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Koncepcja i plan  przygotowywanej rozprawy doktorskiej. 

'Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania  

metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników 

 i struktur półprzewodnikowych''. 

 

 

Wstęp. 

Badania parametrów termicznych, rekombinacyjnych oraz optycznych materiałów i struktur 

półprzewodnikowych są ważnym działem współczesnej metrologii. W tym celu opracowano 

szereg metod pomiarowych pozwalających na wyznaczenie tych parametrów takich jak:  

a) PA - metoda fotoakustyczna 

b) PCR- metoda radiometrii nośników 

c) PTR- metoda radiometrii fototermicznej 

d) PZE- metoda piezoelektryczna 

e) MFCA- metoda zmodulowanej absorpcji na swobodnych nośnikach 

f) SPV- metoda fotonapięcia powierzchniowego 

g) LBIC- metoda prądów indukowanych wiązką światła 

h) PD- metoda fotodefleksyjna 

i) metoda µ-PCR- metoda odbicia mikrofal na nośnikach 

Część z tych metod jest stosowana w Katedrze Elektroniki do badań. Są to metody : PA( 

fotoakustyczna), PTR( fotermicznej radiometrii w podczerwieni), MFCA (modulowanej 

absorpcji na swobodnych nośnikach), SPV (fotonapięcia powierzchniowego) czy też  LBIC ( 

fotoprądów indukowanych wiązką światła). Inne metody takie jak przykładowo PZE( 

spektroskopia piezoelektryczna) są stosowane w badaniach  we współpracy z innym 

ośrodkiem. 

 

 



Cel rozprawy. 

Celem rozprawy jest przeprowadzenie szeregu prac: projektowych, konstrukcyjnych, 

obliczeniowych, w zakresie modelowania zjawisk fizycznych, a także przeprowadzenie 

szeregu pomiarów na rozbudowanym stanowisku pomiarowym oraz ich interpretacji 

naukowej, zmierzających do udowodnienia postawionej tezy rozprawy podanej poniżej.  

Teza rozprawy 

Zastosowanie metody prądów indukowanych wiązką światła (LBIC) z modulowaną 

rezystancją obciążenia i detekcją fazoczułą umożliwi pomiary rozkładu powierzchniowego 

rezystancji szeregowej i równoległej ogniw słonecznych oraz w połączeniu z detekcją 

radiometrii w podczerwieni (PTR) umożliwi  pomiar rozkładu powierzchniowego wydajności 

energetycznej tych ogniw. 

Koncepcja proponowanej pracy 

Planuje się kontynuować i rozszerzyć badania prowadzone do tej pory w Katedrze 

Elektroniki, a wykorzystujące różne metody fototermiczne i rekombinacyjne do badań 

parametrów fizycznych wybranych materiałów i struktur półprzewodnikowych. Badania 

zrealizowane do tej pory opisano w rozdziale 'Postępy w realizacji pracy doktorskiej'. W 

zakresie metod detekcji w stosunku do prac prowadzonych do tej pory przewiduje się 

rozszerzenie dotychczasowych metod tj. metod LBIC oraz MFCA, o metodę radiometrii w 

podczerwieni. W zakresie materiałów badanych przewiduje się przeprowadzenie badań na 

serii kryształów AII-BVI oraz na wybranych typach ogniw słonecznych. W zakresie 

wyznaczanych parametrów, elektrycznych i rekombinacyjnych, przewiduje się np. 

mapowanie rezystancji szeregowej i równoległej ogniw słonecznych oraz mapowanie 

wydajności energetycznej tych ogniw, a w przypadku materiałów półprzewodnikowych także 

czasu życia nośników prądu. W zakresie aparaturowym planuje się rozbudowę i 

automatyzację stanowiska pomiarowego zbudowanego przeze mnie w części dotyczącej 

programowego sterowania przesuwem stolika X-Y, oraz sterowaniem pomiarami 

częstotliwościowymi.  W tym celu planuje się wykorzystanie mikrokontrolera do 

automatyzacji pomiarów planowanych do wykonania w ramach rozprawy doktorskiej oraz do 

realizacji na nim funkcji wzmacniacza fazoczułego. 

Postępy w realizacji pracy doktorskiej 

Do chwili obecnej zrealizowano następujące zadania badawcze:  

a) wizualizacja obszarów implantacji w krzemie z wykorzystaniem metody modulowanej 

absorpcji na swobodnych nośnikach. (praca 1). 

b) badania polimerowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem metody prądów 

indukowanych zmodulowaną wiązką laserową. (praca 2). 

c) wybrane aspekty badań krzemowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem metody 

prądów indukowanych zmodulowaną wiązką laserową. (praca 3). 



d) mapowanie czasu życia nośników prądu w materiałach półprzewodnikowych z 

wykorzystaniem metody modulowanej absorpcji na swobodnych nośnikach. (praca 4). 

e) realizacja stanowiska badawczego do mapowania wydajności prądowej ogniw 

fotowoltaicznych metodą LBIC. (praca 5). 

