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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми.  

Існує значна конкуренція на ринку освітлювальних пристроїв та дисплеїв. 

Технологія органічних світлодіодів (англ. organic light emitting diode (OLED)), 

початок якої поклали дослідження Мартіна Поупа контактів електродів з 

органічними кристалами та електролюмінесценції на кристалах антрацену під 

високим вакуумом на початку шістдесятих років двадцятого століття, нині 

завойовує лідируючі позиції в промисловості. Такого успіху вдалося досягнути 

завдяки перевагам технології в порівнянні з конкурентними: кращою якістю 

передачі зображення, меншими енергозатратами і собівартістю, малим часом 

відгуку тощо. Можливість розробки і масового впровадження у виробництво 

гнучких або прозорих дисплеїв і освітлювальних поверхонь відкриває широкі 

перспективи для технології. Проте її недоліки перешкоджають домінуванню на 

ринку. Один з них, проблема випромінювання синього кольору з одночасним 

довгим операційним часом роботи і високою ефективністю, залишається не зовсім 

вирішеним. Актуальними є наукові дослідження спрямовані на пошук і розвиток 

різноманіття підходів підвищення ефективності емісії, оптимізації структури 

приладів, залучення матеріалів з необхідними електрофізичними та хімічними 

характеристиками. Принциповим стає досягнення успішної передачі енергії 

електронного збудження від електродів до зон випромінювальної рекомбінації, 

залучення триплетних екситонів у емісійних процесах для підвищення ефективності. 

Попри різні підходи і поставлені задачі, головним пріоритетом залишається 

виготовлення стабільних, високоефективних, дешевих OLED-пристроїв, що 

матимуть високу якість передачі зображення і прийнятні випромінювальні 

характеристики. Для цього необхідно синтезувати і характеризувати нові органічні 

сполуки, продовжувати визначати принципи їхнього функціонування. 

Тому комплексне дослідження нових органічних сполук і їхнього 

застосування в OLED-пристроях є актуальним як в практичному плані, оскільки 

дозволяє оцінити результат їхнього залучення у структуру пристрою, так і в 

теоретичному, так як вносить свій вклад у розуміння фізичних процесів у 

органічних напівпровідникових гетероструктурах і того якими повинні бути хімічні 

структури необхідних молекул і їхні властивості, що дозволяє значно звузити 

напрям пошуку нових структур для синтезу. 

 

Мета і задачі дослідження.  

Метою представленої дисертаційної роботи є всебічне фотофізичне, 

електрохімічне та елекрофізичне дослідження молекул серій нових синтезованих 

органічних сполук і розробка ефективних OLED-пристроїв на їхній основі. При 

цьому повинні враховуватись різні фізичні підходи їхнього функціонування і 

застосування, зокрема ті, в яких реалізується залучення триплетних екситонів у 

випомінюванні OLED - фосфоресцентні органічні світлодіоди (англ. phosphorescent 

OLED (PhOLED)), термічно активована затримана флуоресценція (англ. thermally 

activated delayed fluorescence (TADF)). 
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Були поставлені наступні завдання даної дисертаційної роботи, виконання 

яких дозволило досягти основної мети: 

- Проведення аналізу історії розвитку технології OLED, сучасного етапу 

досліджень в даній галузі і огляду літератури для пошуку необхідної теоретичної 

бази розуміння фізичних процесів; 

- Аналіз результатів досліджень перенесення енергії електронного 

збудження в допованих і недопованих шарах органічних матеріалів через механізми 

випромінювальних і безвипромінювальних процесів; 

- Проведення аналізу сучасних досягнень підходів щодо реалізації високої 

ефективності і специфічних параметрів електролюмінесценції OLED-пристроїв. В 

тому числі і встановлення принципів, переваг і недоліків технології PhOLED, 

фізичних принципів і кінетики процесів, що призводять до протікання явища TADF; 

- Розробка методик підготовки зразків, проведення їхнього 

експериментального дослідження, виготовлення OLED та визначення їхніх 

яскравісних та колірних характеристик; 

- Опанування техніки вакуумно-термічного і ротаційного нанесення 

допованих і недопованих органічних шарів, виготовлення OLED-пристроїв. 

Дослідження впливу особливостей побудови органічних гетероструктур в 

світлодіодах. Встановлення методів і принципів оптимізації структури OLED для 

покращення їхніх електролюмінесцентних параметрів; 

- Проведення фотофізичних досліджень  явища TADF та розробка 

методики проведення експериментальних досліджень з ціллю підтвердити наявність 

протікання феномену TADF у відповідних зразках досліджуваних органічних 

емітерів  

- Виготовлення і електролюмінесцетне дослідження ефективних OLED-

пристроїв з явищем TADF на основі випромінюючих домішок з 

дифенилсульфоновим акцептором і під’єднаними у мета-положенні акрідіновими і 

феноксазиновими донорними ланками; 

- Виготовлення і електролюмінесцетне дослідження високоефективних 

PhOLED-пристроїв червоного кольору випромінювання з випромінювальним шаром 

системи матриця/домішка на основі похідної пирену і нафталіміду у якості 

одноосібної електроплекс-формуючої матриці; 

- Виготовлення, оптимізація структури і електролюмінесцетне 

дослідження високоефективних PhOLED-пристроїв зеленого та світло-синього 

кольору електролюмінесценції з матричним квіназолінон-карбазольними сполуками, 

світлого-синього кольору випромінювання з матрицями індолил-карбазольних 

матеріалів; 

- Тестування блокування електронів органічними шарами планарних і з 

V-формою донор-акцептор-донорних сполук у серії оптимізованих PhOLED світло-

синього кольору випромінювання. Дослідження впливу різної кількості і способу 

приєднання метоксигруп на карбазольну ланку на термічні, фотофізичні та 

електрофізичні властивості молекул і на їхні електрон-блокуючі можливості у 

OLED-пристроях; 
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- Виготовлення OLED-пристроїв і електролюмінесцетне дослідження з 

недопованими випромінювальними шарами синіх емітерів серії похідних індолу і 

бензокарбазолу; 

- Оптимізація структури з метою подолання енергетичного бар’єру для 

перенесення дірок від аноду до зони випромінювальної рекомбінації 

флуоресцентних OLED з недопованими випромінюючими шарами сполук з 

труксеновим акцептором і тетрафенилетеновими або трифенилакрилонітріловими 

донорними ланками; 

- Виготовлення і електролюмінесцетне дослідження WOLED на основі 

недопованого випромінюючого шару на основі однієї сполуки, похідної труксену. 

