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 OLEDبٍ عىًان الیٍ وًرگسیل بب استفبدٌ اس ريش الیٍ وطبوی چزخطی در سبختبر  Alq3در ایه مقبلٍ وبوًسبختبرَبی بز پبیٍ  –چکیذٌ 

مًرد استفبدٌ قزار گزفتٍ ي خًاظ وًرگسیلی ي جذة ي اوتطبر آن َب مًرد بزرسی قزارگزفتٍ است. وتبیج بٍ دست آمذٌ حبکی اس ایجبد 

معمًلی بب خًاظ وًری  Alq3سلًل وًرگسیل بب ایجبد وًر در وبحیٍ آبی تز )اوتقبل مبکشیمم گسیل وًر بٍ سمت طًل مًج َبی کمتز( وسبت 

وسبت داد. بىببزایه در  Alq3بضذ کٍ ایه تغییز طًل مًج مبکشیمم تببص را می تًان بٍ گزيٌ َبی جبوبی متصل بٍ سبختبر قببل تًجٍ می ب

 معمًلی ایجبد گزدیذٌ است. Alq3ایه سبختبر دي پذیذٌ وًع اعمبل الیٍ وًرگسیل ي تغییز روگ در مقبیسٍ بب 

 .Alq3  ی، الیِ ًطاًی چشخطی، ًاًَساختاس تش پایِاًتقال تِ عَل هَج آتی، دیَد ًَسگسیل آل -کلیذ ٍاطُ
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Abstract- In this paper nanostructure Alq3 were used as emitting layer with spin coating deposition method in OLED devises. 

Light emitting and photo luminescent properties of samples were studied. Results showed emitting diode were produced with 

maximum intensity of absorption and emission wavelength were shifted to blue region (shorter wavelengths) in comparison 

to common Alq3 with significant optical properties that this change in maximum emitted wavelength is produced because of 

side groups where attached to Alq3 structure. So in this structure layer deposition method and color tuning is changed in 

comparison to common Alq3. 

Keywords: Blue shift, OLED, Spin coating, Nanostructure Alq3.  

 

    Alq3 یسبخت ي بزرسی دیًد وًرگسیل آلی بب استفبدٌ اسوبوًسبختبرَبی بز پبیٍ

 2ٍ هحسي کَّکي 2، عضالذیي هْاجشاًی*1، هحسي هحسٌی1سیٌا هذیشی 

 اهیشکثیش، تْشاى، ایشاىداًطکذُ هٌْذسی پلیوش ٍ سًگ، داًطگاُ صٌعتی  1
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 مقذمٍ -1

 Organic Light Emittingدیَدّای ًَسگسیل آلی )

Diode, OLED)  اص جولِ ّضیٌِ تا تَجِ تِ هضایای فشاٍاى

تا کوتشیي هصشف اًشطی، ساصگاسی  ساخت پاییي، کاستشد

، حجن تسیاس تاالیی اص تحقیقات سا تِ تا هحیظ صیست ٍ ... 

تِ  OLED ساختاسّای[. 1است ]خَد اختصاظ دادُ 

ًاصک کِ تِ صَست ساًذٍیچی تیي آًذ ٍ  صَست الیِ ّای

کاتذ قشاس هی گیشًذ، تِ دست هی آیذ. تشای الیِ ًطاًی 

 [:2گشدد ]ایي الیِ ّا هعوَال اص دٍ سٍش استفادُ هی 

( هی تاضذ spin coatingسٍش اٍل الیِ ًطاًی چشخطی )

کِ اص ایي سٍش تشای الیِ ًطاًی پلیوشّا ٍ هَاد آلی 

یت هٌاسثی دسحالل ّای استفادُ هی ضَد کِ حالل

ضتِ تاضٌذ؛ سٍش دٍم الیِ ًطاًی، سٍش ضیویایی دا

( هی تاضذ کِ اص ایي سٍش تشای الیِ PVDتثخیشی )

ًطاًی فلضات ٍ هَادی استفادُ هی گشدد کِ حاللیت تسیاس 

  .[3]سًذپاییٌی دا

یکی اص هْوتشیي الیِ ّا دس دیَدّای ًَسگسیل آلی، الیِ 

تحقیقات فشاٍاًی دس استثاط تا تغییش ًَسگسیل هی تاضذ کِ 

تش سٍی  عیف تاتطی ٍ ّوچٌیي تسْیل فشایٌذ الیِ ًطاًی

-tris(8دس ایي هیاى  [.5ٍ  4پزیشد ]ایي الیِ اًجام هی 

hydroxyquinoline)aluminium (Alq3 ِتا تَجِ ت )

خَاظ ًَسگسیلی هٌاسة ٍ قاتلیت ّایی کِ داسد 

اص تضسگتشیي  کاستشدّای فشاٍاًی یافتِ است. یکی

کِ  استاعوال آى تِ سٍش تثخیشی  Alq3هحذٍدیت ّای 

ّوچٌیي کاس  ًاضی اص حاللیت تسیاس پاییي آى هی تاضذ.