Zadania planowane do wykonania w trakcie dalszych badań. 

a) poszerzenie swojej wiedzy na podstawie studiów literaturowych dotyczących metod 

badawczych jakie planuje się zastosować w badaniach i ich wykorzystania. 

b) w przypadku ogniw słonecznych przewiduje się wykonanie pomiarów przestrzennych 

rozkładów, oprócz napięć i prądów, również  wydajności energetycznej i  kwantowej ogniw 

słonecznych z wykorzystaniem metody PTR. Wydajności te wylicza się z pomiarów rozkładu 

sygnału PTR dla różnych rezystancji obciążenia oraz różnych długości fali światła 

oświetlającego fotoogniwo.  

c) w przypadku ogniw słonecznych przewiduje się rozbudowę stanowiska do pomiarów 

rozkładu przestrzennego rezystancji szeregowej i równoległej fotoogniwa. 

d) w przypadku ogniw słonecznych planuje się zastosowanie metody Waldesa do pomiarów 

drogi dyfuzji nośników z pomiarów profili fotoprądu w wybranych miejscach fotoogniwa. 

e) planowane badania obejmą również wykorzystanie mikrokontrolera do automatycznego 

sterowania wybranym pomiarem, a także opracowanie aplikacji pozwalającej na wybór 

punktu pomiaru charakterystyk częstotliwościowych na próbce przez zaznaczenie go 

kursorem na mapie rozkładu przestrzennego danego sygnału. 

f) planuje się zastosowanie mikrokontrolera do realizacji funkcji wzmacniacza fazoczułego 

typu lock-in celem zmniejszenia kosztów stanowiska pomiarowego. Obecnie wzmacniacz 

fazoczuły typu lock-in jest najdroższą częścią składową aparatury. 

g) w przypadku próbek półprzewodnikowych planuje się opracowanie modeli do interpretacji 

mierzonych charakterystyk oraz ich zastosowanie do dopasowania charakterystyk 

teoretycznych do charakterystyk doświadczalnych celem wyznaczenia parametrów badanego 

obiektu. Wynika to z wcześniejszych doświadczeń wskazujących, iż badane obiekty nie były 

wbrew oczekiwaniom obiektami jedno warstwowymi ale dwuwarstwowymi. 

h) opublikowanie uzyskanych wyników w czasopismach oraz na konferencjach.  
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Opinia dotycząca dorobku naukowego Pana Wiesława Madeja i jego planowanej  

rozprawy doktorskiej pt. 

'Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania  

metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i 

struktur półprzewodnikowych'. 

1.Dorobek naukowy. 

W zakresie dorobku naukowego Pana Wiesława Madeja to muszę stwierdzić, iż jest on 

wystarczająco duży w stosunku do wymaganego do otwarcia przewodu doktorskiego. 

Obejmuje on 17 publikacji z czego 5 publikacji wykonał kandydat we współpracy ze mną i w 

ścisłym związku z realizacją planowanej rozprawy doktorskiej. Publikacje te powstały w 

ciągu 4 lat od 2014 do 2017r. Zakres tych publikacji obejmuje:  2 publikacje w wysoko 

punktowanych czasopismach z listy filadelfijskiej (Lista A MNiSW), jedna praca w 

czasopiśmie międzynarodowym z IF=4.2 oraz 2 publikacje w czasopismach z listy B. 

Dodatkowo dorobek kandydata obejmuje 12 pozycji z czego 2 pozycje z listy A oraz 10 

pozycji  z listy B. Wszystkie te publikacje są w dyscyplinie elektronika. Część prac z tej listy 

dotyczyła zastosowań mikroprocesorów oraz mikrokontrolerów do sterowania różnymi 

obiektami. co ma ścisły związek z zadaniami planowanymi do wykonania w ramach rozprawy 

doktorskiej. 

Wyniki swoich badań Pan Wiesław Madej prezentował na licznych konferencjach krajowych 

jak i zagranicznych. 

Pan Wiesław Madej jest osobą dążącą do realizacji założonego celu. Dorobek naukowy jaki 

posiada świadczy o tym, że posiada on niezbędną wiedzę wymaganą do zrealizowania pracy 

doktorskiej. Dotychczasowe wyniki świadczą również o jego samodzielności w 

rozwiązywaniu problemów badawczych szczególnie w obszarze automatyzacji i sterowania 

procesami. Co również ważne, zagadnienia jakimi się zajmuje są aktualne i obecnie rozwijane 

w świecie, a rezultaty badań mogą być publikowane w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym. 