 

Предметами дослідження є закономірності і механізми протікання 

генераційних і рекомбінаційних процесів у світловипромінювальних структурах на 

основі серій донор-акцептор-донорних TADF-емітерів 1-4 з діфенилсульфоновою 

акцепторною частиною і приєднаних в мета-положенні карбазолом, фенотіазином, 

феноксазином та акрідіном відповідно; біполярної матриці ImPy  похідної 1,8-

нафталіміду і приєднаного до нього в четвертій позиції пирену; матриць 5-9 з 

квіназоліноновими акцепторами і карбазольними донорними частинами; матриць 

10-12 з карбазольними та індольними частинами, з’єднаних містком; донор-

акцептор-донорні електрон-блокуючих матеріалів C1-C4, P1-P4 з різною кількістю 

метоксигруп на карбазольну ланку і лінійною та V-формою відповідно; 

випромінюючих похідних бензокарбазолу та індолу 13-16; труксенових 

випромінюючих домішок, похідних тетрафенилетену – 17-18 і 2,3,3-

трифенилакрилонітрілу – 19. Для виготовлення пристроїв на основі даних сполук 

були залучені дані органічні матеріали – BCP, BPhen, mCP, m-MTDATA, NPB, PBD, 

TAPC, TCTA, TCz1 і TPBi, а також оксид індій-олова, алюміній, кальцій, тріоксид 

молібдену, LiF, CuI, карбонат цезію. 

 

Об’єктом дослідження є явища фотолюмінесценції, електролюмінісценції, 

TADF, процеси інжекції носіїв заряду, перенесення енергії електронного збудження 

в плівках органічних напівпровідників та багатошарових світловипромінювальних 

структурах оптичного діапазону емісії.  

 

Методи досліджень.  

Для дослідження властивостей матеріалів і специфічних фізичних процесів 

пов’язаних з ними, зокрема впливу агрегації, сольватохромізму тощо, 

досліджувались розчини сполук і тверді плівки, доповані і недоповані, виготовлені 

шляхом вакуумно-термічного нанесення, ротаційного нанесення або поливу. 

Теоретичні дослідження включали в себе квантово-механічні розрахунки зі 

застосуванням спеціального програмного забезпечення, що дозволяло оцінити 

геометричну будову молекул, їхні положення молекулярних орбіталей. 

Для електрохімічного і фотоелектричного дослідження молекул 

застосовувалися методики вимірювання фотоелектронного випромінювання, 

часопролітний метод визначення рухливості фотогенерованих носіїв заряду (TOF), 
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метод екстракцій носіїв заряду при лінійному зростанні напруги для визначення 

рухливості носіїв заряду (CELIV), визначення рухливості носіїв заряду на основі 

методу Холла, циклічна вольтамперографія. 

Для встановлення фотофізичних характеристик досліджуваних сполук 

застосовувалися методи спектроскопії, із затримкою та без, при варіації температур 

від рідко-азотної до кімнатної, при різних довжинах хвиль і джерел фотозбудження. 

Дані експериментальні дослідження дозволили вимірювати спектри поглинання, 

фотолюмінесценії, фосфоресценції, криві затухання фотолюмінесценції, значення 

квантового виходу фотолюмінесценції. Для цього використовувалося спектрометри 

з додатковим програмним забезпеченням і обладнанням – кріостатом, спеціальними 

кюветами, інтегральними сферами, насосами, лазерами тощо. Спектральні 

дослідження дозволяють встановити положення рівнів енергії основного та 

збуджених станів, детектувати затриману люмінесценцію.  

Для підготовки зразків для визначення значень рухливості носіїв заряду, 

іонізаційного потенціалу, для спектрального дослідження, виготовлення OLED-

пристроїв застосовувалися техніки вакуумно-термічного напилення і ротаційного 

нанесення органічних сполук. Для цього всередині главбоксу використовувались 

система насосів, сенсорів і нагрівачів всередині спеціального обладнання і 

центрифуга. Главбокс наповнений інертною атмосферою азоту з контролем тиску 

азоту і кисню. Це дозволяє виготовляти OLED-пристрої і підготовлювати зразки в 

умовах, що забезпечує уникнення негативної дії молекул повітря. 

Електролюмінесцентні дослідження виготовлених OLED здійснювались з 

використанням джерел струму, осцилографа, фотодіодного детектору, чорної 

камери. Контакт проводів до електродів OLED забезпечує срібна емульсія. 

Проведення електролюмінесцентних вимірювань і визначення параметрів 

виготовлених пристроїв здійснюється за допомогою спеціального програмного 

забезпечення. Вольт-амперна характеристика і залежність яскравості OLED від 

напруги джерела струму дозволяє встановлювати значення ефективностей і 

яскравості в радіометричних і фотометричних одиницях для пристроїв. Для 

вимірювання спектрів електролюмінесценції додактово використовується 

спектрометр. 

