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АНОТАЦІЯ 

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

дизайн електролюмінесцентних 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. 

Дисертація присвячена комплексному фотофізичному, 

електрохімічному та електрофізичному дослідженню гетероструктур нових 

синтезованих органічних напівпровідників, їхньому застосуванню в розробці 

й виготовленню органічних світлодіодів (англ. organic light emitting diodes 

(OLED)). Мета роботи продемонструвати 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 якість і ефективність 

OLED. 

Для забезпечення високої ефективності OLED-пристроїв значні 

зусилля прикладені на використання триплетних екситонів в емісії, що дає 

змогу оминути межу в 25% внутрішньої квантової ефективності. Для 

досягнення цього автором розглянуто основні підходи і вимоги щодо 

фізичних і хімічних властивостей органічних матеріалів. Явище термічно 

активованої затриманої флуоресценції (thermal activated delayed fluorescence 

(TADF)) була представлена як основна альтернатива технології 

фосфоресцентних органічних світлодіодів (PhOLED), основою якої є 

використання дорогих рідкоземельних металевих комплексів. 

При дослідженні сполук, що ймовірно мають TADF, слід враховувати 

складність детектування TADF у різних зразках. Через це автором було 

розроблено дослідний алгоритм проведення необхідних експериментів для 
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виключення альтернативних пояснень результатів, пов’язаних з затриманою 

флуоресценцією. Методологія проведення експерименту для підтвердження 

наявності TADF в досліджуваних зразках базована на теоретичному 

вивченні, розумінню кінетики фізичних процесів у молекулах з відповідними 

характеристиками. Таким чином всі наступні ознаки TADF повинні бути 

підтверджені практично. Енергетичне розщеплення між першими 

синглетним і триплетним збудженими станами повинно бути достатньо 

малим для стимулювання  переходу триплетних екситонів на синглетні стани 

завдяки тепловому руху молекул з подальшою випромінювальною 

деактивацією. Щоб досягти цього синтезовані сполуки повинні мати 

мінімальне перекриття найвищої заповненої (HOMO) і найнижчої 

незаповненої (LUMO) молекулярних орбіталей. Рівні перших синглетів і 

триплетів можуть бути обраховані по краям спектрів люмінесценції і 

фосфоресценції записаних при температурі рідкого азоту 77К. При кімнатній 

температурі повинні бути ознаки довгих компонент часів життя 

випромінювання. В більшості випадків криві затухання фотолюмінесценції 

матимуть внески затриманої флуоресценції з часами життя в 

мікросекундному діапазоні. Характер випромінювання, що вказує на стани 

переносу заряду, може бути підтверджений експериментально сильним 

сольватохромізмом досліджуваних сполук. Залучення триплетних екситонів 

у емісії розчинів може бути продемонстровано спектром випромінювання 

дегазованих розчинів. Зростання інтенсивності безпосередньо відповідає 

гасінню безвипромінювальних шляхів деактивації екситонів до основного 

стану завдяки зменшенню взаємодії з молекулами кисню. Для твердих 

зразків внесок триплетних екситонів може бути детектований вимірюванням 

люмінесценції з часами затримками мікросекунда і більше та без затримки. В 

обох випадках спектральний характер випромінювання повинен бути 

однаковий. Значні зсуви піків або поява додаткових вказує на інші чим TADF 

причини затриманої флуоресценції. Кінетичний аналіз допомагає 

передбачити різну емісійну поведінку зразків в залежності від потужності 
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фотозбудження. Для виключення триплет-триплетної анігіляції, як явища, що 

має місце, залежність інтегральної затриманої емісії від потужності 

збудження повинна бути лінійною на всьому діапазоні прикладеної дози. 

Термічна активація затриманої флуоресценції підтверджується аналізом 

затухання випромінювання при різних температурах. Автором було наведено 

аргументацію необхідності застосування методології для підтвердження 

наявності TADF у досліджуваних зразках. 

