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 نحوه تولید دیود نورگسیل آلیی گیرارF8BT ) وPFO(  با استفاده از ترکیب دو پلیمر کانجوگیت پلیفلورین،چکیده – در این مقاله
 بیا طییفPFO  نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه طیف گسیلی. نانومتر گسیل سبر رنگ دارد045 میگردد که در ناحیه طول موجی
 بیه همیین دلییل ترکییب. انتقال انرژی فورستر بین دو پلیمر بیه ویوبی ریوری مییپیذیرد، همپوشانی مناسبی داردF8BT جذبی
 شیدی نیور سیبر05:45 قطعه با دررید وزنیی.  در الیه نورگسیل بکار بردیم45:05  و05:45  را با دو دررد وزنی مختلفPFO:F8BT
. میلی آمپر بود که جریان مناسبی است05  حدود44  همچنین جریان عبوری از آن در ولتاژ،بیشتری را گسیل کرد
 کانجوگیت، فورستر، الیه نشانی چروشی، ، فوتولومینسانس، دیود، الکترولومینسانس-کلید واژه

Characterizing and fabrication of green polymer light emitting diode using
two PFO and F8BTpolymers
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Abstract- In this paper organic light emitting diode production method using combination of two polyflourene (PFO) and
F8BT conjugating polymers which emitte green light in wavelength of 540 nm is reported. Considering the fact that emitting
spectrum of PFO overlaps with absorption spectrum of F8BT suitably, Forster energy transportes between two polymers is
very well. Because of this we used blending of two polymers PFO: F8BT with two weight percentages of 60:40 and 40:60 in
light emitting layer. The sample with weight percentage of 60:40 emitted more intense green light and also the current
passing through it was 50 mA in 14 voltage which is a suitable current.
Keywords: electroluminescence, Diode, photoluminescence, spin coating, Forster, conjugate
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 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
خاصیت انتقال دهندگی الکترون نیز دارد Ag .هم به
عنوان الکترود کاتد فلزی بکار میرود .تمامی این مواد از
شرکت  Sigma Aldrichتهیه شده است.

 -4مقدمه
امروزه دیودهای نورگسیل به دلیل ویژگیهایی از قبیل
سادگی و قیمت پایین در ساخت ،قابلیت ساخته شدن به
صورت الیههای نازک و منعطف ،عدم نیاز به نور پس
زمینه ،شفافیت ،زمان پاسخ دهی سریع ،ولتاژ کاری
پایین و وزن اندک در صنعت روشنایی و نمایشگرها بسیار
مورد توجه قرارگرفتند .ولی کماکان تالش برای بهبود
تزریق ،انتقال و بازترکیب بارها و ساخت دیودهای تک
الیه ادامه دارد .با توجه به اینکه چه نوع موادی در
ساختار دیودهای نورگسیل استفاده شود به دو دستهی
مولکول کوچک و پلیمری تقسیم میشوند .پلیمرهای
نورگسیل کانجوگیت نیز بدلیل روش های آسان سنتز و
الیه نشانی نظیر الیه نشانی چرخشی ،برای تولید صفحات
نورگسیل در ابعاد بزرگ و در صنعت نمایشگرها مورد
توجه محققان قرار گرفتهاند ]۳[ .پلیمرهای نورگسیل
امکان تولید رنگ های مختلف را فراهم میکنند ،بطوریکه
با ترکیب پلیمرهای نورگسیل میتوان عالوه بر ایجاد توازن
در تزریق و انتقال الکترون و حفره درون دیود ،به رنگ
های مختلف با بازدهی باال دست پیدا کرد]3[.
دو پلیمر  F8BTو  PFOعالوه بر انتقال دهندگی الکترون
و حفره ،خاصیت نورگسیلی دارند و ترکیب آنها میتواند
باعث افزایش نورگسیلی و جریان داخلی قطعه شود[.]2
خواص الکتریکی و نوری ترکیب این دو پلیمر نیز به
نحوهی ترکیب و میزان ناهمواری فیلم ساخته شده از آن
ها بستگی دارد .در این مقاله به ساخت و مشخصهیابی
دیود نورگسیل تکالیه بر پایهی دو پلیمر  F8BTو PFO
پرداخته شدهاست که عالوه بر مزایای ذکر شده ،می تواند
نوید بخش قطعات منعطف ،ارزان در ابعاد بزرگ باشد.

 -2رو

 2-2ساوتار دیود نورگسیل پلیمری
ساااختار قطعااهی ساااخته شااده در ایاان تحقیااق بصااورت
 ITO/PEDOT:PSS/Polymer Blend/Agاساات .پااس از
آمادهسازی زیرالیهی  ITOو شساتن آن باا آ و صاابون،
ساا س اسااتون و در نهایاات بااا ایزوپروپااانول ،الیااهی
 PEDOT:PSSرا با استفاده از روش چرخشی به ضخامت
حدود  20نانومتر الیه نشانی کردیم ،س س زیر الیه ها باه
مادت  20دقیقااه در دمااای  ۳30Cدر داخاال کااوره قاارار
گرفته تا حالل آن کامال تبخیر شود و همچنین نااهمواری
های سطح الیه نشانی شده که یک عامل مهام در انتقاال
بار به شمار می رود ،با پخت الیه ها کمتر شود .همچناین
ترکیب  PFO:F8BTبا مقدار وزنی  2میلی گرم بر میلی
لیتار درون حاالل کلروفارم باا درصادهای وزناای 20:50و
 50:20آمادهشد .این ترکیب که به عنوان الیهی نورگسیل
مورد استفاده قرار میگیرد ،به روش چرخشی با ضاخامت
حدود  00نانومتر الیه نشانی شد .در اینجا نیز پس از الیاه
نشانی برای تبخیر حالل باقیماناده در فایلم و یکنواخات
شدن سطح ،نمونهها باه مادت  20دقیقاه در کاوره ۳30
درجه سانتیگراد قرار گرفته و در مرحله آخر کاتد نقره باه
روش الیه نشانی تبخیر حرارتی الیه نشاانی شاد .سااختار
نهایی دیود در شکل( )۳نشان داده شده است.