Програмне забезпечення дозволяє з даних спектрів фотолюмінесценції, 

електролюмінесценції встановити кольорові координати CIE 1931 року. 

Таким чином аналіз сукупності всіх даних спектрального, 

електролюмінесцентного, хімічного і теоретичних досліджень дає змогу провести 

аналіз молекул у повній мірі, що дозволяє робити висновки про можливість і 

перспективність їхнього подальшого практичного використання. 

Наведені методи дослідження і використане для цього сучасне технологічне і 

вимірювальне обладнання, запропоновані рішення, рекомендації, висновки 

повністю відповідають критеріям достовірності отриманих результатів та їхнього 

відтворювання, а також передовим науковим результатам у відповідних галузях. 

Підтвердженням цього є обґрунтування базових положень методики досліджень, 

експериментальні і теоретичні дані, результати апробації даної дисертаційної 

роботи на наукових конференціях і в опублікованих роботах. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

На основі аналізу кінетики фізичних процесів в органічних зразках, в яких 

відбувається TADF, було розроблено методику проведення експериментального 

підтвердження протікання явища.  

Були синтезовані і досліджені нові серії органічних емітерів синього кольору 

випромінювання, матеріалів у якості матриці для випромінювальних шарів PhOLED 

типу матриця/домішка, електрон-блокуючі сполуки. Були виготовлені ефективні 

OLED, PhOLED, WOLED на їхній основі. Зокрема було досягнуто білого кольору 

випромінювання органічного світлодіоду з емісійним недопованим шаром 

флуоресцентної труксенової оргаічної сполуки. 

Вперше було досягнуто функціонування матриці для PhOLED, на основі 

одного органічного матеріалу, через електроплексні стани. Було підтверджено 

перенесення енергії з синглетних і триплетних збуджених станів досліджуваної 

матриці на 1MLCT і 3MLCT випромінюючої домішки зі залученням 

електроплексних станів. 

 

Практичне значення одержаних результатів. 

Розроблена методика підтвердження наявності явища TADF в зразках 

органічних сполук може бути використана науковцями в галузі при описі TADF-

емітерів. Створені ефективні флуоресцентні, фосфоресцентні, TADF OLED-

пристрої, WOLED. Досягнення утворення білого кольору випромінювання WOLED 

на основі одного матеріалу дає новий напрямок дослідження щодо застосування 

труксенових сполук з даною метою. Проведені дослідження нових синтезованих 

органічних молекул, в тому числі у якості функціональних матеріалів OLED, 

доповнюють теоретичну базу розвитку технології і допоможуть науковцям, які 

досліджують або планують синтезувати TADF-емітери, матриці для PhOLED, 

флуоресцентні домішки, електрон-блокуючі матеріали на схожих принципах або з 

тими ж складовими частинами. Досягнення і опис принципу функціонування 

матриці для PhOLED через електроплексні стани допоможе розвивати розробки 

новітніх високоефективних електроплексних матриць на основі однієї 

функціональної сполуки, що в перспективі дозволить покращити випромінювальні 

характеристики, час роботи і стабільність PhOLED-пристроїв. 

 

Особистий внесок здобувача.  

Дисертаційна  робота  є  завершеним науковим дослідженням автора. 

Здобувачем спільно з науковим керівником розроблено концепцію дослідження,  

сформульовано  мету  та  визначено  задачі. Автором особисто було здійснено 

наступне дослідження. Проведено аналіз науково-технічної літератури у 

відповідних галузях, які відносяться до тематики даної дисертаційної роботи. 

Розроблено методику підготовки зразків, методики проведення експериментального 

дослідження. Розроблено методику виготовлення і експериментального визначення 

яскравісних та колірних характеристик виготовлених OLED-пристроїв. Розроблено 

методику підтвердження наявності феномену TADF в досліджуваних зразках 

органічних сполук. Виготовлено тверді зразки матеріалів вакуумно-термічним 
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нанесенням для визначення, і участь у визначенні, значень іонізаційного потенціалу, 

рухливості електронів та дірок. У випадку якщо окремо не зазначено в 

дисертаційній роботі про результати попередніх досліджень, виготовлено зразки 

розчинів, допованих і недопованих плівок, проведено спектральне дослідження 

даних зразків, виготовлено OLED-пристрої технікою вакуумно-термічного 

нанесення, проведено електролюмінесцентні дослідження даних пристроїв, 

обраховано електролюмінесцентні параметри виготовлених OLED-пристроїв, 

характеризовано фото- і електро- фізичні властивості досліджуваних сполук на 

основі всіх наявних результатів дослідження. 

 

Апробація результатів дисертації.  

Основні результати роботи представлені здобувачем на конференціях, 

перелічених далі: 

- 10-th International Conference "Electronic processes in organic and inorganic 

materials", стендова доповідь "Influence of EEET on characteristics of OLED 

light-emitting layers", Тернопіль, Україна, травень 2016-го року; 

- Baltic Polymer Symposium 2016, стендова доповідь "Combination of aggregation-

enhanced emission and thermally activated delayed fluorescence observed in the 

derivatives containing donor and acceptor moieties", Клайпеда, Литовська 

республіка, вересень 2016-го року; 

- XXIInd International Krutyn Summer School, стендова доповідь 

"Diphenylsulfone-based TADF emitters substituted by different donor unites", 

район Мазурського озера, республіка Польща, травень 2017-го року; 

- Baltic Polymer Symposium 2017, стендова доповідь "Combination of aggregation 

enhanced emission and thermally activated delayed fluorescence exhibited by donor 

substituted benzonitrile derivatives", Таллінн, Естонська республіка, вересень 

2017-го року; 

- The 5th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices, 

стендова доповідь "Electroplex-forming derivative of 1,8-naphthalimide and 

pyrene as host for red phosphorescent OLEDs", Ігало, Чорногорія, серпень 2018-

го року. 