TADF-емітери на основі дифенилсульфонів з приєднанням донорних 

ланок акрідіну, карбазолу, фенотіазину і феноксазину були синтезовані і 

описані. Авторська методологія була застосована для демонстрації TADF-

природи випромінювання у випадку двох матеріалів з акрідіном і 

феноксазином. Нова похідна нафталіміду з пирениловою групою в якості 

донору електронів була створена і описана. Згідно теоретичних обчислень 

збуджених станів і напівпровідникових властивостей сполука показує 

відмінну термічну стабільність і біполярну природу перенесення носіїв 

заряду. Вона була тестована як матриця в PhOLED і показала ефективне 

перенесення енергії з молекул матриці до домішки. Додаткові фотофізичні та 

електролюмінесцентні дослідження проілюстрували здатність матриці 

формувати електроплекси. З огляду літератури відомо, що електроплекс-

формуючі матриці основані на системі двох матеріалів здатні значно 

підвищити ефективність і часи життя пристроїв. Досліджувана сполука 

скоріш за все є першою, яка оперує як матриця через електроплексні стани 

без залучення інших матеріалів. Найкращий PhOLED червоного кольору 

випромінювання досягнув значень 15300 кд/м2, слабкого падіння 

ефективності, максимальних значень ефективності струму 10.8 кд/А, 

потужності 7 лм/Вт і EQE 13.6%. Серія матеріалів з карбазолами 

приєднаними до квіназолінонів були проектовані, синтезовані і досліджені за 

допомогою експериментальних і теоретичних методів. Враховуючи високі 

значення рухливості носії заряду, сполуки були тестовані як матриці 

PhOLED, які показали EQE до 7%. Серія карабзол-індолильних сполук була 
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синтезована і досліджена. Сполуки випромінюють світло в 

ультрафіолетовому діапазоні зі значеннями квантових виходів від 22.9 до 

44.2%, мають високі рівні триплетних збуджених станів – 2.7-3.06 еВ, 

значення ширини оптичної забороненої зони – 3.53 еВ, іонізаційні потенціали 

– 5.7 еВ і добре збалансовані характеристики переносу носіїв заряду. Такі 

властивості зробили їх ідеальними кандидатами для застосування як матриці. 

Після успішної оптимізації структур PhOLED напруга включення при 1 кд/м2 

склала 2.4 В, що підтверджує відмінні властивості перенесення енергії. 

Максимальна ефективність струму склала 44.7 кд/А, пристрій показав 

яскравість 4500 кд/м2 при 7 В, максимальну ефективність потужності 38 

лм/Вт і EQE 18%. Для максимального дисоціювання 

внутрішньомолекулярних ефектів і ефектів сипучості, дві серії меткоси-

приєднаних карабзол-місток-карбазольних сполук (у якості містку 

карбазолил, фенил) з V-формою або лінійною геометрією були синтезовані і 

характеризовані експериментальними і теоретичними методами. Ефект 

кількості і топології зв’язування метокси-з’єднань, особливо архітектури 

молекули, на термічні, електронні і оптичні властивості молекул був 

вивчений. Було показано, що вибір метокси-з’єднань може бути 

використаний для послідовного включення і виключення полярності 

молекули і для підбору електрофізичних характеристик. При тестування в 

PhOLED синього кольору випромінювання сполуки продемонстрували 

хороші електрон-блокуючі можливості. Похідні індолу і бензокарбазолу були 

синтезовані, характеризовані і успішно застосовані в OLED як сині емітери 

раніше. Однак, залишалась задача тестувати їх в однакових умовах, що було 

здійснено автором серією пристроїв синього кольору випромінювання з 

недопованими випромінювальними шарами. Діод на основі однієї 

труксенової сполуки показав зелено-біле випромінювання. Таким чином, 

успішно виготовлений WOLED з максимальною яскравістю 7000 кд/м2 і EQE 

3.8% на основі недопованого шару емітера. 
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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. 

In order to provide high efficiency of OLEDs, huge efforts recently target 

the use of triplet excitons into emission that results in avoiding 25% limit of the 

internal quantum efficiency. To accomplish that, major methods and the 

requirements for physical and chemical properties of the organic materials were 

studied by the author. The phenomenon of the thermal activated delayed 

fluorescence (TADF) was introduced as the major alternative to the technology of 

phosphorescent OLEDs (PhOLED) which bases on highly expensive earth-rare 

metal complexes.  

The complexity of the detection of TADF in different samples should be 

taken into account when investigating candidates for having such a phenomenon. 

That’s the reason of developing by the author the research algorithms of necessary 
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experiments to exclude alternative explanations of obtained results corresponded to 

the delayed fluorescence. The methodology of conducting the experiment for 

proving the evidence or absence of a TADF in studied samples is based on 

theoretical studies, understanding of the kinematics of physical processes in 

molecules with appropriate characteristics. Thereby all the following signs of a 

TADF must be confirmed in a practical manner. The energy splitting between the 

first singlet and triplet excited state energy levels must be small enough to 

stimulate the transition of triplet excitons to singlet states caused by thermal 

motions of molecules and following radiative deactivation. To achieve that 

synthesized emitter should have minimized overlap between the highest occupied 

(HOMO) and lowest unoccupied (LUMO) molecular orbitals. The first singlet and 

triplet levels can be evaluated from the set-offs of the luminescence and 

phosphorescence spectra recorded at low temperatures like 77K of a liquid 

nitrogen. At the room temperature there must be signs of the long component of 

lifetimes of an emission. In most cases photoluminescence decay curves will 

include contribution of the delayed fluorescence with the lifetime in a microsecond 

range. Charge transfer character of the emission can be concluded experimentally 

from the strong solvatochromism of the studies derivatives. The use of triplet 

excitons in emission of solutions can be demonstrated by emission spectra of 

degassed solution. The increase of intensity directly corresponds to the quenching 

of non-radiative paths of exciton deactivation to a ground state attributed to the 

interaction of molecules with oxygen. For solid-state samples contribution of 

triplet excitons can be detected by measuring a luminescence with time delay of 

microseconds or longer and without it. In both cases character of the emission 

spectra must be the same. Large emission peak shifts or an appearance of 

additional peaks would point to other than TADF causes of a delayed emission. 