تجربی

 4-2مواد
مواد مورد استفاده عبارتند از پلیمر  PEDOT:PSSکه
یک پلیمر رساناست و نقش تزریق کننده حفره را دارد،
پلیمر پلی فلورین  PFOکه تحت تابش نور لیزر دیود 502
نانومتر نور آبی تابش میکند و همچنین دارای خاصیت
انتقال دهندگی حفره است و پلیمر  F8BTکه تحت تابش
نور لیزر دیود  502نانومتر نور سبز تابش میکند و عالوه
براین که به عنوان یک سدکننده حفره بکار میرود

 -3نتایج و بحث
شکل( )3طیف فوتولومینسانس این دو پلیمر تحت تابش
نور لیزر دیود  502نانومتر را نشان میدهد.
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شکل )۳ساختار دیود پلیمری

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی

شکل )3طیف فوتولومینسانس

شکل )5ساختار ترازهای انرژی و انتقال بار

 PFOو F8BT

مقدار درصدهای وزنی استفاده شده از دو پلیمر  PFOو
 F8BTدر جدول شماره ( )۳ذکر شده است .در نمونه ۳
درصد وزنی  PFOبیشتر و در نمونه  3درصد وزنی پلیمر
 F8BTمقدار بیشتری است.

با بررسی طیف گسیلی  PFOو طیف جذبی  F8BTطبق
شکل( )2میبینیم که این دو طیف با هم همپوشانی خوبی
دارند و در نتیجه انتقال انرژی از مولکول  PFOبه مولکول
های  F8BTاز طریق انتقال فورستر به خوبی انجام
میپذیرد .میتوان خاطر نشان کرد که مقدار فاصله بین
مولکولها برای انتقال فورستر در حدود چند نانومتر است،
درنتیجه حلپذیری کامل دو پلیمر در حالل مشترک و
تشکیل فیلم مناسب از آنها در این انتقال انرژی بسیار
موثر است [.]5

شکل )2طیف گسیل  PFOو طیف جذ

جدول .۳درصد وزنی قطعه ۳و3

درصد وزنی

ناحیه
نورگسیل

شماره قطعه

20:50

PFO:F8BT

۳

50:20

PFO:F8BT

3

مشخصه یابی جریان _ ولتاژ دو قطعه ساخته شده
بوسیلهی دستگاه  Keithley 2400انجام شد .اندازه
ناحیههای فعال  5×5میلیمتر و ولتاژ روشن شدن  0ولت
است .نمودار جریان بر حسب ولتاژ هر دو قطعه در شکل
( )2نشان داده شدهاست ،همانطور که در شکل مشخص
است جریان عبوری از قطعه  ۳در ولتاژ  ۳5ولت ،حدود
 20میلی آم ر و جریان عبوری از قطعه دوم در همین
ولتاژ حدود  50میلی آم ر است.

F8BT

پس از روشن کردن قطعات طیف الکترولومینسانس آنها
بوسیلهی طیفسنج ثبت گردید .شکل ( )2طیف
الکترولومینسانس و فوتولومینسانس قطعه شماره  ۳و  3را
نشان می دهد .نور سبز خارج شده از قطعات در طول
موج  222نانومتر مطابقت خوبی با طول موج  250نانومتر
حاصل از طیف فوتولومینسانس محلول ترکیب دو پلیمر
 PFO:F8BTدارد.
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در شکل ( )5نحوهی انتقال بار درون الیههای دیود
نورگسیل پلیمری نشان داده شدهاست .برای اینکه انتقال
بار از سمت آند و کاتد به الیهی نورگسیل به خوبی صورت
گیرد ترازهای انرژی  HOMOو  LUMOترکیب دو پلیمر
 PFO:F8BTباید بین ترازهای انرژی  PEDOT:PSSو تراز
فرمی کاتد نقره قرار گیرد.

 دانشگاه شهید بهشتی،۳232  دیماه32  تا32
درصدهای ترکیب دو پلیمر میتوانیم شدت جریان و
.نورگسیلی مناسبتری داشته باشیم
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 نتیجه گیری-4
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 عالوه بر خاصیتF8BT  وPFO دو پلیمر
 انتقال دهندهی حفره و الکترون خوبی نیز،نورگسیلی
 با استفاده از ترکیب این دو پلیمر با.هستند
درصدهای وزنی مختلف و بررسی طیف
فوتولومینسانس آن ها دیدیم که انتقال انرژی
 با.فورستر به خوبی بین آن ها صورت میپذیرد
مشخصه یابی نوری و الکتریکی دیودهای ساخته
شده دیدیم که نور سبز گسیل شده از هر دو دیود با
طیف فوتولومینسانس محلول پلیمری مطابقت خوبی
0 عالوه بر این ولتاژ روشن شدن نسبتا پایین. دارد
 میلی آم ر عبوری از دیودها50  و20 ولت و جریان
نشان دهندهی ایجاد توازن در تزریق و انتقال
الکترون_حفره درون الیه ها است که با بهینهسازی
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