 

Публікації.  

Основні результати дисертаційної роботи були опубліковані в 7 статтях у 

фахових закордонних виданнях, що входять до науко-метричних баз даних, в 13 

тезах доповіді на 9 наукових міжнародних українській і закордонних конференціях. 

 

Структура і обсяг дисертації.  

Дисертаційна робота здобувача містить зміст, перелік умовних позначень, 

вступ, розділи дисертації та висновки до них, загальні висновки, список 

використаної літератури. Загальний обсяг даної роботи складає 194 сторінок. В ній 

міститься 123 рисунки і 6 таблиць. Список використаної літератури включає в себе 

268 статей і гіперпосилань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі дисертаційної роботи здобувача висвітлено загальну характеристику 

роботи, обґрунтовано її актуальність, поставлено задачі для виконання мети, 

визначено практичне значення досліджень, наведено дані апробації результатів в 

наукових статтях і на конференціях та структуру дисертації. 

 

У першому розділі було здійснено аналіз теоретичної бази, необхідної для 

дослідження органічних сполук і розробки OLED-пристроїв. Зокрема розглянуто 

органічні напівпровідники, їхню природу, характеристики та основні принципи 

внутрішньо- і між- молекулярних взаємодій. Було характеризовано основні 

фотофізичні процеси, що мають місце в органічних молекулах та принципи 

люмінесцентних явищ. Було здійснено детальний огляд історії розвитку технології 

OLED, її переваг та недоліків, принципів функціонування, способів оптимізації та 

аналізу методів виготовлення пристроїв. Було розглянуті підходи щодо реалізації 

високої ефективності пристроїв  

Було детально описано явище TADF. В 

його основі лежить те, що теплова енергія 

руху атомів задіюється для перенесення 

енергії електронного збудження від 

трилпетного до близького за енергією 

синглетного стану. З детального дослідження 

кінетики процесів, що відбуваються в 

органічній молекулі, які безпосередньо 

пов’язані з явищем TADF, були встановлені 

основні вимоги щодо принципу побудови і 

синтезу молекули, її геометрії та фізичних властивостей, способів використання.  

 

В другому розділі були описані об’єкти та предмети досліджень, результати 

первинних теоретичних квантово-механічних та експериментальних досліджень, 

виконаних колегами здобувача. Було обґрунтовано необхідність застосування і 

вибір органічних і неорганічних матеріалів для подальших досліджень. Було 

показано, що інжекція носіїв заряду стає значно ефективнішою завдяки залученню 

додаткових шарів дотичних до електродів (триоксид молібдену, кальцій тощо), що 

дозволяє нівелювати енергетичний бар’єр для електронів і дірок, викликаний 

значеннями роботи виходу алюмінію і оксиду індій-олова відповідно. Для 

дослідження матриць для PhOLED були обрані рідкоземельні домішки у якості 

випромінюючих домішок – Ir(piq)2(acac) для червоного кольору випомінювання 

світлодіоду, Flrpic – світло-синього і Ir(ppy)3 – зеленого. Було детально описано 

методику проведення експериментальних фото- та електро- фізичних, хімічних 

досліджень, підготовки необхідних для цього зразків, використане 

експериментальне обладнання, режими та характеристики роботи та програмне 

забезпечення. Визначено принципи електролюмінесцентного дослідження OLED. 

 
Рис.1 Принцип TADF 



8 
 

На основі ретельного формулювання висновків щодо експериментального 

прояву явища TADF, з аналізу кінетики фотофізичних процесів молекул з 

необхідним для явища протіканням фізичних процесів, було розроблено методику 

проведення експериментального дослідження і підготовки відповідних зразків, ціль 

якої конкретно полягає у підтвердженні протікання процесу TADF. 

Експериментальні дані, кожні з яких необхідні для підтвердження наявності даного 

явища в зразках органічних матеріалів, включають в себе: 

- підтвердження утворення станів внутрішньомолекулряного переносу заряду, 

наприклад за допомогою проведення сольватохромічних фотолюмінесцентних 

досліджень (як альтернатива експериментальне підтвердження проявів наявності 

центрів локального збудження, що безпосередньо вносить вклад у TADF); 

- виявлення достатніх значень енергії розчеплення перших збуджених 

синглетних і триплетних рівнів молекули як запорука проходження RISC, строго 

необхідного для TADF; 

- детектування затриманої флуоресценції; 

- підтвердження залучення триплетних екситонів у випромінювальний процес 

по однаковим з синглетними екситонами випромінювальними шляхами деактивації 

за допомого аналізу характеру смуг спектрів фотолюмінесценції плівок при різних 

температурах або розчинів до і після дегазування/деоксигенізації; 

- лінійна залежність інтенсивності TADF від інтенсивності збудження на 

всьому діапазоні значень; 

- підтвердження термічної активації TADF з аналізу спектральних досліджень 

проведених при різних температурах. 

 

В третьому розділі представлено експериментальні  результати фотофізичних 

досліджень та аналіз квантово-механічних розрахунків серій органічних молекул.  

Розглянуто природу явища TADF (рис. 1) і застосування розробленої 

методики підтвердження його наявності на основі експериментального дослідження 

сполук 1-4 синього та зеленого кольору емісії. 

Величина розщеплення рівнів енергії перших синглетного S1 і триплетного T1 

збуджених станів залежить пропорційно від величини обмінної енергії двох 

неспарених електронів 

. Просторове 

розділення найвищої заповненої і 

найнижчої незаповненої молекулярних 

орбіталей (HOMO, LUMO відповідно, 

рис. 2) призводить до мінімізації 

значення обмінної енергії 

 – хвильові функції LUMO, 

HOMO відповідно. 

