten 

PC61BM (ks. kuva 3) tai PC71BM, joista jälkimmäinen on 

nykyään käytetympi, johtuen PC71BM:n laajemmasta 

absorptiospektristä. Fullereenijohdannaiset tekevät kuitenkin 

aurinkokennon rakenteesta hauraan, joten myös 

vaihtoehtoisten elektronin vastaanottajakomponenttien 

tutkimus on kiivasta.3  

1.3 Bulk heterojunction 

 

Koska eksitonin elinikä lasketaan nanosekunneissa, täytyy p-n –liitoksen olla lähettyvillä, 

muodostuipa eksitoni missä kohtaa aktiivikerrosta hyvänsä. P-n –liitoksen aktiivisen pinta-

Kuva 2. PC61BM eli [6,6]-

fenyyli-C61-butyyrihapon 

metyyliesteri. 

Kuva 3. PEDOT- (vasemmalla) 
ja PSS-ionomeerien rakenteet. 



   6 
 
 

alan maksimoimiseksi kehitettiin ns. bulk heterojunction, jossa donori- ja 

akseptorimateriaali ovat heterogeenisenä seoksena. Näin useampi muodostunut eksitoni 

pääsee p-n –liitokseen, jossa varausten erottuminen elektroniksi ja elektroniaukoksi 

tapahtuu. Mikäli eksitoni ei ehdi diffundoitua p-n –liitokseen, eksitonin elektroni yhdistyy 

uudelleen elektroniaukon kanssa ja muodostunut eksitoni katoaa. Mitä vähemmän 

tällaista ennenaikaista elektronin ja elektroniaukon rekombinaatiota tapahtuu, sitä 

paremmat edellytykset korkeaan hyötysuhteeseen kyseisellä aurinkokennolla on. 4 

2 PIENIMOLEKYYLISET ELEKTRONINLUOVUTTAJAKOMPONENTIT 
 

Pienimolekyylisten elektroninluovuttajien etuja polymeerisiin luovuttajiin on esimerkiksi 

helpommin toistettavissa olevat synteesit. Lisäksi pienemmän molekyylin rakenne on 

mahdollista tuntea tarkemmin kuin polymeerien. Tämä johtuu paitsi  erilaisista 

reaktiomekanismeista, mutta myös siitä, että pienemmille molekyyleille 

puhdistustoimenpiteet ovat helpompia suorittaa. Polymeereillä tilanne on 

monimutkaisempi. Pienimolekyylisten elektroninluovuttajien yleinen rakenne on 

konjugoitunut, rengasrakenteita sisältävä ketjumainen systeemi, johon kuuluu 

elektronirikkaampia (electron donor, D) ja elektroniköyhempiä (electron acceptor, A) 

rakenneosia, jotka voivat olla suoraan sitoutuneena toisiinsa suoraan, tai niitä voi erottaa 

kaksois- tai kolmoissidos.     

 Mainitsemisen arvoinen osanen orgaanisten aurinkokennojen rakenteessa on 

aktiivikerrosten elektroninluovuttajista tai –vastaanottajista löytyvä 2,1,3-

bentsotiadiatsoli, joka on kemialliselta luonteeltaan elektroneja puoleensavetävä ryhmä 

eli elektroniakseptori. Bentsotiadiatsoli on erittäin paljon käytetty rakenne orgaanisissa 

puolijohteissa, johtuen sen helposta syntetisoitavuudesta ja puhdistettavuudesta. Lisäksi 

sen kemiallinen muokkaaminen on suhteellisen helppoa, ja näin on mahdollista vaikuttaa 

merkittävästi esimerkiksi elektroninluovuttajakomponenttien fysikaalisiin ominaisuuksiin, 

kuten valon absorptioon ja rintamaorbitaalienergioihin. Erityisesti bentsotiadiatsolin 

fluoraaminen on havaittu hyväksi tekniikaksi yhdisteen HOMO- ja LUMO-energiatasojen 
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alentamiseen.5 Tässä työssä käsiteltävistä elektroninluovuttajamolekyyleistä useista 

löytyykin joko yksin- tai kaksinkertaisesti fluorattu bentsotiadiatsolifragmentti. 

2.1 Porfyriinijohdannaiset elektroninluovuttajat 

 

Porfyriini on 18 π–elektronin aromaattinen rengasrakenne, jonka johdannaiset ovat 

avainasemassa monissa luonnossa esiintyvissä rakenteissa, kuten hemissä ja klorofyllissä. 

Molemmilla esimerkkiyhdisteillä on niille ominainen väri, joka kertoo yhdisteiden 

absorboivan näkyvää valoa. Koska kasvit käyttävät klorofylliä absorboimaan 

fotosynteesiin tarvittavaa auringonvaloa, on luontevaa soveltaa luonnon omaa 

kromoforia auringonvalon absorptioon aurinkokennoissa.6  

 Arrechea ja tutkimusryhmä syntetisoivat vuonna 2015 kaksi A-π-D-π-A –tyyppistä 

porfyriinipohjaista elektroninluovuttajamolekyyliä 1 ja 2 (kuva 4). Jälkimmäiseen 

rakenteeseen oli lisätty molemmille puolille kolmoissidoksen ja tiofeeniyksikön väliin 

vinyylinen 3,4-diheksyylitiofeenifragmentti sillä seurauksella, että molekyyliä 2 

hyödyntävän kennon PCE (3,2 %) osoittautui miltei kolme kertaa korkeammaksi kuin 

molekyyliä 1 käyttävän kennon PCE (1,2 %), kun elektroniakseptorina käytettiin 

PC71BM:ää  painosuhteessa 1:2, ja aurinkokennorakenteena ITO/PEDOT:PSS/ 

donori:PC71BM/Ca/Al. Lisäksi yhdisteellä 2 kenno tuotti selkeästi paremman 10,8 mA cm-2 

oikosulkuvirrantiheyden verrattuna molekyyliin 1 5,6 mA cm-2 Jsc-arvoon. Ero kennojen 

oikosulkuvirrantiheyksissä johtui todennäköisimmin paremmista π-π –vuorovaikutuksista 

yhdisteen 2 molekyylien välillä, mikä puolestaan parantaa yhdisteen 

varauksenkuljetusominaisuuksia.7 Myöhemmin sama ryhmä kehitti kaksi uutta 

porfyriinijohdannaista elektroninluovuttajamolekyyliä, 3 ja 4 (kuva 4). Rakenteet 

noudattivat samoja linjoja aiempien tutkittujen molekyylien ja sovellettujen 

kennorakenteiden kanssa, mutta päätyjen akseptorispesiekset oli vaihdettu 

disyanovinyleenistä N-etyylirodaniiniryhmään. Tällä oli merkittävä vaikutus kennoista 

saataviin oikosulkuvirrantiheyksien arvoihin, verrattuna yhdisteitä 1 ja 2 käyttäviin 

kennoihin. Päätyryhmän vaihto rodaniinirakenteeseen vaikutti muutoinkin positiivisesti; 

aurinkokennojen keskiarvoinen PCE-arvo kasvoi hieman verrattaessa molekyylejä 2 ja 4 
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(3,2 % ja 3,6 %). Optimaalisessa donori-akseptori –seossuhteessa 4:PC71BM 1:4 kenno ylsi 

keskiarvollisesti 4,2 % PCE:hen.8 

 

Kuva 4. Porfyriinijohdannaisten elektroninluovuttajien rakenteet. 

