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Curitiba

Janeiro, 2014



Sumário

LISTA DE FIGURAS 1

1 Introdução 1

2 Conceitos Preliminares 4

2.1 Polı́meros Conjugados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Capı́tulo 1

Introdução

A demanda por uma nova forma de geração de energia renovável e de baixo impacto ambiental tem sido um

grande incentivo na busca de formas de desenvolvimento sustentável e, nesse contexto, uma possı́vel alternativa é o

aproveitamento da energia irradiada pelo Sol.

Embora o efeito fotovoltaico seja conhecido desde a primeira metade do século XIX, quando foi descoberto

por Edmund Becquerel, apenas em 1954 a primeira célula solar foi reportada pelos pesquisadores do “Bell Labs

Pearson”, Chapin e Fuller 1, dispositivo esse baseado em silı́cio, com uma eficiência de conversão de potência de

4,5%. O dispositivo foi otimizado posteriormente, pelo mesmo grupo, alcançando uma eficiência de 6%.

Algumas décadas após, com a descoberta de uma nova classe de materiais semicondutores, os polı́meros conju-

gados [7, 8, 9], as pesquisas voltadas a uma nova geração de dispositivos semicondutores foram iniciadas. Dispositivos

baseados nesses materiais apresentam caracterı́sticas muito interessantes, resultantes das propriedades tı́picas desses

materiais orgânicos.

No campo dos dispositivos fotovoltaicos, os polı́meros conjugados introduziram a possibilidade de se produzir

dispositivos mais leves, com propriedades mecânicas interessantes como flexibilidade. Além disso, as facilidades de

se processar esse tipo de material, aliada ao baixo custo de sı́ntese, possibilitam uma considerável redução nos custos

de manufaturação [10].

A figura 1.1, que mostra uma célula solar baseada em material orgânico, é um claro exemplo das propriedades

desses dispositivos, como a reduzida espessura e a flexibilidade, possibilitando que esses dispositivos possam ser

integrados em qualquer tipo de superfı́cie, como por exemplo roupas ou mochilas, funcionando como carregadores

para dispositivos portáteis. Estudos recentes realizados na Universidade da Califórnia [1] relatam a substituição

do eletrodo metálico por um eletrodo transparente, o que possibilitou a criação de um dispositivo com alto grau de

transparência. A figura 1.2 compara a transparência do dispositivo, mostrado a direita com a transparência do substrato

sem nenhuma camada o recobrindo, mostrado na mesma figura a esquerda. Esse tipo de célula solar tem o potencial

de poder ser integrado em construções (como por exemplo em janelas de edifı́cios).

Outro ponto a ser destacado é que a sı́ntese e manipulação de materiais orgânicos requer laboratórios bem menos

sofisticados uma vez que os materiais orgânicos são bem mais tolerantes a contaminações, enquanto o manuseio e
1extraı́do de http://inventors.about.com/od/timelines/a/Photovoltaics.htm

1



Figura 1.1: Exemplo de um dispositivo fotovoltaico

orgânico produzido pela empresa americana Konarka

(disponivel em http://www.konarka.com).

Figura 1.2: Dispositivo com alto grau de trans-

parência desenvolvido por pesquisadores da UCLA

[1].

deposição de semicondutores inorgânicos deve ser feitos em ambientes estéreis para evitar a presença de impurezas

[2]. Isso faz o custo de produção possa ser reduzido de forma significante.

Embora as células solares baseadas em materiais orgânicos possuam inúmeras vantagens em relação as células

tradicionais, o fator limitante para a ampla utilização desses dispositivos é a baixa eficiência de conversão de energia

em comparação com os dispositivos construı́dos com materiais inorgânicos, em particular o silı́cio. Dispositivos fo-

tovoltaicos orgânicos apresentam uma eficiência de aproximadamente 10% (recentemente a empresa alemã Heliatek

anunciou um dispositivo com eficiência de 12% [6]), nos melhores casos, contra aproximadamente 40% dos dispo-

sitivos de silı́cio (ver figura 1.3). A linha do tempo na figura 1.3 mostra que, embora a eficiência dos dispositivos

fotovoltaicos orgânicos tenha melhorado consideravelmente nos últimos anos, fruto de intensas pesquisas nessa área,

seu desempenho ainda está muito longe dos seus análogos inorgânicos [3]. Deve-se ainda destacar que a estabilidades

dos dispositivos é também um problema a ser solucionado.