 
Рис.2. Положення HOMO/LUMO сполук 1-4. 
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 Як наслідок для сполук 3,4 вдалося досягти синглет-триплетного 

розщеплення рівнів порядку кількох ангстрем як для розчинів THF (рис. 3), так і для 

допованих плівок системи домішка/TCz1 (рис. 4), що було визначено з країв 

спектральних смуг фотолюмінесценції та фосфоресценції при 77К.  

Завдяки тепловому руху молекул 

відбувається зворотна інтеркомбінаційна конверсія, перехід триплетних екситонів 

на синглетний збуджений стан переносу заряду з подальшою випромінювальною 

деактивацією, що характеризується часами життя триплетних збуджених станів і 

положенням еквівалентним синглетним спектральним смугам. На це вказало 

зростання інтенсивності емісії після дегазування в 1.9-4.7 раз (відсутність взаємодії 

органічних молекул з молекулами повітря гасить невипромінювальні шляхи 

деактивації збудження) (рис. 5) або випромінювання з затримкою (рис. 6) з 

незмінними положеннями піків, що є проявом одного шляху для випромінювальної 

деактивації синглетних і триплетних екситонів.  

 

 
Рис.4. Нормовані спектри фотолюмінесценції і 

фосфоресценції плівок сполук 3 і 4 допованих 

у TCz1 (25wt%) при 77К (б). 

 
Рис.6. Cпектри фотолюмінесценції з 

різними часами затримки для плівок 

сполук 3 і 4 допованих у TCz1 (25wt%). 

 

 
Рис.5. Спектри фотолюмінесценції дегазованих 

і недегазованих розчинів толуолу сполук 1-4 

при кімнатній температурі. 
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Рис.3. Нормовані спектри фотолюмінесценції і 

фосфоресценції розчинів THF сполук 1-4 при 

77 К. 
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Оскільки заселення рівнів збуджених станів при TADF і триплет-триплет 

анігіляції (ТТА) визначається різними механізмами, лінійний (рис. 7) характер 

залежності інтенсивності затриманої люмінесценції від потужності збудження 

заперечує наявність ТТА, у випадку якого залежність перейшла б з квадратичної в 

лінійну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявом внутрішньомолекулярного переносу заряду став батохромічний зсув 

порядку 50 нм піків фотолюмінесценції розчинів сполук при заміні розчинників з 

різною полярністю (εr=7.5 для THF, εr=4.81 для хлороформу, εr=2.38 для толуолу) як 

можна спостерігати на рис. 8.  

 

 
Рис.8. Спектри поглинання та 

фотолюмінесценції розчинів сполук 1-4 у THF, 

хлороформі й толуолі. 

 
Рис.9. Спектри поглинання та 

фотолюмінесценції недопованих та 

допованих з mCP, TCz1 у якості матриць 

плівок сполук 1-4. 
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Рис.7. Залежність інтегральної суми 

затриманої флуоресценції (1 мкс затримки) 

від інтенсивності збудження. 
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Термічна активація TADF при ~240К була підтверджена аналізом кривих 

затухання фотолюмінесценції при температурах від 77 до 300К (рис. 10) при тому 

що положення піків спектру фотолюмінесценції змінюється незначно в червону 

область скоріш за все виключно за рахунок локальних дипольних взаємодій між 

молекулами матриці та досліджуваних сполук при високих температурах. Як 

показано на рис. 11 однаковий емісійний характер спектрів фотолюмінесценції 

допованих плівок при різних температурах вказує на підтвердження залучення 

триплетних екситонів у випромінювальний процес по однаковим з синглетними 

екситонами випромінювальними шляхами деактивації. 

 

Були виміряні квантові виходи фотолюмінесценції зразків сполук 1-4 у 

повітряній атмосфері. Вони склали 0.11, 0.08, 0.21 і 0.24 для допованих плівок з 

TCz1 у якості матриці, 0.22, 0.13, 0.32 і 0.37 для допованих плівок з mCP та 0.24, 

0.09, 0.12 і 0.33 для недопованих плівок сполук 1-4 відповідно. Більші значення 

квантового виходу у допованих плівках чим у недопованих вказує на зменшення 

концентраційне гасіння при переносі енергії з 

матриці до  молекул сполук і вірність обраного 

підходу щодо застосування сполук у допованих 

EML світодіодів. 

Значення іонізаційних потенціалів, 

отриманих зі спектрів фотолектронного 

випомінювання, становлять 5.83, 5.53, 5.4, 5.51 еВ 

для 1-4 відповідно і добре корелюють з 

величинами, отриманими методом циклічної 

вольтамперометрії. Характеристики біполярного 

перенесення зарядів сполук у твердому стані були 

детектовані методами TOF і CELIV при кімнатній 

температурі. При напруженості електричного 
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Рис.11. Нормовані спектри фотолюмінесценції 

плівки сполуки 3 допованих у TCz1 (25wt%) 

при різних температурах. Довжина хвилі 

збудження 374 нм. 

 
Рис.12. Спектр фотоелектронного 

випромінювання плівок 5-9. 
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Рис.10. Криві затухання спектрів 

фотолюмінесценції плівки сполуки 3 допованих 

у TCz1 (25wt%) при різних температурах. 
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поля в межах від 0.6 до 8.1 сотень кВ/см значення рухливості електронів і дірок в 

твердих зразках є малими як для органічних низькомолекулярних напівпровідників і 

варіювались від 10-6 до 10-4 см2/В*с. Дифенилсульфон проявляє свою сильну 

акцепторну природу у вищій рухливості електронів чим дірок для кожної сполуки. 

Дані результати вказують на перспективність допування даних випромінювальних 

домішок у матрицю для виготовлення випромінювальних шарів у OLED. 