Peng tutkimusryhmineen syntetisoi elektroninluovuttajamolekyylin 5 (kuva 4). Yleinen 

rakenne (A-π-D-π-A) verrattuna molekyyleihin 1–4 säilyi samana, kuin myös 

porfyriinirengas sekä keskusatomi. Päätyakseptoriksi valittiin diketopyrrolopyrroliyksikkö, 

tarkoituksena pidentää π-konjugaatiota. Myös muissa porfyriinijohdannaisissa esiintyvän 

donorin ja akseptorin välisen kolmoissidoksen arveltiin vaikuttavan kahteen seikkaan: 

madaltamaan yhdisteen HOMO-tason energiaa, johtuen sp-hybridiorbitaalien 

suuremmasta s-luonteesta, sekä edesauttamaan intermolekyylistä π-π –vuorovaikutusta. 

Molekyylin 5 HOMO- ja LUMO-elektroniorbitaalien väliseksi energiaeroksi tutkimusryhmä 

arvioi 1,37 eV, koska molekyyli 5 absorboi säteilyä vielä yli 900 nm:n aallonpituuksilla. 

Käytettäessä molekyyliä 5, aurinkokennossa ITO/PEDOT:PSS/5:PC61BM/PFN/Al 
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sekoituksena 5:6 –painosuhteessa PC61BM:n kanssa, kenno saavutti keskimäärin 5,5 % 

PCE:n, sekä suhteellisen korkean oikosulkuvirrantiheyden 12,7 mA cm-2. Lisäksi 

lämpökäsiteltäessä sekä pyridiiniä lisäaineena käytettäessä saavutettiin parhaimmillaan 

korkea 8,1 %:n PCE. 9 

2.2 Indasenoditiofeeni-johdannaiset elektroninluovuttajat 

 

Vuonna 2015 Wang ja tutkimusryhmä kehitti kolme indasenoditiofeeni (IDT) -johdannaista 

elektroninluovuttajamolekyyliä 6, 7 ja 8 (kuva 5). Lisäämällä molekyylin 6 rakenteeseen kaksi 

fluorisubstituenttia molempiin bentsotiadiatsoli-fragmentteihin, saatiin aikaiseksi parannus 

aurinkokennojen Jsc-, Voc- ja PCE-arvoissa. Liittämällä BTD-akseptorin ja keskusdonorin väliin 

ylimääräinen tiofeeniyksikkö saatiin aikaan merkittävä tulos: yli kaksinkertainen nousu PCE-

arvossa tetrafluorattua yhdistettä käyttävään kennoon verrattuna (3,1 %:sta 6,5 %:iin) sekä 

huomattavat parannukset kennon Jsc:ssä sekä fill factorissa. Myös Voc:n arvo kohosi hieman 

alkuperäisen yhdisteen 6 kennosta. Tulokset saavutettiin samoissa olosuhteissa, 

kennorakenteessa ITO/PEDOT:PSS/donori:PC71BM/PFN/Al, sekä käytettäessä elektroni-

donoria ja vastaanottajakomponenttia PC71BM:ä painosuhteessa 1:3. Hienoinen parannus 

parametreihin saavutettiin muuttamalla elektroninluovuttajan ja –vastaanottajan 

painosuhteeksi 1:2. Lisäämällä ylimääräinen tiofeeniyksikkö molekyylirakenteeseen 

saavutettiin tutkimusryhmän mukaan kolme asiaa: koko molekyylin parantunut 

valonkeräyskyky, (molekyylin 8 absorbanssi ja aallonpituusskaala oli suurin verrattuna 

muihin syntetisoituihin molekyyleihin) parantunut molekyylin tasomaisuus, ja tästä johtuen 

parantunut π-elektronien delokalisaatio sekä kiinteän aineen suotuisampi järjestäytyminen, 

sekä suhteellisen matala HOMO-energiataso, näin edesauttaen suurempaa Voc-arvoa. 

Wangin tutkimusryhmä toteaakin tulosten varmentavan, että IDT-rakenteissa 

fluorisubstituutio bentsotiadiatsoliryhmiin, sekä kahden tiofeeniyksikön sisältävät 

päätyryhmät ovat tärkeitä tavoiteltaessa korkeita PCE-arvoja.10  
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Kuva 5. IDT-johdannaisten elektroninluovuttajamolekyylien rakenteita. 

Myöhemmin sama tutkimusryhmä muokkasi parhaiten suoriutuneen molekyylin 8 

rakennetta vaihtamalla keskusdonorin ja akseptorien väliset tiofeenifragmentit sekä 

furaaneihin että selenofeeneihin. Kennorakenteena ryhmä käytti ITO/PEDOT:PSS (40 

nm)/donori:PC71BM (90–100 nm)/PFN (5 nm)/Al (80 nm), ja donori:akseptori –suhteena 1:2 

ja 1:3. Kaikilla käsittelemättömillä kennorakenteilla saavutettiin hyviä PCE-arvoja, mutta 

parhaiten suoriutui tiofeenisillan sisältävää yhdistettä hyödyntävä aktiivikerros. 

Korkeimpaan JSC-arvoon 13,4 mA cm-2 pystyi kuitenkin selenofeenisillan sisältävän yhdisteen 

kenno, minkä tutkimusryhmä arvioi johtuvan yhdisteen korkeimmasta HOMO- ja 

matalimmasta LUMO-energiatasosta, jonka ryhmä puolestaan arvioi johtuvan 

selenofeenirenkaan elektronirikkaammasta rakenteesta.11   

 Wang ja tutkimusryhmä tutkivat millainen vaikutus keskusdonorin ja 

bentsotiadiatsoliakseptorin välissä sijaitsevien tiofeenien keskinäisellä sitoutumisella on 
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aurinkokennon lopulliseen suorituskykyyn. Tätä varten tutkimusryhmä syntetisoi kaksi 

elektroninluovuttajamolekyyliä 9 ja 10, joita käytettiin aurinkokennorakenteessa 

ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/donori:PC71BM (90–100 nm)/PFN (5 nm)/Al (80 nm). Molekyylit 

eroavat toisistaan ainoastaan kahden tiofeeniryhmän rakenteessa: molekyylissä 9 

siltafragmenttina toimii yhteenliittyneet tiofeenirenkaat (tieno[3,2-b]tiofeeni) ja 

molekyylissä 10 kaksi tiofeenirengasta on sitoutunut toisiinsa, ja loppumolekyyliin, 

rikkiatomien viereisistä hiiliatomeista. Ryhmä tutki erilaisia aktiivikerroksen donori-akseptori 

–suhteita, ja ennen dikloorimetaanihöyrykäsittelyä parhaimmat tulokset saavutettiin 

suhteella donori:PC71BM 1:3. Kahdesta elektroninluovuttajasta molekyyli 9 suoriutui 

aktiivikerroksessa vain hieman paremmin kuin molekyyli 10. Käytettäessä molekyyliä 9 

saavutti aurinkokenno 11,3 mA cm-2 Jsc-arvon, 0,93 V Voc:n ja 0,56 fill factorin, myös 5,9 % 

PCE-arvo oli hieman parempi kuin molekyyliä 10 hyödyntävän kennon 5,2 % PCE-arvo. 