2. Zrealizowane badania:  

a) wizualizacja obszarów implantacji w krzemie z wykorzystaniem metody modulowanej 

absorpcji na swobodnych nośnikach. (praca 1). 



b) badania polimerowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem metody prądów 

indukowanych zmodulowaną wiązką laserową. (praca 2). 

c) wybrane aspekty badań krzemowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem metody 

prądów indukowanych zmodulowaną wiązką laserową. (praca 3). 

d) mapowanie czasu życia nośników prądu w materiałach półprzewodnikowych z 

wykorzystaniem metody modulowanej absorpcji na swobodnych nośnikach. (praca 4). 

e) realizacja stanowiska badawczego do mapowania wydajności prądowej ogniw 

fotowoltaicznych metodą LBIC. (praca 5). 

Kandydat był jednocześnie wykonawcą w zgłoszonym w 2015r projekcie NCN Opus 10 

'Możliwości wizualizacji obszarów implantowanych w materiałach półprzewodnikowych z 

wykorzystaniem technik pomiarowych: fototermicznych, optycznych i rekombinacyjnych' 

Obszar badawczy ST- Nauki ścisłe i techniczne. Projekt nie uzyskał finasowania. 

2.Planowana rozprawa doktorska. 

Zadania planowane do wykonania w trakcie dalszych badań. 

a) w przypadku ogniw słonecznych przewiduje się wykonanie pomiarów przestrzennych 

rozkładów, oprócz napięć i prądów, również  wydajności energetycznej i  kwantowej ogniw 

słonecznych z wykorzystaniem metody PTR. Wydajności te wylicza się z pomiarów rozkładu 

sygnału PTR dla różnych rezystancji obciążenia oraz różnych długości fali światła 

oświetlającego fotoogniwo.  

b) w przypadku ogniw słonecznych przewiduje się rozbudowę stanowiska do pomiarów 

rozkładu przestrzennego rezystancji szeregowej i równoległej fotoogniwa. 

c) w przypadku ogniw słonecznych planuje się zastosowanie metody Waldesa do pomiarów 

drogi dyfuzji nośników z pomiarów profili fotoprądu w wybranych miejscach fotoogniwa. 

d) planowane badania obejmą również wykorzystanie mikrokontrolera do automatycznego 

sterowania wybranym pomiarem, a także opracowanie aplikacji pozwalającej na wybór 

punktu pomiaru charakterystyk częstotliwościowych na próbce przez zaznaczenie go 

kursorem na mapie rozkładu przestrzennego danego sygnału. 

e) planuje się zastosowanie mikrokontrolera do realizacji funkcji wzmacniacza fazoczułego 

typu lock-in celem zmniejszenia kosztów stanowiska pomiarowego. Obecnie wzmacniacz 

fazoczuły typu lock-in jest najdroższą częścią składową aparatury. 

3.Konkluzja. 

Biorąc pod uwagę obecny stan literatury światowej związanej z wykonanymi i planowanymi 

do realizacji badaniami stwierdzam, ze planowane badania są aktualne oraz ważne z 

naukowego punktu widzenia.  

Podsumowując niniejszą opinię stwierdzam, że Pan Wiesław Madej jest osobą posiadającą 

wystarczającą wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia badań związanych z 



proponowanym tematem rozprawy doktorskiej. Jego aktualny dorobek naukowy spełnia 

wymagania konieczne do otwarcia przewodu doktorskiego. Obecny stan zaawansowania prac 

nad rozprawą oceniam na około 40%.  W mojej opinii Pan Wiesław Madej powinien zamknąć 

przewód doktorski w ciągu najbliższych 3 lat. 

Dlatego też popieram prośbą Pana Wiesława Madeja o otwarcie mu przewodu doktorskiego w 

dyscyplinie elektronika na proponowany temat. 

Pragnę jednocześnie poinformować Szanowną Radę, iż zgadzam się na podjęcie obowiązków 

promotora w przewodzie doktorskim Pana Wiesława Madeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Koszalin dnia....10.10.2017 

dr inż. Łukasz Chrobak............. 

Katedra Elektroniki 

Wydział Elektroniki i Informatyki 

Politechnika Koszalińska  

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego w 

przewodzie doktorskim dr inż Wiesława Madeja pt. „Analiza teoretyczna i doświadczalna 

możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych 

do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych'' realizowanego pod 

kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Malińskiego 

 

 