Portanto, o foco de um grande número de grupos de pesquisa ao redor do mundo tem sido encontrar formas

de melhorar a eficiência de conversão de energia dos dispositivos orgânicos. Porém, há muitos parâmetros a serem

aprimorados como a faixa do espectro solar em que os materiais absorvem fótons, a eficiência de conversão dos fótons

absorvidos em cargas livres, o transporte dos portadores até os respectivos eletrodos e o tipo de contato formado entre

os materiais orgânicos e os eletrodos.

Neste ponto, outra vantagem dos materiais orgânicos deve ser ressaltada. A facilidade de funcionalização desses

materiais através da inserção de grupos funcionais (por exemplo os grupos tiofeno, selenofeno [4], benzotiadiazol [5])

faz com que seja possı́vel produzir novos materiais com propriedades optoeletrônicas otimizadas. Entretanto, para que

se possa determinar quais e como as caracterı́sticas dos materiais devem ser alteradas, é necessário um conhecimento

mais profundo da sua estrutura eletrônica e dos mecanismos envolvidos na transformação de energia.
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Figura 1.3: Linha do tempo da eficiência de conversão de potência para células solares (adaptada do National Re-

newable Energy Laboratory - USA [3]).
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Capı́tulo 2

Conceitos Preliminares

2.1 Polı́meros Conjugados

Os polı́meros conjugados têm sido largamente estudados devido as suas potenciais aplicações, principalmente

ligadas a eletrônica e optoeletrônica [11, 12]. Por exemplo, os polı́meros conjugados podem ser usados como camada

ativa PLEDs (“Polymeric Light Emission Device”) para a fabricação de displays coloridos. Além disso, muitos

grupos de pesquisa ao redor do mundo tem dedicado seus estudos a aplicação de materiais orgânicos na produção

de transistores, memórias e sensores [13, 14, 15]. Outra grande aplicabilidade destes materiais está relacionada a

construção de células fotovoltaicas.

Figura 2.1: Densidade de estados em um se-

micondutor orgânico [19].

São muitas as propriedades que fazem dos polı́meros conjugados ma-

teriais tão atrativos para a construção de dispositivos optoeletrônicos. A

flexibilidade é uma das suas caracterı́sticas marcantes, pois possibilitam que

filmes desses materiais possam ser integrados em qualquer tipo de superfı́cie

[17]. Esses polı́meros possuem uma faixa de energia proibida, conhecida

como “gap”, em torno de 2,0 eV (há polı́meros conjugados que apresentam

um “gap” bem mais baixo que esse valor, na faixa de 1,5 eV [16]), o que

faz com que esses materiais se comportem como semicondutores. Do ponto

de vista de suas propriedades óticas, esses polı́meros apresentam um coe-

ficiente de absorção da ordem de 105cm−1, o que, somado com o fato de

absorverem radiação na faixa do espectro visı́vel, os torna bons cromóforos

[18].

Essencialmente, os polı́meros conjugados são cadeias formadas pela

repetição de uma unidade fundamental (monômero), cuja caracterı́stica prin-

cipal é a alternância de duplas e simples ligações em toda sua cadeia ou em

partes dela. Isso significa que os átomos de carbono apresentam hibridização

do tipo sp2, fazendo com que sua estrutura eletrônica seja formada por orbitais do tipo σ, os quais correspondem a

estados localizados entre os átomos, dando formato à cadeia, e por orbitais do tipo π, que apresentam uma certa
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delocalização, como respresentado esquematicamente na figura 2.2 a).

Figura 2.2: a) Esquema dos orbitais em ligações duplas C = C para a molécula de benzeno e b) diagrama de orbitais

(figuras extraidas e adaptadas de http://www.orgworld.de/).

Outro fato importante é que a ligação σ formada pelos orbitais hı́bridos sp2 apresenta forte sobreposição,

produzindo um deslocamento significativo entre os orbitais ligante σ e o orbital anti-ligante σ∗ (figura 2.2b)). Por

outro lado, os orbitais pz , devido ao fato de se encontrarem em um plano perpendicular ao plano formado pela

ligação σ, apresentam uma sobreposição pequena [19], fazendo com que ocorra um deslocamento pequeno entre π

e π∗. Esses orbitais constituem os orbitais de fronteira, chamados HOMO (do inglês “Highest Ocupied Molecular

Orbital” - orbital molecular ocupado de mais alta energia) e LUMO (“Lowest Unocupied Molecular Orbital” - orbital

molecular não ocupado de mais baixa energia), possuindo um “gap” tipicamente entre 1 e 3 eV [20]. Devido a essa

caracterı́stica, ocorrem facilmente transições eletrônicas entre π e π∗, inclusive produzidas por excitações ópticas,

podendo absorver e emitir luz na faixa do espectro visı́vel, devido ao relaxamento do estado excitado.