Через гасіння агрегацією і ймовірне самогасіння квантові виходи 

флуоресценції плівок сполук 5-9 низькі ~1%. Значення іонізаційних потенціалів, 

встановлені фотоелектронним випомінюванням, лежать в межах 5.3-5.7 еВ (рис. 12). 

Стоксів зсув спектрів плівок варіюється від 46 до 113 нм. Мале значення Стоксового 

зсуву пояснюється незначними змінами в геометрії сполуки після збудження, а 

велике є наслідком різниці конформації сполук в двох станах. З краю 

низькоенергетичних спектральних смуг поглинання можна оцінити значення 

ширини забороненої зони, які становлять – 3.54, 3.35, 3.35, 2.95 і 3.43 еВ. З 

низькотемпературних вимірювань вдалося оцінити значення енергії перших 

збуджених синглетних і триплетних станів: S1 – 3.36, 3.05, 2.91, 3.14 і 3.45 еВ для 

сполук 5-9 відповідно, T1 – 2.99, 2.67 і 2.53еВ для 5-7 і 2.72 еВ для 9. 

Було встановлено, що значення квантових виходів фотолюмінесценції  сполук 

10-12 варіювались від 23 до 44%, рівнів енергії 

перших збуджених триплетних станів 2.7-3 еВ, 

іонізаційних потенціалів ~5.7 еВ, рухливості в 

напилених плівках сполуки 11 – 1.3 10-3 см2/В*с 

(рис. 13).  

Квантовий вихід фотолюмінесценції 

розчинів ImPy у THF і толуолі склав 43%. 

Іонізаційний потенціал був встановлений ~6еВ, 

рівень T1 – 2.26 еВ. Техніка TOF досліджень 

твердих плівок дозволила встановити біполярну 

властивість матриці, її здатність переносити як і 

електрони, так і дірки (10-4 см2*В-1*с-1 при полі з 

3.5 105 В*см-1). 

Завдяки вимірам при 77К сполук серій С-, Р- встановлено значення рівнів T1 у 

межах 2.85-3.05 еВ, що вище чим у випромінюючої домішки і дірково-транспортних 

матеріалів (рис. 14), що блокує перенесення триплетних екситонів до дірково-

транспортних шарів OLED і стимулює  випромінювальну рекомбінацію. Таким 

чином матеріали обіцяють бути ефективними у застосовуванні як блокуючі шари.  

Метокси-з’єднання зменшують значення енергії T1 на ~0.2еВ. Їхній вплив на 

синглетні рівні значно сильніші. Іонізаційні потенціали досліджуваних матеріалах 

5.3-6 еВ. 

 
Рис.13. Залежності рухливості 

дірок в твердих плівках 11. 
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У четвертому розділі  наведено результати електролюмінесцентних 

досліджень та продемонстровано тестування об’єктів дослідження в OLED. 

Ефективна інжекція носіїв заряду з 

електродів та їхнє перенесення до місця 

рекомбінації є причиною досягнення малої 

напруги включення 3.4-4 В у виготовлених 

пристроях. Спектри електролюмінесценції 

відповідають аналогічним спектрам 

фотолюмінесценції, що разом з відсутністю піків 

випромінювання матриці, вказує на ефективне 

перенесення енергії електронного збудження з 

TCz1 до сполук 3 і 4. Органічний світлодіод зі 

структурою 

ITO/MoO3/TCTA/mCP/3:TCz1/TSPO1/TPBi/LiF/Al 

показав максимальні значення яскравості 12300 

кд/м2, 6.9% зовнішньої квантової ефективності (EQE),  ефективності потужності 12.9 

лм/Вт, CIE-координатами 0.28, 0.52, з 

тією ж структурою але з шаром 4:TCz1 

– 3200 кд/м2, 6.3% EQE і 12.6 лм/Вт, 

CIE: 0.18, 0.32 (рис. 20). Отримані 

значення EQE (рис. 15) серії пристроїв 

з 3 і 4 дають підстави підтвердити 

зростання ефективності пристроїв за 

рахунок процесу TADF, оскільки 

відповідають квантовим виходам 

фотолюмінесценції допованих плівок в 

районі 32-36%.  

 

 

Рис.14. Енергетична діаграма синглетних і триплетних станів сполук. 

 
Рис.16. Спрощена енергетична діаграма фізичних 

процесів. 

 
Рис.15. EQE виготовлених OLED 3-

4. 
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Електролюмінесцентний аналіз виготовлених світлодіодів на основі ImPy у 

якості матриці для фосфоресцентного емітера показує перенесення енергії з 

синглетних і триплетних збуджених станів досліджуваної матриці на 1MLCT і 
3MLCT випромінюючої домішки зі залученням електроплексних станів (рис. 16). 

ImPy можна розглядати як перший так званий «електроплексний хост» на основі 

одного матеріалу. Відсутність формування ексиплексів було обґрунтовано 

порівнянням спектрів фотолюмінесценції відповідних багатошарових плівок з 

залученням матриці і транспортних матеріалів і електролюмінесценції додаткових 

OLED-пристроїв з відповідними структурами.  

Були виготовлені PhOLED різних концентрацій з структурою 

ITO/MoO3/NPB/Ir(piq)2(acac):ImPy /TPBi/LiF/Al з найкращими отриманими 

показниками 10.8 кд/А ефективності струму, 7 лм/Вт ефективності потужності й 

13.6% EQE.  