تش سٍی آى تشای جاتجایی عَل هَج هاکضیون گسیل تِ 

. [6-8سوت ًاحیِ آتی ًیض اص کاسّای گضاسش ضذُ است ]

تا سٍش الیِ ًطاًی  Alq3ًاًَساختاسّای دس ایي پشٍطُ 

چشخطی اعوال گشدیذُ ٍ خَاظ ًَسگسیلی آى دس ساختاس 

 دیَد ًَسگسیل آلی هَسد تحث ٍ تشسسی قشاس گشفتِ است.

 

 بخص تجزبی -2

 مًاد ي ريش سىتش 2-1

هَاد اٍلیِ ٍ حالل ّای هَسد ًیاص تشای سٌتض ایي ساختاسّا 

ٍ  Merckآصهایطگاّی تَدُ ٍ اص ضشکت ّای  یاص دسجِ

Wacker .تْیِ گشدیذًذ 

لِ دیگش هَسد تحث دس هقا Alq3سٌتض ًاًَساختاسّای  ٍشس

ذُ ٍ دس آى تِ صَست کاهل تَضیح دادُ ض قشاس گشفتِ است

هَى ّای ضیویایی ٍ هَسفَلَطیکی کاهال تَضیح است ٍ آص

سَلفًَیک اسیذ  تِ صَست خالصِ، گشٍُ دادُ ضذُ است.

سَلفًَیک اسیذ تِ گشٍُ -5ّیذسٍکسی کَییٌَلیي -8

SO2Cl سپس سیالى آهیي داس تِ آى هتصل تثذیل ضذ ٍ ُ

عاهل داس  Alq3هی گشدد. پس اص تثذیل ایي تشکیة تِ 

ضذُ دس حضَس یَى آلَهیٌیَم، دس ًْایت ایي تشکیة دس تِ 

یک ًاًَساختاس ایضٍسیاًات سیالى هتصل گشدیذُ ٍ تذیي 

کِ تِ صَست هحلَل هی  Alq3صَست ًاًَساختاسّای 

دس دًذ. پس اص الیِ ًطاًی تاضٌذ آهادُ الیِ ًطاًی هی گش

دسجِ ساًتیگشاد  140آٍى تِ هذت یک ساعت دس دهای 

 قشاس هی گیشًذ تا ٍاکٌص پخت )تشاکن( اًجام پزیشد.

 تُیٍ دیًد وًرگسیل آلی 2-2

تشای تْیِ دیَد ًَسگسیل آلی اص ساختاس الیِ ای صیش 

 استفادُ هی گشدد:

ITO/PEDOT:PSS/PVK/Alq3 nanosructure/PBD/Ag 

ًقص آًذ ضفاف سا خَاّذ داضت. اص  ITOکِ دس آى 

PEDOT:PSS  ٍPVK  ًاًَهتش تِ  40ّش کذام تِ ضخاهت

ًتقال دٌّذُ حفشُ استفادُ عٌَاى الیِ تضسیق کٌٌذُ ٍ ا

تِ عٌَاى الیِ ًَسگسیل تا  Alq3 ًاًَساختاسّای گشدیذ. 

تا ًقص اًتقال دٌّذگی  PBDًاًَهتش ٍ  40ضخاهت 

ًاًَهتش اعوال گشدیذًذ. تواهی الیِ  30 ضخاهتکتشٍى تا ال

ّایی کِ تاکٌَى رکش گشدیذ تا سٍش الیِ ًطاًی چشخطی 

اعوال ضذُ اًذ. دس ًْایت تشای الیِ ًطاًی کاتذ اص سٍش 

 120قشُ تا ضخاًت اعوال فلض ً الیِ ًطاًی تثخیشی تشای

اًگستشٍم تش ثاًیِ  5/0عت الیِ ًطاًی ًاًَهتش ٍ تا سش

قثل  ITOیي ًکتِ الصم است کِ سغح رکش ا استفادُ ضذ.

اص ضشٍع فشایٌذّای الیِ ًطاًی تِ تشتیة تا آب، ضَیٌذُ، 

دی کلشٍهتاى، آب هقغش ٍ استي ضستطَ دادُ ضذ تا اص 

 ّشگًَِ آلَدگی عاسی گشدد.