Entretanto, existem diferenças fundamentais entre os semicondutores inorgânicos e os polı́meros conjugados.

Nos semicondutores inorgânicos, a forma como a nuvem eletrônica se distribui ao longo da rede cristalina, leva à

formação de nı́veis de energia não localizados, também chamados de bandas. A banda que a 0 K se encontra completa

é chamada banda de valência, e a primeira banda vazia é chamada banda de condução. Essas bandas são separadas

por um “gap” de energia. Como o “gap” de energia é geralmente de apenas alguns elétron-Volts, o número de elétrons

na banda de condução, em temperatura ambiente, é apreciável, porém menor que o número de elétrons livres em um

metal, o que confere o caráter semicondutor. Já nos polı́meros conjugados, a forma como os filmes são depositados

leva à formação de defeitos estruturais ou mesmo à presença de impurezas, o que provoca alterações nas nuvens

eletrônicas, afetando de forma diferenciada os orbitais LUMO e HOMO em regiões distintas dentro da amostra.

Portanto, para polı́meros, não se pode falar em nı́veis delocalizados de energia, mas em uma distribuição gaussiana

de nı́veis localizados (figura 2.1), devido à desordem estrutural do filme desses materiais. Além disso, o transporte

de carga em polı́meros conjugados não se dá pelo transporte de portadores dentro da banda de condução, como

nos semicondutores inorgânicos, mas através de “saltos” entre nı́veis localizados, dos elétrons π, o que explica uma

mobilidade de carga mais baixa [21]. Em materiais inorgânicos, a absorção de fótons produz cargas livres que podem

ser facilmente transportadas na banda de condução, no caso de buracos ou na banda de valência, no caso de elétrons.

Em materiais orgânicos, a absorção de fótons leva à formação de pares elétron-buraco fortemente ligados por uma

atração Coulombiana, chamados excitons [22, 23]. Isso se deva à baixa constante dielétrica dos materiais orgânicos

(ε ≈ 2-4) uma vez que a energia potencial experimentada pelo elétron e pelo buraco é inversamente proporcional a

constante dielétrica.A energia tı́pica de ligação dos excitons está na faixa entre 0,3 eV e 1 eV [25].
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Para que ocorra o transporte de portadores, é necessário dissociar primeiramente os excitons em cargas livres.

Essa dissociação ocorre na presença de campos elétricos intensos, normalmente encontrados na interface polı́mero-

metal ou em centros de dissociação, formados por impurezas com uma eletroafinidade maior que a do polı́mero. Tais

impurezas atuam como armadilhas, aprisionando os elétrons. Uma vez que polı́meros conduzem preferencialmente

buracos, observa-se que a mistura de polı́meros com moléculas com alta eletroafinidade, tais quais o fulereno e seus

derivados, não só possibilitam a dissociação dos éxcitons como também contribuem para um transporte mais eficiente

de elétrons no filme.

2.2 Dispositivos Fotovoltaicos Orgânicos

Dispositivos fotovoltaicos são dispositivos que geram corrente elétrica quando submetidos à iluminação. Eles

podem ser classificados, dependendo de sua aplicação, em dispositivos para detecção de luz, chamados fotodiodos,

ou dispositivos para geração de energia elétrica, conhecidos como células solares. Enquanto um fotodiodo necessita

apresentar sensibilidade a apenas um comprimento de onda, uma célula solar deve apresentar uma ampla sensibilidade

ao espectro de emissão do Sol [24].

Esses dispositivos são construı́dos depositando um eletrodo transparente sobre um substrato (esse também

transparente) seguida da deposição de uma camada fotossensı́vel (como, por exemplo, um polı́mero conjugado) e, por

fim, a deposição de outro eletrodo com função trabalho diferente da função trabalho do outro eletrodo utilizado. Esse

tipo de estrutura de dispositivo é demoninada estrutura em monocamada (figura 2.3 a)).

Figura 2.3: Desenhos esquemáticos: a) dispositivo em monocamada e b) nı́veis de energia. Nesse esquema e−

representa o elétron e b+ representa o buraco.

Geralmente se usa o óxido de estanho e ı́ndio (ITO - Indium Tin Oxide) ou óxido de estanho dopado com fluor

(FTO - Tin Oxide doped with Fluorine) como eletrodo transparente, o qual será o ânodo (eletrodo responsável pela

coleta de buracos) e metais como alumı́nio, cálcio ou magnésio como cátodo (eletrodo responsável pela coleta de

elétrons).

