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Šviesos konversija vykstanti dėka tripletinių eksitonų 

anihiliacijos, kuomet iš mažesnės energijos fotonų 

generuojami didesnės energijos fotonai, sulaukia 

ypatingo dėmesio dėl galimybės ją pritaikyti saulės celių 

ir organinių šviestukų našumui didinti, fotokatalizės 

reakcijoms inicijuoti bei biologinių objektų 

vaizdavime [1]. Tripletinių eksitonų anihiliacijos 

sąlygotai šviesos konversijai realizuoti pakanka 

nekoherentinės, santykinai mažo žadinimo galios tankio 

(~10 mW/cm
2
) spinduliuotės, kas suteikia galimybę 

panaudoti saulės spinduliuotę kaip žadinimo šaltinį. Šiuo 

metu šviesos konversijos našumas tirpaluose siekia 

26% [2], tačiau kietame būvyje konversijos našumas 

drastiškai sumažėja [3]. Manoma, kad taip yra dėl 

apriboto molekulių judėjimo kietoje matricoje 

sąlygojančio mažą tripletinių eksitonų susitikimo 

tikimybę ir atitinkamai sumažėjusį konversijos 

efektyvumą. 

Siekiant išsiaiškinti tripletinių eksitonų difuzijos 

įtaką šviesos konversijos našumui polimeriniuose 

sluoksniuose, šiame darbe yra pristatomi singuletinių ir 

tripletinių eksitonų difuzijos polimeriniuose 

sluoksniuose tyrimų rezultatai. Polimeriniai sluoksniai 

pagaminti terminio lydimo metodu [4] buvo sudaryti iš 

polimetilmetakrilato (PMMA) matricos, spinduolio - 

9,10-difenilantraceno (DPA) ir platinos oktaetilporfirino 

(PtOEP) atliekančio tripletinių eksitonų 

sensibilizatoriaus funkciją. Eksitonų difuzijos 

nustatymas yra paremtas spinduliuotės gesinimo 

efektyvumo matavimais DPA/PtOEP/PMMA 

sluoksniuose esant skirtingai gesiklių koncentracijai. 

Pasinaudojus Monte Karlo modeliavimu bei Šterno 

Folmerio formalizmu buvo apskaičiuoti singuletinių ir 

tripletinių eksinonų difuzijos nuotoliai [5,6]. 

Konversijos kvantinio našumo matavimai esant 

skirtingoms DPA koncentracijoms parodė, kad ties maža 

koncentracija eksitonų difuzija ir energijos pernaša iš 

PtOEP į DPA molekules yra nepakankamai efektyvi 

našiai konversijai pasiekti, tuo tarpu esant per didelei 

DPA koncentracijai pasireiškia koncentracinio gesinimo 

efektas, kuris taip pat mažina konversijos našumą. 

Nustatyta, kad optimali DPA koncentracija, atitinkanti 

maksimalų šviesos konversijos našumą, yra apie 25%. 

Parinkus optimalią sensibilizatoriaus koncentraciją buvo 

pasiektas maksimalus konversijos kvantinis našumas 

siekiantis ~1,8%. Taip pat buvo nustatyta, jog 

sensibilizatorius itin efektyviai gesina DPA singuletinius 

eksitonus kartu mažindamas konversijos efektyvumą. 

Eksitonų difuzijos nuotolio tyrimai parodė, kad 

singuletinių eksitonų difuzija išmatuota sluoksniuose be 

tripletinių eksitonų sensibilizatoriaus stipriai priklauso 

nuo DPA koncentracijos, o difuzijos nuotolis išauga nuo 

24 nm iki 42 nm padidėjus DPA koncentracijai nuo 20% 

iki 35%, atitinkamai. Tuo tarpu singuletinių eksitonų 

difuzijos nuotolis mažai priklauso nuo DPA 

koncentracijos ir siekia ~15 nm sluoksniuose esant 

0,05 % sensibilizatoriaus koncentracijai.  

Pademonstruota, kad įterpus į polimerinius 

sluoksnius gerai fluorescuojančias singuletinių eksitonų 

gaudykles galima sugaudyti ilgą eksitonų difuzijos 

nuotolį turinčius singuletinius eksitonus ir šviesos 

konversijos efektyvumą padidinti iki 2,7%. 
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