Tutkimusryhmän mukaan hieman parempi suorituskyky johtui yhdisteen 9 jäykemmästä ja 

tasomaisemmasta rakenteesta. Liuotinhöyrykäsitelty (aktiivikerros altistettiin 30 sekunniksi 

dikloorimetaanihöyrylle) aktiivikerros 9:PC71BM suhteessa 1:2 ylsi parhaimmillaan 7,6 % PCE-

arvoon sekä 0,75 fill factoriin, muiden parametrien pysyessä miltei muuttumattomina. 

Yhdisteitä hyödyntävien aktiivikerrosten kaikki kennoparametrit on esitetty taulukossa 1. 12 

Taulukko 1. IDT-johdannaisia 6–10 käyttävien aurinkokennojen parametrit. 

Yhdiste Voc [V] Jsc [mA cm-2] Fill Factor PCE [%] 

6 0,90 7,2 0,38 2,5 

7 0,99 8,6 0,36 3,1 

8 0,94 11,4 0,60 6,5 

9 0,93 11,3 0,56 5,9 

10 0,90 10,5 0,55 5,2 

 

Samana vuonna Intemann ja tutkimusryhmä raportoi syntetisoineensa neljä erilaista IDT-

johdannaista elektroninluovuttajaa (kuva 6). Molekyylit olivat yleiseltä rakenteeltaan D1-A-

D2-A-D1 –rakenteita, ja erosivat toisistaan päätyketjujen ja ylimääräisen fluoriatomin osalta. 

Käytettäessä difluorattuja molekyylejä elektroninluovuttajina aurinkokennoissa, 

kennorakenteessa ITO/PEDOT:PSS/donori:PC71BM/Bis-C60/Ag sekä donori:PC71BM –
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suhteessa 1:2, saavutettiin keskimäärin yhdisteellä 12 5,6 %:n, yhdisteellä 11 5,9 %:n ja 

yhdisteellä 13 6,4 %:n PCE-arvot. Neljä fluoriatomia sisältävää molekyyliä 14 hyödyntävä, 

lämpökäsittelemätön aurinkokenno ylsi vain 2,0 % PCE:hen. Aurinkokennoissa tehokkuuden 

osalta parhaiten suoritunut, yhdistettä 13 käyttävä, aktiivikerros saavutti korkeimpia arvoja 

myös muista parametreistä: 12,4 mA cm-2 Jsc:n ja 0,55 fill factorin. Ainoastaan Voc-arvossa 

kaksi muuta aktiivikerrosta saavuttivat korkeammat jännitteet (0,99 V molekyylillä 12 ja 0,96 

V molekyylillä 11, verrattuna yhdisteen 13 aktiivikerroksen jännitteeseen 0,95 V). Koska 

molekyylien keskusdonorifragmentti, tässä tapauksessa indasenoditieno[3,2-b]tiofeeni, ei 

luonnostaan muodosta korkeasti järjestäytynyttä kiderakennetta, arveli tutkimusryhmä 

molekyylien sivuketjujen olevan suurimmilta osin vastuussa π-π –vuorovaikutuksista.  

Laskennallisilla menetelmillä tutkimusryhmä havaitsi, että mitä suurempi dipolimomentti 

sivuketjujen päätyryhmillä oli, sitä suurempi oli aurinkokennoista saatava fill factorin arvo. 

Esimerkkinä yhdiste 13, josta valmistetun aktiivikerroksen fill factor oli korkein (0,55), ja 

jonka päätyryhmän dipolimomentiksi tutkimusryhmä määritti 3,67 D. Lisäksi dipolimomentin 

suunnalla ei näyttänyt olevan juurikaan vaikutusta. Tutkimusryhmän mukaan korkeampi 

dipolimomentti sai aikaan korkeammin järjestäytyneen rakenteen p-n –liitoksessa, joka 

puolestaan vaikutti suotuisasti fill factoriin sekä vähensi varausten ennenaikaista 

rekombinaatiota.13 

 

Kuva 6. IDT-johdannaisten 11, 12, 13 ja 14 rakenteet. 
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2.3 Bentsoditiofeenijohdannaiset elektroninluovuttajat 

 

Vuonna 2016 Xun tutkimusryhmä syntetisoi kolme bentsoditiofeenijohdannaista (BDT) 

elektroninluovuttajamolekyyliä, jotka poikkesivat toisistaan sivuketjujen osalta. Koska 

muutokset kohdistuivat vain sivuketjuihin, eikä konjugoituneeseen rakenteeseen, 

yhdisteiden UV-Vis –spektrit olivat miltei identtiset (ks. kuva 7). Lisäksi tutkimusryhmä 

syntetisoi vertailuyhdisteen 15, jossa 

keskusdonoria ja rodaniiniakseptoria erottaa 

tiofeenisilta. Mitattaessa yhdisteiden UV-Vis 

–absorptioita dikloorimetaaniliuoksessa 

referenssiyhdisteen spektri oli pääosin 

samansuuntainen muiden syntetisoitujen 

molekyylien kanssa, mutta referenssi-

yhdisteen 15 absorptiomaksimi oli 

huomattavasti pienemmällä aallonpituudella 

(518 nm) kuin yhdisteiden 16, 17 ja 18 (625 

nm) (ks. kuva 8). Myös molaarinen 

absorptiokerroin oli pienempi referenssi-

yhdisteellä 15 (0,75 · 105 M-1 cm-3) kuin yhdisteillä 16, 17 ja 18 (1,1 · 105 M-1 cm-3). 

Sijoitettuna kennorakenteisiin ITO/PEDOT:PSS/donori:PC71BM/Ca/Al yhdisteitä käyttävät 

aktiivikerrokset kuitenkin antoivat hyvin eriäviä tuloksia. Referenssiyhdistettä 15 käyttävä 

kenno tuotti vain 1,4 % PCE:n. Optimaalisen donori:akseptori –suhteen tutkimusryhmä 

havaitsi olevan 2:3. Yhdisteitä 16, 17 ja 18 hyödyntävien aurinkokennojen 

kennoparametrit löytyvät taulukosta 2. 