Figura 2.4: Esquema dos nı́veis de energia para um dispositivo fotovoltaico orgânico. φ1 e φ2 são as funções trabalho

dos eletrodos Ip é o potencial de ionização e χ a eletroafinidade.

A figura 2.4 ilustra a geração da fotocorrente, ou seja, a geração de uma corrente elétrica pela absorção de luz.

Em um dispositivo fotovoltaico orgânico esse processo pode ser descrito através das seguintes etapas [18, 29]:
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1. Absorção de fótons, provocando a formação de um estado excitado, isto é, um éxciton (par elétron-buraco

ligados por interação de Coulomb).

2. Difusão dos pares elétron-buraco até um centro de dissociação (interface entre camada ativa e os eletrodos, no

caso de dispositivos do tipo monocamada ou interface doador/aceitador, no caso de bicamadas ou heterojunções

de volume).

3. Dissociação dos pares elétron-buraco.

4. Transporte dos portadores de carga até os respectivos eletrodos.

5. Coleta dos portadores de carga nos respectivos eletrodos.

O primeiro passo está diretamente associado ao “gap” de energia do polı́mero, determinado pela diferença entre

o HOMO e o LUMO, os quais correspondem aos orbitais π e π∗, respectivamente, como já mencionado na seção

anterior. Isso se deve ao fato de que o “gap” do polı́mero determina a faixa de energia do espectro eletromagnético na

qual o polı́mero é capaz de absorver fótons. Para uma maior eficiência de geração de éxcitons, deve haver uma máxima

sobreposição entre o espectro de absorção do material e o espectro de emissão solar. Estudos mostram que polı́meros

com “gap” de 1,1 eV são capazes de absorver 77% da radiação solar que chega à Terra. Entretanto, a maioria dos

polı́meros possuem “gap” em torno de 2 eV, estando limitados a aproveitar apenas 30% dos fótons provenientes da

radiação solar [37].

Em dispositivos de monocamada, uma vez que fótons sejam absorvidos, os éxcitons formados devem difundir

até uma interface onde há um campo elétrico produzido pelo gradiente entre as funções trabalho dos eletrodos (fig.

2.3 b)). Entretanto, o comprimento de difusão dos éxcitons, isto é, a distância média percorrida por esses antes que

recombinem, é em torno de 10-20 nm [18]. Assim, os éxcitons devem ser formados o mais próximo possı́vel da

interface para aumentar a taxa de pares dissociados e coletados. Dessa forma, em dispositivos de monocamada, a

taxa de recombinação de pares elétron-buraco limita enormemente a eficiência de conversão de energia (normalmente

abaixo de 1%), desencorajando o uso desse tipo de estrutura em dispositivos fotovoltaicos.

Esse problema foi resolvido com a descoberta do fenômeno de transferência ultra-rápida de elétrons entre

moléculas com baixo potencial de ionização, que atuam como doadoras de elétrons, e C60, o qual possui uma alta

afinidade eletrônica, o qual atua como aceitador de elétrons [30].

Conforme esquematizado na figura 2.5, os éxcitons formados por excitação ótica no doador difundem até

encontrar a interface formada pelo doador e pelo aceitador. Ao encontrar a interface, o elétron é transferido para

a molécula aceitadora, enquanto o buraco permanece no doador. Esse processo de transferência de carga ocorre

numa escala de tempo muito pequena (da ordem de femtosegundo), levando à drástica diminuição do processo de

fotoluminescência, o qual está relacionado à recombinação de pares elétron-buraco. Dessa forma, a eficiência de

separação dos pares nessas interfaces é muito próxima de 100% [31, 32].

O fulereno e seus derivados são amplamente usados em dispositivos fotovoltaicos como aceitadores de elétrons.

O emprego desses materiais aceitadores, formando interfaces com polı́meros conjugados (ou outras moléculas semi-

condutoras utilizadas em dispositivos fotovoltaicos), fez com que a eficiência do dispositivos saltasse de menos de 1%
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Figura 2.5: Diagrama esquemático do processo de transferência de elétrons em interfaces doador-aceitador.

para valores em torno de 3% [29]. Trabalhos relatam valores de eficiência maiores que 6% [33, 34] para dispositivos

baseados em interfaces doador-aceitador. Recentemente, a empresa Konarka anunciou a obtenção de uma eficiência

de 8,3% [35] porém, esse valor já foi superado por um dispositivo com eficiência de 12% anunciado no inı́cio do ano

de 2013 pela empresa alemã Heliatek [6].

