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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

NANO-2_18a Polimery w elektronice

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

3

WITCh NANO oIIS D1 15/16

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

0

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych polimerów i materiałów polimerowych wykorzystywanych elektronice i zastosowania ich w konstrukcji monitorów i wyświetlaczy, diod elektroluminescencyjnych,
ogniw fotowoltaicznych, ogniwa paliwowych, sensorów i biosensorów, fotorezystów, polielektrolitów oraz laserów.

Kod archiwizacji: 009B73E2
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie modułu: Chemia Organiczna

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza ma wiedze o surowcach i produktach z tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle elektronicznym
EK2 Wiedza ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie chemii polimerów
EK3 Umiejętności rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętność ich doboru do realizowanych procesów chemicznych
EK4 Umiejętności posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w określeniu właściwości materiałów
polimerowych
EK5 Kompetencje społeczne ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną
z pracą zespołową

6

Treści programowe
Seminarium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Wprowadzenie:

1

S2

Transport ładunku w skoniugowanych polimerach: soliton, polaron, bipolaron.
Przewodnictwo polimerów (czynniki wpływające na przewodnictwo, zaburzenia
wynikające z budowy polimerów, wpływ domieszek, modele przewodnictwa
w polimerach)

1

S3

Ciekłokrystaliczne polimery.

1

S4

Nieliniowe właściwości polimerów dla elektrooptyki (pptyka nieliniowa): nielinowe
właściwości optyczne polimerów i nieliniowe urządzenia optyczne.

1

S5

Luminescencja polimerów: podstawowe procesy fotofizyczne dezaktywacji
( diagram Jabłońskiego), bimolekularne procesy fotofizyczne: ekscymery,
ekscypleksy. Wygaszanie koncentracyjne. Fluorescencja polimerów w roztworach
i stanie stałym.

1

S6

Diody elektroluminescencyjne (LED): polimery stosowane w budowie LED
(przykłady struktur), fizyka skoniugowanych polimerów (generacja ładunku,
formowanie ekscytonów , wstrzykiwanie dziur, mechanizm), budowa diody (zasada
działania, charakterystyka pracy ).Zastosowanie diod w elektronice (tranzystory,
wyświetlacze OLED, PHOLED , DAD, CID)

1

S7

Fotopolimery i fotorezysty dla elektroniki (fotolitografia): proces mikrolitografii,
rezysty pozytywowe i negatywowe, przykłady innych fotorezystów
(elektronolitografia, rentgenolitografia rezysty polimerowe). Polimerowe rezysty
specjalne.

1
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Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S8

Elektrolity polimerowe w elektronice: polimery jonowe. Jonowy mechanizm
przewodzenia polimerów (przykłady). Polimerowe elektrolity stałe, żelowe
porównanie z litowymi bateriami (zasada kontrastu, zalety i wady, zastosowanie:
elektrolitowe kondensatory, baterie żelowe. Protonowe polimerowe elektrolity
przewodzące. Baterie litowo polimerowe (przykłady i budowa)

1

S9

Urządzenia i elementy wykonawcze w elektronice. Polimery stosowane w budowie
aktuatorów. Zasada działania (fotoizomeryzacja, wydłużenie, kontrakcja
odpowiednie wobec czynników takich jak: ciśnienie temperatura pH przykład dla
polianiliny. Zastosowanie: pincety, mikrozawory, włókna optyczne oraz różne
rodzaje aktuatorów, np. piezoelektryczne układy polimer-ceramika.

1

S10

Membrany dla elektroniki. Sposoby wytwarzania membran. Zastosowanie:
pakowanie, elektronika, izolacje, hermetyzacja układów elektronicznych,
Półprzewdonikowe filmy, przewodzące warstwy, ultracienkie warstwy, warstwy
oporowe.

1

S11

Sensory.

1

S12

Organiczne lasery półprzewodnikowe.

1

S13

Wysokowydajne polimerowe ogniwa słoneczne i odwrócone ogniwa słoneczne.

1

S14

Organiczne urządzenia elektroniczne w zastosowaniu jako pamięci oraz elementy
układów pomiarowych: Pamięci, organiczne półprzewodniki, DNA. Elementy
pamięci czyli jak to działa tranzystor polowy.

1

S15

Przyszłościowe kierunki rozwoju materiałów polimerowych (synteza polimerów
o małej przerwie energetycznej ). Elektrochemiczne przełączniki i i pompy jonowe
oparte na skoniugowanych polimerach.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne

Strona 3/7

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

15

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

30
1.00

Sposoby oceny

Przygotowanie teoretyczne do zajęć laboratoryjnych.
Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0
Na ocenę 3.0
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4.0
Na ocenę 4.5

_
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie testu laboratoryjnego.
Zdane kolokwium.
_
_
_
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Na ocenę 5.0

_
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Na ocenę 3.0
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4.0
Na ocenę 4.5
Na ocenę 5.0

_
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie testu laboratoryjnego.
Zdane kolokwium.
_
_
_
_
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0
Na ocenę 3.0
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4.0
Na ocenę 4.5
Na ocenę 5.0

_
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie testu laboratoryjnego.
Zdane kolokwium.
_
_
_
_
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0
Na ocenę 3.0
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4.0
Na ocenę 4.5
Na ocenę 5.0

_
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie testu laboratoryjnego.
Zdane kolokwium.
_
_
_
_
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0
Na ocenę 3.0
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4.0

_
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie testu laboratoryjnego.
Zdane kolokwium.
_
_
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Na ocenę 4.5
Na ocenę 5.0
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_

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

_

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

S1 S2 S3

N1 N3

F1

EK2

Cel 1

S4 S5 S6

N2 N3

F1

EK3

Cel 1

S7 S8 S9

N1 N3

F1

EK4

Cel 1

S10 S11 S12

N2 N3

F1

EK5

Cel 1

S13 S14 S15

N3

F1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Pielichowski, A. Puszynski — Chemia Polimerów, Kraków, 2004, TEZA
[2 ] Z. Florjanczyk, S. Penczek — Chemia Polimerów t. III, Warszawa, 1995, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (kontakt: pcbogdal@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Mateusz Galica (kontakt: )
2 mgr inż. Urszula Pisarek (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

Strona 6/7

(dziekan)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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