 

Taulukko 2. Yhdisteitä 16, 17 ja 18 käyttävien kennojen parametrit. 

Yhdiste Voc [V] Jsc [mA cm-2] Fill Factor PCE [%] 

16 0,94 10,8 0,58 5,6 

17 0,96 12,1 0,47 5,3 

18 0,94 11,1 0,62 6,2 

Kuva 7. Referenssiyhdisteen 15 ja yhdisteiden 
16, 17 ja 18 UV-Vis –absorptiospektrit. 
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Vaikka vertailuyhdisteen 15 HOMO-energiataso oli matalampi (-5,3 eV) kuin muiden 

tutkittujen yhdisteiden (-5,1 eV), oli myös LUMO-energiataso  korkeampi (-3,4 eV) kuin 

molekyylien 16, 17 ja 18 (-3,5 eV). Tämä puolestaan johti korkeampaan HOMO-LUMO –

orbitaalien energiaerotukseen, ja tätä kautta huonompaan suorituskykyyn. Näiden 

tulosten perusteella BDT-rakenteisissa pienimolekyylisissä elektroninluovuttajissa 

tieno[3,4-b]tiofeeni-siltarakenteet suoriutuvat paremmin kuin vastaava tiofeenisilta. 

Huomionarvoista on lisäksi se, että yhdisteestä 18 valmistettua aktiivikerrosta hyödyntävä 

kenno, johon oli lisätty PFN-polymeeripuskurikerros aktiivikerroksen ja katodin väliin, ja 

jolle suoritettiin liuotinhöyrykäsittely, saavutti keskiarvollisesti 9,1 % PCE:n. Tämä on 

erittäin korkea hyötysuhde pienimolekyylistä elektroninluovuttajakomponenttia 

hyödyntävälle aurinkokennolle. 14  

   

Kuva 8. Referenssiyhdisteen 15 ja molekyylien 16, 17 ja 18 rakenteet. 

2.4 S,N-heteropentaseenijohdannaiset elektroninluovuttajat 

 

Vuonna 2015 Bäuerlen ja Kon tutkimusryhmät syntetisoivat S,N-

heteropentaseenijohdannaisia elektroninluovuttamolekyylejä, joiden keskimmäinen 

elektronitiheyden luovuttaja koostui viidestä fuusioituneesta viisirenkaasta, joihin oli 

substituoitu vuorottelevasti rikki- ja typpiatomeja. Kon tutkimusryhmä syntetisoi kaksi S,N-

heteropentaseenijohdannaista yhdistettä 19 ja 20 (kuva 9), jotka rakenteellisesti erosivat 

toisistaan bentsotiadiatsolisubstituenttien osalta siten, että molekyylissä 19 

bentsotiadiatsolien substituentit olivat vetyatomeja, ja molekyylin 20 substituentit n-

heksyylioksidiketjuja. Kennorakenteeksi tutkimusryhmä valitsi rakenteen 



   15 
 
 

ITO/PEDOT:PSS/donori:PC71BM/Al, jossa donoria ja akseptoria oli suhteessa 1:2. 

Aurinkokennojen aktiivikerroksissa käytettäessä molemmat molekyylit tuottivat 

samankaltaisia kennoparametrejä, kuten noin 0,87 voltin Voc - ja 0,35 fill factor-arvot. 

Aurinkokennot kuitenkin erosivat oikosulkuvirrantiheyksien (yhdiste 19: 6,5 mA cm-2 ja 

yhdiste 20: 5,6 mA cm-2) ja PCE-arvojen (yhdiste 19: 1,9 % ja yhdiste 20: 1,5 %) osalta.15  

 

Kuva 9. S,N-heteropentaseenijohdannaisten elektroninluovuttajamolekyylien rakenteita. 

Bäuerlen tutkimusryhmä käytti samaa S,N-heteropentaasenirakennetta, mutta keskittyi 

tutkimaan päätyakseptorien vaikutusta kennojen suorituskykyyn. Tätä varten he 

syntetisoivat kolme elektroninluovuttajamolekyyliä 21, 22 ja 23 (kuva 9). Molekyylien 

päätyakseptoriryhmät olivat joko 1,1-disyanovinyleeni- (molekyyli 21) tai 1-(1,1-

disyanometyleeni)-sykloheks-2-eeni-rakenteita (molekyyli 23) tai molempia (molekyyli 22). 

Kennorakenne oli kaikilla molekyyleillä ITO/PEDOT:PSS/donori:PC61BM/LiF/Al, ja D:A –suhde 

oli molekyyleillä 21 ja 22 2:3, ja molekyylillä 23 1:1. Bäuerlen tutkimusryhmän 

elektroninluovuttajat saavuttivatkin aurinkokennoissa hieman korkeampia 

kennoparametrien arvoja, jotka on esitetty taulukossa 3.16 
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Taulukko 3. Yhdisteitä 21, 22 ja 23 käyttävien aurinkokennojen parametrit. 

Yhdiste Voc [V] Jsc [mA cm-2] Fill Factor PCE [%] 

21 1,1 3,4 0,42 1,6 

22 0,95 7,6 0,42 3,0 

23 0,88 10,8 0,51 4,9 

 

Myöhemmin samana vuonna Kon tutkimusryhmä tutki erilaisten päätyakseptorien 

vaikutusta suorituskykyyn, ja tätä varten syntetisoi kolme elektroninluovuttajamolekyyliä 24, 

25 ja 26 (kuva 10). Käytetyt päätyakseptoriryhmät olivat disyanovinyleeni (24), 

syanoasetaatti (25) ja indeenidioni (26). Kennorakenteena ryhmä käytti 

ITO/PEDOT:PSS/donori:PC71BM/Al ja D:A suhde kaikissa tapauksissa oli 1:2. Parhaimpiin 

kennoparametrien arvoihin ylsi yhdistettä 26 aktiivikerroksessaan käyttävä kenno, jonka 

avoimen piirin jännite ja oikosulkuvirrantiheys oli 7,4 mA cm-2 ja 0,94 V, sekä fill factor ja PCE 