Os dispositivos baseados em interfaces doador-aceitador são construı́dos em duas arquiteturas diferentes, bica-

mada (figura 2.6 a)) ou heterojunção de volume, mostrada na figura 2.6 b).

Figura 2.6: Esquema de um dispositivo fotovoltaico construı́do na estrutura de: a) bicamada e b) heterojunção de

volume.

Dispositivos bicamada são construı́dos usando duas camadas ativas entre os eletrodos, uma composta pelo

material doador, seguida de outra formada por um material aceitador. O C60 é comumente usado como aceitador na

construção de dispositivos na forma de bicamada, uma vez que é uma molécula insolúvel na maioria dos solventes

orgânicos. Assim, a camada polimérica é processada e depositada através de solução, seguida da evaporação do C60

sobre o filme de polı́mero. Para maximizar a eficiência do dispositivo em bicamada, os éxcitons devem ser formados

o mais próximo possı́vel da interface de dissociação. Por esse motivo, a espessura da camada ativa é um parâmetro

muito importante.

Com a sı́ntese de um derivado de fulereno, o [6,6]fenil-ácido butı́rico-C61-metil-ester (PCBM) [36], o qual

apresenta uma boa solubilidade devido à presença de um grupo funcional, surgiu a possibilidade de se processar e

depositar ambos os materiais a partir do mesmo solvente ou de uma mistura de solventes, formando o que se denomina

heterojunção de volume. Nesse caso a interface doador-aceitador está distribuı́da por todo o volume da camada
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ativa, aumentando a superfı́cie de contato entre os materiais. Por outro lado, para que o transporte de portadores de

carga não seja prejudicado, é necessário que ambos os materiais se distribuam de forma homogênea para que tanto

elétrons possam ser transportados pelo aceitador até o eletrodo metálico quanto buracos possam ser transportados pelo

polı́mero até o eletrodo transparente.

Tanto na estrutura em bicamada quanto na heterojunção de volume os éxcitons encontram na interface doa-

dor/aceitador um alinhamento de nı́veis de energia favorável para sua dissociação, conforme está ilustrado na figura

2.7.

Figura 2.7: Alinhamento dos nı́veis de energia para dispositivos baseados em interfaces doador-aceitador.

Uma vez dissociados os pares elétron-buraco, os buracos devem ser transportados pelo polı́mero e os elétrons

pelo aceitador. Aqui está outro fator crucial para o desempenho do dispositivo. Como a mobilidade dos buracos nos

polı́meros é bem menor que a mobilidade dos elétrons no fulereno, é comum o uso de um tratamento térmico (conhe-

cido como “annealing”) do filme, buscando melhorar sua morfologia e por consequência aumentar a mobilidade de

buracos no polı́mero, balanceando o transporte de elétrons e buracos [?].

Por fim, a coleta dos portadores depende do alinhamento dos nı́veis de energia dos materiais que compõem

a camada ativa com a função trabalho dos respectivos eletrodos. Para melhorar a coleta de buracos pelo ânodo

normalmente é usada uma camada de poli(etileno-dioxitiofeno) - PEDOT dopado com poliestireno-ácido sulfônico

(PSS), uma vez que a inserção dessa camada diminui a altura de barreira de energia entre a camada ativa e o eletrodo,

facilitando a coleta dos portadores de carga.

2.2.1 Caracterização de dispositivos fotovoltaicos

A caracterização do dispositivo é feita através do gráfico da densidade de corrente em função da tensão aplicada,

conhecida como curva J × V , mostrada na figura 2.8. Através da curva caracterı́stica do dispositivo (curva J ×

V ) podem ser extraı́dos parâmetros para a comparação de dispositivos, como a tensão de circuito aberto (Voc), a
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densidade de corrente de circuito aberto (Jsc) e o fator de preenchimento (FF - do inglês “Fill Factor”). Outro

parâmetro importante para a caracterização de um dispositivo fotovoltaico é o IPCE (“Incident Photon Converted in

Electron Efficiency ”), o qual é obtido através da resposta espectral ou espectro dinâmico. As equações que definem e

relacionam essas grandezas serão apresentadas posteriormente.