З метою оптимізації та подолання негативних факторів, зокрема утворення 

електроплексів, були виготовлені серії PhOLED-пристроїв зі структурами ITO/m-

MTDATA/TAPC/FIrpic:матриця/TSPO1/TPBi/Ca/Al, ITO/m-MTDATA/6/ 

FIrpic:матриця/TSPO1/TPBi/Ca/Al. Було досягнуто значень EQE 10%. Окремо було 

досліджено сполуку 6 у зв’язку її високої рухливості дірок 1.1 10-3 см2/В*с і високим 

T1 – 2.67 еВ. Були виготовлені і характеризовані PhOLED зеленого кольору 

випромінювання зі структурою ITO/m-MTDATA/Ir(ppy)3:6/BPhen/Ca/Al (23.2 лм/Вт і 

7.1% EQE) і синього – ITO/m-MTDATA/FIrpic:6/BPhen/Ca/Al. Оптимізація PhOLED 

з FIrpic дозволила поліпшити електролюмінесцентні параметри до 11 лм/Вт, 6.9% 

EQE. 

Тестуючи 10-12 як матриці були 

виготовлені світлодіоди з структурою 

ITO/MoO3/m-MTDATA/FIrpic:матриця/TPBi/ 

BCP/Ca/Al, і оптимізованою структурою 

ITO/MoO3/NPB/FIrpic:матриця/TPBi/Ca/Al. 

Оптимізація дозволила суттєво покращити 

характеристики до 18 і 14.8% EQE для сполук 11 

і 12 відповідно. З спектрів електролюмінесценції 

як показано на рис. 17, що відповідають 

випромінюванню FIrpic, виявлено відсутність 

утворення ексиплексів чи елекроплексів і вдале 

перенсення енергії електронного збудження від 

матриці до домішки. 

Тестування у світлодіодах зі структурами ITO/MoO3/C-P/ 

TCz1:FIrpic)/TSPO1/TPBi/Ca/Al; ITO/MoO3 /C/TCz1:FIrpic/TCz1/TPBi/Ca/Al; ITO/ 

MoO3/C-P/mCP:FIrpic/TSPO1/TPBi/Ca/Al показало відмінні дірково-транспорті та 

електрон-блокуючі властивості досліджуваних матеріалів серій C і P. 

Не дивлячись на отримання успішних оптимізованих OLED для сполук 14 і 16 

в попередніх дослідженнях, було проведено тестування усіх сполук 13-16 в 

однакових умовах. Були виготовлені пристрої зі структурою ITO 

/MoO3/емітер/TSPO1/TPBi/Ca/Al на основі недопованих шарів досліджуваних 

 
Рис.17. Нормовані спектри 

електролюмінесценції пристрою K з 

матрицею 11. 
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сполук. OLED продемонстрували випромінювання синього кольору (CIE: 0.19, 0.24; 

0.18, 0.14; 0.19, 0.11; 0.18, 0,14 для приладів з 13-16 відповідно) з яскравістю від 500 

до 1400 кд/м2 (рис. 18, 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.1. Параметри виготовлених OLED-пристроїв. 

 
Для подолання енергетичного бар’єру для дірок ~1 еВ в OLED серії sc7-9 з 

сполуками 17-19, виготовлених колегами здобувача, ним було змінено методику 

нанесення шарів до виключно вакуумно-термічного в серії vd (табл.1), що призвело 

до покращень електролюмінесцентних характеристик. Пристрій vd17 виявився 

WOLED на основі недопованого шару 17. Спектри електролюмінесценції містять 

основний пік з довжиною хвилі 524 нм і два піки з довжинами хвиль близько 483 і 

563 нм (рис. 19). Різний характер кривих затухань фотолюмінесценції плівки 17 

записаних на довжинах хвиль відповідних піків вказує на наявність випромінюючих 

центрів різної природи. Низькоенергетична спектральна смуга відповідає наслідкам 

процесів агрегації пов’язаної з труксеновим акцептором, як було встановлено з 

літератури. 

 
Рис.18. Залежності густини струмів і яскравості 

OLED 13-17. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Показано, що для експериментального підтвердження наявності TADF 

необхідним є встновлення всіх факторів протікання явища, а саме 

підтвердження утворення станів внутрішньомолекулряного переносу заряду 

(як альтернатива центрів локального збудження); виявлення достатніх значень 

енергії розчеплення перших збуджених синглетних і триплетних рівнів 

молекули; детектування затриманої флуоресценції; підтвердження залучення 

триплетних екситонів по однаковим з синглетними екситонами 

випромінювальними шляхами деактивації; лінійна залежність інтенсивності 

TADF від інтенсивності збудження; підтвердження термічної активації TADF. 

Згідно даної методики було показано наявність TADF у серії 

дифенилсульфонових сполук. 

2. Показано, що просторове рознесення HOMO і LUMO підвищує ймовірність 

виникнення TADF оскільки зменшує різницю між рівнями енергії перших 

збуджених синглетних і триплетних станів молекули. 

3. Детальні електро- і фото- люмінесцецнтні дослідження ImPy показали, що у 

виготовлених на їх основі PhOLED-пристроях (макс. EQE 13.6%) перенесення 

енергії електронного збудження відбувається з перших синглетних і 

триплетних збуджених станів матриці на синглетні і триплетні MLCT стани 

Ir(piq)2-acac за механізмами FRET і Декстера через стани електроплексів, що 

робить ImPy першою електроплекс-формуючою матрицею на основі однієї 

сполуки. 

4. Просторова будова та приєднання метоксигруп до карбазольних ланок 

визначають основні фізичні та хімічні властивості донор-акцептор-донорних 

електронблокуючих C1-C4 і P1-P4. 

5. Завдяки будові і внутрішньомолекулярним взаємодіям емітера з труксеновим 

акцептором і тетрафенилетеновими донорними ланками у спектрах 

люмінесценції проявляються смуги різних емісійних центрів, що дозволяє 

 
Рис.19. Нормовані спектри 

електролюмінесценції vd17, CIE 

координати, фото vd17. 