0,38 ja 2,7 %. Molekyylien 24 ja 25 aktiivikerrosten avoimen piirin jännite ja fill factor olivat 

kutakuinkin samansuuruisia, järjestyksessä 0,86 V ja 0,33. Näistä kahdesta molekyyliä 24 

käyttävä kenno saavutti korkeammat oikosulkuvirrantiheyden (6,9 mA cm-2) ja PCE:n (2,0 %) 

kuin molekyyliä 25 (järjestyksessä 5,8 mA cm-2 ja 1,6 %). Molempia Kon tutkimusryhmän 

tuloksia yhdisti se, että kaikista elektroninluovuttajakomponenteista valmistettujen 

aurinkokennojen parametrit paranivat selvästi, kun niiden aktiivikerroksille tehtiin ns. two-

step annealing (TSA), jossa aktiivikerrokselle tehdään ensin lämpökäsittely, ja tämän jälkeen 

liuotinhöyrykäsittely, näissä tapauksissa tetrahydrofuraanihöyryllä. TSA-käsittelyn jälkeen 

kaikkien kennojen hyötysuhteet paranivat kaksin- tai jopa kolminkertaisiksi.17 Näiden 

tulosten valossa S,N-heteropentaseenirakenteiset aktiivikerrokset näyttävät yleensä vaativan 

lämpö- ja/tai liuotinhyörykäsittelyä tuottaakseen orgaanisissa aurinkokennoissa korkeita 

hyötysuhteita. 
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Kuva 10. S,N-heteropentaseenijohdannaisten 24, 25 ja 26 rakenne. 

 

3 POLYMEERISET ELEKTRONINLUOVUTTAJAKOMPONENTIT 
 

Polymeeriset elektroninluovuttajakomponentit poikkeavat pienimolekyylisistä siten, että 

polymeerin tarkan rakenteen tunteminen on huomattavasti vaikeampaa ja 

polymeeriketjujen molekyylipainosta tiedetään usein vain keskiarvo. Näin ollen kokeet 

polymeereillä eivät ole samalla varmuudella toistettavissa kuin pienemmillä molekyyleillä. 

Polymeereillä on kuitenkin etunsa elektroninluovuttajina; pitkän konjugoituneen 

rakenteen ansiosta polymeerien HOMO- ja LUMO-orbitaalien energiaero on pienempi 

kuin pienimolekyylisten. Tämän ansiosta polymeerit pystyvät absorboimaan valoa 

laajemmalla aallonpituusalueella. 

3.1 Bentsoditiofeeniyksikön sisältävät polymeeriset elektroninluovuttajat 

 

Tao ja tutkimusryhmä syntetisoi kaksi bentsoditiofeenimonomeerin sisältävää 

kopolymeeriä 27 ja 28 (kuva 12). Akseptorina toimi ns. vertikaalinen bentsoditiofeeni, 

jossa BDT-monomeeri on sitoutunut muuhun polymeeriketjuun bentseenirenkaasta, kun 
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taas tyypillinen BDT-rakenne on sitoutunut muuhun molekyyliin tiofeenirakenteista. 

Donorirakenteena toimi tyypillinen BDT-monomeeri, jonka sivuketjut olivat alkoksisia (27) 

tai tiofeenisia (28) rakenteita. Tutkimusryhmän käyttäessä ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/ 

polymeeri:PC71BM/Ca (20 nm)/Al (100 nm) -kennorakennetta, donori-akseptorisuhteessa 

1:2, saavutti tutkimusryhmä keskiarvollisesti polymeerin 27 kennolle 3,2 % PCE:n ja 

polymeerin 28 kennolle 5,5 % PCE:n. Yhdistettä 28 aktiivikerroksessa käyttävä 

aurinkokenno tuotti lisäksi korkean, yli yhden voltin avoimen piirin jännitteen.18  

 Vuonna 2016 Yangin tutkimusryhmä syntetisoi kuusi erilaista BDT-rakenteen 

sisältävää kopolymeeriä. Näistä kahden (polymeerin 29 ja polymeerin 30) suorituskykyä 

mitattiin aurinkokennoissa ilman lisättyä 1,8-dijodioktaania, kennorakenteessa 

ITO/PEDOT:PSS/polymeeri:PC71BM/Ca/Al ja D:A –suhteessa 2:3. BDT-monomeeri 

polymeereissä 29 ja 30 eroaa ainoastaan BDT-rakenteeseen sitoutuneen fenyyliryhmän 

para-substituenttiensa puolesta. Aktiivikerroksen paksuus oli polymeerillä 29 noin 90 

nanometriä  ja polymeerillä 30 noin 105 nanometriä. Molemmat elektroniluovuttajat 

loivat aurinkokennoissa 0,88 voltin Voc:n, ja yhdisteellä 30 FF-arvo (0,74) oli hieman 

suurempi kuin yhdisteellä 29 (0,72) mutta Jsc:n ja keskiarvollisen PCE:n osalta polymeerin 

29 aktiivikerros saavutti korkeampia arvoja, järjestyksessään 14,9 mA cm-2 ja 9,3 %, kun 

polymeerillä 30 Jsc ja keskiarvollinen PCE olivat 14,0 mA cm-2 ja 9,0 %. Tutkimusryhmä 

päätteli tulosten eron johtuvan yhdisteen 29 suotuisammasta morfologiasta, ja täten 

paremmasta varauksenkuljetuksesta, joka johtaa suurempaan oikosulkuvirrantiheyteen. 

Ryhmän läpäisyelektronimikroskooppikuvat osoittavatkin suuria morfologisia eroja 

polymeereistä valmistettujen aktiivikerrosten välillä: polymeerin 29 ja PC71BM - 

aktiivikerroksen rakenne on selvästi homogeenisempi verrattuna polymeeristä 30 ja 

PC71BM:stä valmistetun aktiivikerroksen kuidunomaisempaan rakenteeseen (ks. kuva 11). 

19 
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Kuva 11. Yhdisteitä 29 ja 30 käyttävien aktiivikerrosten läpäisyelektronimikroskooppikuvat. 

 
Kuva 12. Bentsoditiofeenijohdannaisten elektroninluovuttajien rakenteita.  

Myöhemmin samana vuonna Liu ja tutkimusryhmä syntetisoivat kaksi polymeeristä 

elektroninluovuttajaa 31 ja 32 (kuva 13), jotka erosivat rakenteellisesti toisistaan vain 

yhdisteen 32 monomeeriin lisätyn tiofeeni-fragmentin osalta. Elektroniakseptorina ryhmä 

käytti itse syntetisoimaansa pienimolekyylistä, IDT-pohjaista molekyyliä IT-M (kuva 14). Ero 

polymeereistä valmistettujen aktiivikerrosten suorituskyvyn välillä on huikea; polymeeriä 32 

käyttävä aurinkokenno saavutti käytettäessä D:A painosuhteessa 3:2, kennossa 

ITO/PEDOT:PSS/polymeeri:IT-M/PFN-Br/Al keskiarvollisen 11,4 % PCE:n, kun polymeeriä 31 
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painosuhteessa 1:1 käyttävä sama kennorakenne ylsi vain 0,01 % PCE:hen. Myös muissa 

kennoparametreissä yhdisteestä 32 ja IT-M:stä valmistettu aktiivikerros saavutti korkeita 