Figura 2.8: Curva J × V caracterı́stica de um dispositivo fotovoltaico mostrando parâmetros importantes para a

eficiência do mesmo: Jsc, que representa a corrente de curto circuito, Voc, que representa a tensão de circuito aberto e

(JV )max que quantifica a potência máxima do dispositivo. A curva no primeiro quadrante resulta de medidas feitas

no escuro e a curva no quarto quadrante a medidas feitas sob incidência de luz. Figura adaptada a partir de dados da

referência [?]

Quando os eletrodos são colocados em contato com a camada ativa ocorre um balanceamento de cargas.

Quando o equilı́brio é atingido, o potencial eletroquı́mico dos eletrodos se igualam, criando um campo elétrico no

interior do dispositivo (ver figura 2.9 a)).

Figura 2.9: Diagrama mostrando os nı́veis de energia em um dispositivo na estrutura ânodo/Polı́mero/Cátodo. Em a)

na condição de alinhamento dos potenciais eletroquı́micos e em b) sob iluminação quando a tensão de circuito aberto

é aproximadamente o valor do potencial de built in. Nessa figura, n.v. indica o nı́vel de vácuo.

Sob iluminação e após a dissociação dos excitons, os portadores de carga são transportados até os eletrodos

devido a presença do campo elétrico interno (campo elétrico de built in). Isso fará com que o potencial quı́mico do

cátodo aumente e o potencial quı́mico do ânodo diminua, atingindo um condição próxima de banda plana (figura

2.9 b)), o que cria uma diferença de potencial chamada tensão de circuito aberto (Voc). No caso do dispositivo em

monocamada, o VOC está relacionado com a diferença entre as funções trabalho dos eletrodos. Vários trabalhos

mostram que, em dispositivos baseados em interfaces doador-aceitador, a tensão de circuito aberto está diretamente
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relacionada com a diferença de energia entre o HOMO do doador e o LUMO do aceitador [38, 39]. O valores de

Voc obtidos em dispositivos fotovoltaicos orgânicos são baixos, o que limita a eficiência de conversão de potência,

conforme será discutido posteriormente.

A densidade de corrente de curto circuito é o valor máximo de densidade de corrente que pode ser obtido em

um dispositivo sem a aplicação de uma tensão externa, quando o dispositivo está submetido a uma iluminação. Assim

sendo, ela está diretamente relacionada com a eficiência de conversão de fótons em portadores de cargas livres e com

a tensão interna devida ao alinhamento dos nı́veis de energia dos materiais usados, além da mobilidade dos portadores

nos materiais.

A eficiência de conversão de potência do dispositivo fotovoltaico (ηe) é dada pela razão entre a potência máxima

(obtida pelo produto (JV )max, mostrado na figura 2.8) e a potência de luz incidente Pin, como mostra a expressão

2.1.

ηe =
(JV )max
Pin

. (2.1)

É possı́vel expressar a eficiência de conversão de potência em termos da potência nominal do dispositivo, isto é,

a partir de seus valores nominais que são Voc e Jsc. Para isso, se define uma grandeza chamada fator de preenchimento

(FF). O FF é a razão entre a potência nominal do dispositivo e a potência máxima obtida pelo dispositivo, como mostra

a equação 2.2

FF =
(V J)max
VocJsc

. (2.2)

Combinando as equações 2.1 e 2.2, se obtém a nova expressão para o ηe, mostrada abaixo:

ηe = FF × JscVoc
Pin

. (2.3)

A resposta espectral do dispositivo é obtida através da resposta elétrica do dispositivo sob iluminação mo-

nocromática, sem tensão aplicada, ou seja, a fotocorrente de curto circuito. Essa medida é realizada para vários

comprimentos de onda. A partir dessas medidas se obtém o IPCE, o qual mede a razão entre o número (ou densidade)

de portadores de carga que contribuem para a fotocorrente e o número (densidade) de fótons que incidiram na camada

fotossensı́vel. Sendo o número de portadores dado por:

Nc =
JSC
q
, (2.4)

onde q é a carga elétrica fundamental, e o número de fótons incidentes dado por:

Nf =
Iλ
hc/λ

, (2.5)
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sendo Iλ a intensidade da luz incidente, h a constante de Planck, c a velocidade da luz no vácuo e λ o comprimento

de onda da radiação incidente. A razão entre os valores de Nc e Nf , que corresponde ao IPCE é dado por:

IPCE =
hc

q
× JSC
Iλλ

=
1240Jsc
λIλ

. (2.6)

Nessa expressão o valor de JSC deve ser dado em µA/cm2, Iλ em W/m2 e λ em nm para se obter o valor do

IPCE na forma de uma porcentagem.
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