 وتبیج ي بحث -3

دس  Alq3 هٌحٌی جزب ٍ اًتطاس ًَس دس ًوًَِ ًاًَ ساختاس

ًطاى دادُ ضذُ است. ّواًگًَِ کِ دس ایي ضکل  1ضکل 

هطاّذُ هی گشدد ایي ساختاسّا تِ تشتیة هاکضیون جزب 

ًاًَهتش اص خَد  509ٍ  370ٍ اًتطاسی دس  عَل هَج ّای 
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 20پَدسی حذٍد  Alq3ًطاى هی دٌّذ کِ ًسثت تِ 

ًاًَهتش تِ عَل هَج ّای پاییي تش اًتقال پیذا کشدُ است. 

تش  SO2ي ضیفت آتی سا تایذ دس ٍجَد گشٍُ کطٌذُ دلیل ای

سٍی حلقِ فٌیل دس ساختاس کَییٌَلیي دس ًاًَساختاس 

Alq3 .داًست 

 

 

 .Alq3: هٌحٌی جزب ٍ اًتطاس ًاًَساختاسّای 1ضکل 

 

تشای تشسسی سفتاس ساختاسّای دیَدی تِ دست آهذُ اص 

ًطاى  2هٌحٌی جشیاى ٍلتاط استفادُ گشدیذ کِ دس ضکل 

ضذُ است. ّواًغَس کِ دس ایي ضکل دیذُ هی ضَد  دادُ

سفتاس ًوًَِ ّای تْیِ ضذُ کاهال دیَدی تَدُ ٍ تٌاتشایي 

اًتقال الکتشٍى ٍ حفشُ تِ صَست هٌاسة دس دیَدّا صَست 

 4دیَدّا دس حذٍد  2تش عثق اعالعات ضکل . هی گیشد

ٍلت ضشٍع تِ سفتاس دیَدی هی کٌٌذ ٍ  اًتظاس هی سٍد کِ 

 تِ تاال ضشٍع تِ گسیل ًَس کٌٌذ. دس ّویي ٍلتاط

 

 : هٌحٌی جشیاى تش حسة ٍلتاط تشای دیَد ساختِ ضذُ.2ضکل 

تشای تشسسی خَاظ ًَسدّی دیَدّای تْیِ ضذُ ًوَداس 

هَسد  ( 3)ضکل ضذت ًَس تاتص ضذُ تش حسة عَل هَج 

ًَس  هی گیشد. ّواًگًَِ کِ هطاّذُ هی ضَد تشسسی قشاس

 510ٍلت دس عَل هَج هاکضیون  19گسیل ضذُ دس ٍلتاط 

دس هَسد ًَس گسیل ضذُ ًیض  تٌاتشایيًاًَهتش هی تاضذ. 

ًتقال عَل هَج تَاى اهاًٌذ ًوَداسّای فتَلَهیٌساًس هی 

هتش ٍ تِ سوت ًاحیِ آتی ًاًَ 20 هاکضیون سا دس حذٍد

ا تایذ اًتقال سیي تش( هطاّذُ کشد. ایي )عَل هَج ّای پای

دس  Alq3تِ ساختاس  تِ گشٍُ ّای ضیویایی هتصل

تغییش خَاظ عیفی  ظ داًست کِ تاعثًاًَساختاس هشتث

ًوًَِ ّا هی گشدد. ایي تغییش تِ سوت ًاحیِ آتی هی تَاًذ 

آتی جْت دستشسی کاستشدّای تسیاس صیادی دس تحقیقات 

 آتی ٍ یا سفیذ داضتِ تاضذ. تِ دیَدّای تا ًَس

 

 

: ًوَداس ضذت ًَس تاتص ضذُ اص دیَد ًَسگسیل آلی تش حسة 3ضکل 

 عَل هَج

 

 وتیجٍ گیزی -4

دیَدّای ًَسگسیل آلی تا استفادُ اص ًاًَساختاسّای تش 

ذ. اص ایي ًاًَساختاسّا تِ عٌَاى الیِ ساختِ ض Alq3پایِ 

ًَسگسیل استفادُ گشدیذ. ٍیظگی تاسص ایي الیِ اعوال آى 

تِ سٍش الیِ ًطاًی چشخطی هی تاضذ کِ دس هقایسِ تا 

تَسظ سٍش الیِ  هعوَلی کِ Alq3سٍش الیِ ًطاًی 

ی صیادی اص تثخیشی الیِ ًطاًی هی گشدد هضایاًطاًی 

خَاّذ داضت.  آساى تش جولِ ّضیٌِ کوتش ٍ کٌتشل ّای

هضیت تضسگ دیگش ایي دیَدّا جاتجایی عَل هَج هاکضیون 

آى ّا تِ سوت عَل هَج ّای کوتش هی تاضذ کِ ایي اهش 

قاتلیت ّای تسیاسی تشای ایي خاًَادُ اص هَاد تشای ساخت 
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 دیَدّایی تا ًَس آتی ٍ یا سفیذ ایجاد هی ًوایذ.
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