arvoja, kuten Voc, (1,0 V) ja Jsc (18,2 mA cm-2), kun aktiivikerros 31:IT-M pystyi vain 0,56 V 

avoimen piirin jännitteeseen ja 0,06 mA cm-2 oikosulkuvirrantiheyteen. Fill factorin arvot 

aurinkokennoissa oli polymeerillä 32 0,63 ja polymeerillä 31 0,26. Syy yhdisteen 32 sisältävän 

aurinkokennon parempiin tuloksiin oli selvä; tiheysfunktionaaliteoria-mallinnuksissa selvisi 

yhdisteen 32 polymeerirakenteeseen lisätyn tiofeenisillan saavan aikaan selvästi 

tasomaisemman molekyylirakenteen verrattuna polymeeriin 31, jonka suotuisin 

konformaatio oli vääntynyt rakenne. Tämä tasomaisuus mahdollisti yhdisteelle 32 paremmat 

polymeerien väliset π-π –vuorovaikutukset, ja näin ollen selkeästi paremmat 

varauksenkuljetusominaisuudet.20 

 
 

Kuva 13. Polymeerien 31 ja 32 rakenteet. 

 

Kuva 14. Elektroninvastaanottajakomponentti IT-M. 

Zhong sekä tutkimusryhmä syntetisoi vuonna 2016 kaksi D-A –tyyppistä 

ditienobentsoditiofeenin sisältävää kopolymeeriä, 33 ja 34 (kuva 15). Polymeerit erosivat 

toisistaan akseptoriyksiköidensä puolesta siten, että polymeerin 33 akseptorina toimi 

difluorobentsotiadiatsoliryhmä, ja polymeerin 34 akseptorina oli difluorobentso-
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triatsolimolekyyli, jonka keskimmäiseen typpiatomiin oli sitoutunut n-dodekyyliryhmä. 

Tutkimusryhmä määritti yhdisteiden HOMO- ja LUMO-orbitaalien välisen energiaeron mm. 

UV-Vis –spektroskopisesti sekä käyttäen syklistä voltammetriä. Molemmat menetelmät 

antoivat samansuuntaisia tuloksia, joissa yhdisteen 34 HOMO- ja LUMO-orbitaalien välinen 

energiaero oli keskimäärin 0,2 elektronivolttia suurempi verrattuna yhdisteeseen 33. 

Kennorakenteessa ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/polymeeri:PC71BM/Ca (8 nm)/Al (80 nm), donori-

akseptori painosuhteessa 2:3, polymeerillä 33 oikosulkuvirrantiheys sekä avoimen piirin 

jännite aurinkokennoissa olivat 12,8 mA cm-2 ja 0,98 V, korkeammat kuin polymeerin 34 

kennon vastaavat 9,3 mA cm-2 ja 0,95 V. Fill factorin osalta yhdisteellä 34 arvo 0,63 oli 

suurempi kuin yhdisteellä 33 (0,60), mutta PCE:n kohdalla käytettäessä polymeeriä 33 

saavuttettiin selvästi korkeampi 7,5 % hyötysuhde verrattaessa yhdisteen 34 sisältävän 

kennon 5,6 % PCE:hen. Tutkimusryhmän mukaan ero suorituskyvyssä johtui suurelta osin 

polymeerin 33 pienemmästä HOMO- ja LUMO-orbitaalien välisestä energiaerosta, jonka 

ansiosta polymeeri 33 absorboi säteilyä laajemmalla aallonpituusalueella.21  

 Myös Lang ja tutkimusryhmä syntetisoi kaksi ditienobentsoditiofeenirakenteista 

polymeeristä elektroninluovuttajaa, 35 ja 36 (kuva 15). Nämä polymeerit poikkesivat 

happiatomeihin sitoutuneiden alkyylisivuketjujen osalta. Polymeerejä käytettäessä 

ITO/PEDOT:PSS/polymeeri:PC71BM/Ca/Al-kennorakenteessa, parempaan (vaikka silti 

alhaiseen) suorituskykyyn pystyi polymeerin 36 sisältävä aktiivikerros, jonka PCE oli 2,9 %. 

Tämä oli silti noin 50 % parempi kuin yhdisteellä 35. Tulos on siinä mielessä merkittävä, 

koska aurinkokennojen elektroninluovuttajayhdisteissä erittäin usein sivuketjuna käytetty 2-

etyyliheksyylin omaavan yhdisteen aurinkokenno suoriutui huonommin kuin polymeerissä 

36 käytetyn 4-etyylioktyylisivuketjun vastaava kenno. Syy tähän oli tutkimusryhmän mukaan 

selkeä:  koska ditienobentsoditiofeenirunko on tasomainen, polymeeri 36 liukeni pidemmän 

sivuketjun ansiosta paremmin orgaanisiin liuottimiin, ja näin ollen saavutti suotuisamman 

aktiivikerroksen morfologisen rakenteen kuin polymeeri 35. Huomionarvoista on myös se, 

että vaikka muutokset kohdistuivat sivuketjuihin, oli tällä silti vaikutus yhdisteiden optisiin 

ominaisuuksiin. Tarkasteltaessa yhdisteiden UV-Vis –absorptiospektriä o-

diklooribentseeniliuoksessa huomataan, että polymeerillä 36 absorptiota tapahtuu 

pidemmillä aallonpituuksilla kuin yhdisteellä 35. Määritettäessä yhdisteille UV-Vis –

absorptiospektristä HOMO- ja LUMO-orbitaalien välinen energiaero, saadaan tuloksiksi 1,83 
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eV polymeerille 35 ja 1,74 eV polymeerille 36. Tulosten valossa konjugoimattomilla 

sivuketjuilla on oma vaikutuksensa polymeerien optisiin ominaisuuksiin, ja tätä kautta 

suorituskykyyn orgaanisissa aurinkokennoissa.22 

  

Kuva 15. Bentsoditiofeenijohdannaisten elektroninluovuttajien rakenteita. 