 
Рис.20. CIE діаграма (сині точки відповідають 

представленим OLED синього кольору емісії, сірі 

– 3,4, біла – vd17). 
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виготовити WOLED на основі недопованого випромінюючого шару цієї 

сполуки. 
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АНОТАЦІЯ 

Безвіконний О.І. Електронні процеси в нових π-електронмістких системах 

та дизайн електролюмiнесцентних структур. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика». - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2018. 

 

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню гетероструктур 

нових синтезованих органічних напівпровідників, їхньому застосуванню в розробці 

й виготовленню ефективних органічних світлодіодів (англ. organic light emitting 

diodes (OLED)), фосфоресцентних (PhOLED) та білого кольору випромінювання 
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(WOLED) органічних світлодіодів. Продемонстровано результати теоретичного 

дослідження для покращення розуміння фізичних процесів, що мають місце в 

пристроях, що дозволить обирати шляхи пошуку і проектування необхідних 

матеріалів з підходящими властивостями і оптимізувати OLED для підвищення 

їхньої якості і ефективності. Була розроблена і успішно застосована методика 

експериментального підтвердження наявності протікання явища термічно 

активованої затриманої флуоресценції (англ. thermal activated delayed fluorescence 

(TADF)). Були всебічно характеризовані і тестовані у світловипромінюючих 

пристроях сині емітери, TADF-емітери, матриці, електрон-блокуючі матеріали. 

 

Ключові слова: електролюмінесценція, органічний світлодіод, термічно 

активована затримана флуоресценція, зворотна інтеркомбінаційна конверсія, 

електроплекс, перенес енергії електронного збудження. 

 

АННОТАЦИЯ  

Безвиконный А.И. Электронные процесы в новых π- 

электронсодержащих системах и дизайн электролюминесцентных структур. – 

Квалифицированная научная работа на правах рукописи.  

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.05 «Оптика, лазерная физика». - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2018.  

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию 

гетероструктур новых синтезированых органических полупроводников, их 

использыванию в разработке и изготовлении эфективных органических светодиодов 

(англ. organic light emitting diodes (OLED)), фосфоресцентных (PhOLED) и белого 

цвета излучения (WOLED) органических светодиодов.  

Продемонстрированы результаты теоретического исследования для 

улучшения понимания физических процессов, которые имеют место в приборах, что 

позволит выбирать пути поиска и проэктирования необходимых материалов с 

подходящими свойствами и оптимизировать OLED-приборы для улучшения их 

качества и эфективности.  

Были исследованы донор-акцептор-донорные эмиттеры на основе 

дифенилсульфонов в качестве акцептора и донорных соединений акридина, 

карбазола, фенотиазина и феноксазина соответствено. Была разработана и успешно 

применена методика проведения серии экпсериментальных опытов с целью 

подтвердить наличие явления термически активированой замедленной 

флуоресценции (англ. thermal activated delayed fluorescence (TADF)) для соединений 

с акридином и феноксазином в допированых пленках. OLED светло-синего и 

зелёного цвета излучения продемонстрировали яркость 3200 и 12300 кд/м2 и 

внешнюю квантовую эфективность (англ. external quantum efficiency (EQE)) 6.3 и 

6.9% соотвественно. 
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Исследованная производная нафталамида з пирениловой группой в качестве 

донора была успешно тестированная в качестве матрицы в излучающем слое 

электроплекс-формирующей структуры матрица/иридиевий комплекс PhOLED.  

Были характеризированы и тестированы в качестве матриц PhOLED серии 

карбазол-квиназолиноновых соединений с максимальными получеными EQE 7%, 

карбазол-индолильных – c 18% EQE. Изучены две серии карбазол-мост-

карбазольных веществ (в качестве моста карбазолил, фенил) линейной и V- формы с 

метокси-соединениями, которые определяют полярность молекулы и ее физические 

свойства. Данные соединения проявили себя отличными электрон-блокирующими 

материалами в PhOLED. Производные индола и бензокарбазола, а также труксена с 

симметрией С3 были тестированы в недопированых излучающих слоях 

оптимизированых OLED, в том числе и синего цвета излучения. Одно труксеновое 

соединение без участия матрицы стало функциональным материалом WOLED с 

зелёным оттенком излучения с максимально яркостю 7000 кд/м2 и EQE 3.8%. 

 

Ключевые слова: электролюминесценция, органический светодиод, 

термически активированая замедленная флуоресценция, обратная 

интеркомбинационная конверсия, электроплекс, перенос энерги электронного 

возбуждения.  

 

ABSTRACT 

Bezvikonnyi Oleksandr. Electronic processes in new π-electron-conducting 

systems and design of electroluminescent structures. - Manuscript.  

 

Dissertation for the degree of candidate of physical and mathematical sciences, 

specialty 01.04.05 “Optics, laser physics”. - Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.  

The dissertation is devoted to complex photophysical, electrochemical and 

electrophysical research on heterostuctures of the newly synthesized organic 

semiconductors, their application in developing and fabrication of the efficient organic 

light emitting diodes (OLED). The goal of the work is to provide results of the theoretical 

and experimental investigation for an improvement of the understanding of physical 

processes accrued in devices which will help to choose the way of searching and designing 

required materials with appropriate properties and optimize OLED’s quality and 

efficiency. 

The research algorithms of necessary experiments for detecting the phenomenon of 

thermally activated delayed fluorescence (TADF) in different samples was developed and 

used by the author. Many efficient OLED, phoshorescent PhOLED, white-emitting 

WOLED devices based on investigated TADF-emitters, blue emitters, fluorescent dopants, 

hosts, single material electroplex-forming host, electron blocking derivatives were 

fabricated and characterized. 

 

Keywords: electroluminescence, OLED, PhOLED, WOLED, TADF, RISC, 

electroplex, electronic excitation energy transfer. 