3.2 Tiofeenidonorin sisältävät polymeeriset elektroninluovuttajat 

 

Tiofeenimolekyyli on yksi tärkeimmistä ja tutkituimmista orgaanisten fotoaktiivisten 

rakenteiden osasista. Tiofeenirakenteiden etuja ovat mm. stabiilisuus ja suhteellisen helppo 

kemiallinen muokattavuus, joka mahdollistaa tiofeenipohjaisten puolijohteiden 

ominaisuuksien muuttamisen erilaisten substituenttien avulla. 23 

3.2.1 Tiofeenimonomeeriset elektroninluovuttajapolymeerit 

 

Tässä kappaleessa käsitellään elektroninluovuttajapolymeerejä, joissa primäärinen 

elektronitiheyttä luovuttava komponentti on tiofeeni. Myös muista 

elektroninluovuttajapolymeereistä löytyy muiden donoriosasten ohella tiofeenimonomeeri 

(nk. ”tiofeeni-spacer”), mutta ne on listattu substituoidumpien tiofeenirakenteiden 

otsikoiden alle. Esimerkiksi Fan tutkimusryhmineen syntetisoi kaksi polymeeristä 

elektroninluovuttajaa, polymeerit 37 ja 38 (kuva 16), joissa molemmissa primäärisen donorin 

ja -akseptorin välissä on tiofeenisilta, mutta polymeerin 37 primäärinen elektronidonori on 

bentsoditiofeenirakenne, kun taas polymeerin 38 donori on ditienobentsoditiofeeni-

pohjainen fragmentti. Lisäksi yhdisteellä 38 ditienobentsoditiofeeni-monomeerin 

tiofeeniryhmien 4-asemassa oli n-heksyyli –sivuketju, yhdisteen 37 4-asemassa oli vetyatomi. 
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Elektroninvastaanottajakomponenttina tutkimusryhmä käytti pienimolekyylistä yhdistettä 

ITIC (ks. kuva 17), ja kennorakenteena ITO/PEDOT:PSS/polymeeri:ITIC/PFN-Br/Al, D:A 

painosuhteessa 1:1.  Vaikka tutkimusryhmä saavutti parhaimmat tulokset (PCE > 10 %) 

37:ITIC –aktiivikerroksella, johon oli lisätty 0,5 V-% dibentsyylieetteriä lisäaineeksi, 

saavuttivat myös käsittelemättömät kennot hyviä tuloksia. Polymeerin 38 aurinkokenno 

saavutti 0,92 V Voc-arvon ja miltei 0,57 fill factorin, kun yhdisteen 37 sisältävä kenno ylsi 0,88 

V Voc- ja 0,55 fill factor-arvoihin. Tarkasteltaessa Jsc- ja keskiarvollisia PCE-arvoja polymeerillä 

37 saavutettiin korkeammat (17,8 mA cm-2 ja 8,6 %) arvot kuin polymeerillä 38 (15,5 mA cm-2 

ja 8,0 %). Aktiivikerrosten paksuudet olivat 37:ITIC 100 nm ja 38:ITIC 88 nm, lisäksi 37:ITIC –

aktiivikerros prosessoitiin klooribentseeniliuoksessa ja 38:ITIC –aktiivikerros o-

diklooribentseenissä.24 

 

Kuva 16. Polymeerien 37 ja 38 rakenne. 

 

Kuva 17. Elektroninvastaanottajakomponentti ITIC. 

Vuonna 2015 Kim tutkimusryhmänsä kanssa syntetisoi kaksi D-π-A –rakenteen omaavaa 

kopolymeeriä 39 ja 40 (kuva 18). Kun molemmista polymeereistä muodostettiin 

aktiivikerrokset sekoittamalla ne PC71BM:n kanssa painosuhteessa polymeeri:PC71BM 2:3, ja 

käytettäessä niitä ITO/ZnO/Polymeeri:PC71BM/MoO3/Ag –kennoissa,  saavutettiin 



   24 
 
 

polymeerillä 39 järjestelmällisesti korkeammat parametrien arvot: 0,86 voltin Voc, 15,3 mA 

cm-2:n Jsc, 0,70 fill factor ja 9,2 % keskiarvollinen PCE, kun polymeerillä 40 samoissa 

olosuhteissa saavutettiin 0,78 voltin Voc, 10,6 mA cm-2 Jsc, 0,62 fill factor ja 5,0 % 

keskiarvollinen PCE. Tutkimusryhmän mukaan erot Voc –arvoissa johtuivat aktiivikerroksen 

polymeerien erilaisista HOMO-energiatasoista (-5,65 eV 39 ja -5,54 eV 40) ja erot 

oikosulkuvirrantiheydessä ja fill factorissa muun muassa erilaisista varauksenkuljetus-

ominaisuuksista sekä morfologiaeroista aktiivikerroksen p-n –liitoksissa.25 

 

Kuva 18. Polymeerien 39 ja 40 rakenne. 

3.2.2 3-alkyylitiofeenidonoriset elektroninluovuttajapolymeerit 

 

Vuonna 2015 Leen tutkimusryhmä syntetisoi kaksi elektroninluovuttajaa, polymeerit 41 ja 42 

(kuva 19), jotka poikkesivat primäärisen elektronidonorin osalta siten, että polymeerin 41 

rakenteessa donorina toimi bentso[1,2-b:3,4-b’]ditiofeenirakenne (BDT) ja yhdisteessä 42 

nafto[1,2-b:5,6-b’]ditiofeeni (NDT). Kennorakenteena tutkimusryhmä käytti kennoa 

ITO/PEDOT:PSS/polymeeri:PC71BM/LiF/Al ja D:A –suhteena 1:1. Aurinkokennot ilman 

aktiivikerroksen morfologiaan vaikuttavia toimenpiteitä saavuttivat seuraavia arvoja: 

41:PC71BM –kennon Voc, Jsc, FF ja PCE olivat järjestyksessä 0,76 V, 3,8 mA cm-2, 0,46 ja 1,3 %. 

Polymeerillä 42 vastaavat arvot olivat 0,9 V, 10,6 mA cm-2, 0,43 ja 4,0 %. Tutkimusryhmä teki 

molemmille polymeereille DFT-mallinnuksen siten, että he suorittivat laskennalliset 

toimenpiteet yhdisteiden 41 ja 42 trimeereille. Lisäksi yhdisteiden sivuketjut korvattiin 

mallinnuksessa metyyliryhmillä laskennan helpottamiseksi. Mallinnuksessa paljastui, että 

polymeerillä 42 oli kiinteässä tilassa huomattavasti jäykempi morfologia sekä tasomaisempi 

rakenne, kuin polymeerillä 41. Molemmat ominaisuudet vaikuttavat suotuisasti esimerkiksi 

varauksenkuljetukseen. Lisäksi molempien polymeerien tasomaisuutta edisti donori- ja 
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akseptorifragmenttien atomien väliset ei-kovalenttiset vuorovaikutukset, kuten  

C-H⋯N, C-H⋯F, N⋯S, O⋯S ja F⋯S. Hapen ja rikin välinen, puoleensavetävä ja ei-

kovalenttinen vuorovaikutus kuitenkin esiintyy todennäköisimmin yhdisteellä 42, koska sen 

donorin naftaleenirakenteen happiatomit sekä tiofeeniosien rikkiatomit ovat avaruudellisesti 

lähempänä toisiaan polymeerissä 42 kuin polymeerissä 41 (ks. kuva 16). Tämä rikin ja hapen 

välinen vuorovaikutus saa yhdisteen 42 polymeeriketjut pakkautumaan tiiviimmin, näin 

parantaen varauksenkuljetusominaisuuksia. 26 

 

Kuva 19. Polymeerien 41 ja 42 toistuvien yksiköiden rakenteet. 

Vuotta myöhemmin Tang tutkimusryhmineen syntetisoi kaksi D-A –tyyppistä polymeeristä 

elektroninluovuttajaa 43 ja 44 (kuva 20), joissa molemmissa donorina toimi 

tiofeenifragmentti, ja akseptorina difluoribentsotiadiatsoli. Polymeerirakenteet olivat 

muuten samanlaiset, mutta polymeerissä 44 tiofeenisilta oli korvattu 

selenofeenisiltarakenteella. Käytetty kennorakenne oli ITO/PEI/polymeeri:PC71BM/MoO3/Al. 

Tutkimusryhmä havaitsi, että optimaaliset donori:akseptori –painosuhteet molekyyleille 

olivat 43:PC71BM 2:3 ja 44:PC71BM 1:2. Ilman lisäaine 1,8-dijodioktaania polymeeristä 43 

valmistettu kenno saavutti parhaan PCE-arvon 5,5 % paksuimmalla aktiivikerroksella (138 

nm) ja polymeerillä 44 2,0 % PCE:n ohuimmalla aktiivikerroksen paksuudella (92 nm). Myös 

polymeerejä käyttävien aktiivikerrosten Voc-arvot olivat molemmilla samankaltaiset, noin 

0,73 V, johtuen yhdisteiden samankaltaisista HOMO- ja LUMO-energiatasoista. Suurin ero 

kennojen välillä oli kuitenkin oikosulkuvirrantiheyksissä; polymeerillä 43 Jsc-arvo oli 

parhaimmassa tapauksessa noin 13,1 mA cm-2, kun selenofeenin sisältävällä polymeerillä 44 

vastaava arvo oli noin 4,5 mA cm-2. 27 
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Kuva 20. Polymeerien 43 ja 44 rakenne. 

Vuonna 2016 Fanin tutkimusryhmä syntetisoi kaksi konjugoitunutta terpolymeeriä, 45 ja 46 

(kuva 21). Nämä poikkesivat niin rakenteeltaan kuin donori-akseptorijärjestykseltäänkin. 

Polymeerin 45 yleinen rakenne on D1-A1-D1-A2, ja polymeerin 46 D1-D2-D1-A1. 

Tutkimusryhmä määritti yhdisteiden HOMO- ja LUMO-orbitaalien energiatasot syklisellä 

voltammetrillä, ja sai tuloksiksi -5,2/-3,1 eV polymeerille 45 ja -5,3/-3,2 eV polymeerille 46. 

Tutkimusryhmän mukaan polymeerin 46 matalammat energiatasot saattoivat johtua 

yhdisteestä löytyvien tyydyttymättömien typpiatomien elektronegatiivisuudesta. UV-Vis –

spektrometrisesti yhdisteiden HOMO- ja LUMO-orbitaalien energiaeroiksi ohutfilmillä 

määritettiin molemmille yhdisteille noin 1,8 eV. Kennorakenteessa ITO/PEDOT:PSS/ 

polymeeri:PC71BM/Ca/Al ja donori:akseptorisuhteessa 1:1 polymeerin 46 aktiivikerros tuotti 

korkeammat arvot kaikissa parametreissä: 0,86 V Voc, 12,9 mA cm-2 Jsc, fill factor 0,73 ja PCE 

keskiarvo 8,0 %, kun polymeerin 45 aurinkokennon PCE ylsi parhaimmillaankin vain 2,1 %. 

Tutkimusryhmä arvioi polymeerin 46 sisältävän aktiivikerroksen paremman suorituskyvyn 

johtuvan tiatsolotiatsoli-ryhmän typpiatomien elektronegatiivisuuden aiheuttamasta 

molekyylien korkeammasta järjestäytyneisyydestä, korkeammasta aggregaatiotai-

pumuksesta ja matalammasta HOMO-energiatasosta verrattuna yhdisteeseen 45.28 

 

Kuva 21. Polymeerien 45 ja 46 rakenne. 
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4 Yhteenveto 
 

Orgaanisten aurinkokennojen kehityksen suurimpia haasteita on löytää tasapaino 

tavoiteltujen ja epäsuotuisien ominaisuuksien välillä. Myös orgaanisten kennojen 

aktiivikerroksen usein nopea hapettuminen auringonvalon ja ilman hapen vaikutuksesta 

asettaa tutkijoille lisähaastetta. Tässä työssä käsitellyt polymeeriset ja pienimolekyyliset 

elektroninluovuttajakomponenttien ydinrakenteet edustavat vain murto-osaa tähän 

mennessä tutkituista ja raportoiduista rakenteista. Orgaanisten aurinkokennojen 

kehittämisellä ja suosimisella on selviä etuja tulevaisuutta ajatellen, kuten pienempi tarve 

fossiilisille polttoaineille, mutta lisäksi on mahdollista vähentää ihmiselle ja ympäristölle 

tunnetusti vaarallisten epäorgaanisten alkuaineiden, kuten arseenin ja kadmiumin, käyttöä 

aurinkokennoissa ja muissa fotoaktiivisissa sovelluksissa. Lisäksi orgaanisten fotoaktiivisten 

puolijohteiden molaarinen absorptiokerroin on paljon suurempi kuin vastaavien 

epäorgaanisten aineiden, ja näin ollen orgaanisista aurinkokennoista on mahdollista 

valmistaa erittäin ohuita, koska absorboivaa materiaalia tarvitaan vähemmän. 

 Vaikka orgaanisten aurinkokennojen laaja kaupallinen saatavuus on vain ajan 

kysymys, tulee kaupallisissa sovelluksissa bulk-heterojunction –aurinkokennot 

todennäköisimmin syrjäytetyksi niin sanottujen tandem-aurinkokennojen toimesta, jossa 

aktiivikerroksia on useita, ja ne koostuvat useammasta komponentista kuin 

elektroninluovuttajasta ja –vastaanottajasta. Tulevaisuuden näkymät ovatkin lupaavia ei 

pelkästään orgaanisille aurinkokennoille, vaan myös muunlaiselle aurinkokenno-

teknologialle, sillä aiheesta tehtävä tutkimus lisääntyy vuosi vuodelta. Lisäksi orgaanisten 

yhdisteiden sähkönjohtavuuden tutkimus ja parempi ymmärrys avaa tietä tulevaisuuden 

materiaaleille, kuten esimerkiksi orgaanisille suprajohteille. Tarkasteltaessa asiaa 

laajemmasta näkökulmasta, on sivilisaatiolle välttämätöntä valjastaa sitä lähinnä olevan 

tähden säteilyenergia käyttöön tavalla tai toisella, ja näin ollen säteilyenergian hyötykäyttö 

kuuluu oleellisena osana sivilisaation teknologiseen kehitykseen. 
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