The kinematical analysis helps to predict different radiative behavior of samples in 

dependence from the excitation power. To exclude triplet-triplet annihilation as an 

appearing phenomenon, excitation power dependence of the delayed emission 

integral must be linear in logarithmical scales at the all range of applied power. 



 8 
 

Thermal activation of the delayed fluorescence can be detected from the analysis 

of the emission decays at different temperatures. The author made an 

argumentation of the necessity of using the methodology to prove the presence of a 

TADF in studied samples. 

Diphenylsulfone-based TADF emitters substituted by acridine, carbazole, 

phenothiazine and phenoxazine acceptor moieties were synthesized and 

characterized. The author’s methodology was used to show the TADF nature of the 

emission in case of two derivatives containing acridine and phenoxazine. A new 

1,8-naphthalimide derivative having with 1-pyrenyl group as the electron-donating 

group was designed and characterized. Based on the theoretical calculations of 

excited states and semiconducting properties the compound shows excellent 

thermal stability and bipolar charge carrier transport ability. It was tested as a host 

material in PhOLED showing an efficient energy transfer from the host to the 

emitter. Additional photophysical and electroluminescent investigations illustrated 

the ability of the host to form electroplex. It was reported that electroplex-forming 

hosts based on the system of two materials are capable of dramatic improvement of 

efficiency and lifetimes of the devices. The derivative may be the first single 

material which operates as a host through electroplax states. The best red PhOLED 

exhibited 15300 cd/m2 and weak efficiency roll-off, maximum current, power 

efficiencies of 10.8 cd/A, 7 lm/W, and EQE of 13.6%, respectively. A series of 

quinazolinon-based materials substituted by carbazolyl moieties were designed, 

synthesized and characterized having used experimental and theoretical methods. 

Considering high mobility values of the charge carriers recorded for the 

compounds, they were tested as a host in the PhOLEDs with the EQE up to 7%. A 

series of carbazolyl-indolyl derivatives was synthesized and studied. The 

compounds emit light in the UV range with the quantum yields from 22.9 to 

44.2%, have high triplet excited states level values at 2.7-3.06 eV, 3.53 eV value of 

the optical band-gap, ionization potential at 5.7eV and well-balanced charge 

transport characteristics. Such properties made them perfect candidates for 

employing as the hosts. After successful optimization the best PhOLED showed 
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small turn-on voltage of 2.4 V (at 1 cd/m2) which confirms the excellent energy 

transfer properties. Maximum current efficiency achieved was 44.7 cd/A, device 

performed brightness of 4500 cd/m2 at 7 V, maximum power efficiency of 38 

lm/W, and EQE of 18%. In order to dissociate as much as possible intramolecular 

and bulk effects, two series of methoxy-substituted carbazole-bridge-carbazole 

(bridge=carbazolyl, phenyl) compounds with V-shape and linear geometry were 

synthesized and characterized by means of experimental and theoretical methods.  

The effect of the number- and the linking topology of the methoxy-substitutions, 

specifically the molecular architecture, on the thermal, electronic and optical 

properties of the molecules was studied. It was shown that the choice of the 

methoxy substitutions can be used consequently to switch on / off the molecular 

polarity and to tune the electrophysical properties. After testing compounds in blue 

PhOLED they exhibited good electron-blocking capabilities. Derivatives of indole 

and benzo[b]carbazole were synthesized, characterized and successfully employed 

in OLEDs as blue emitters. However, there was still the task to test them in equal 

conditions which was done by the author in a series of blue OLEDs with non-

doped emitting layers. The diode based on using one truxene-cored compound as 

fluorescent emitter exhibit greenish-white emission. It means that WOLED with 

maximum brightness of 7000 cd/m2 and maximum EQE of 3.8% based on an 

emitting layer of a single material was successfully fabricated.  

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

electroplex, electronic excitation energy transfer. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

А   ампер 
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в.о.   відносна одиниця 

Вт   ватт 

еВ   електронвольт 

К   кельвін 

Кд   канделла 

лм   люмен 

м   метр 

мкс   мікросекунда 

нм   нанометр 

нс   наносекунда 

од.   одиниця 

рис.   рисунок 

c   секунда 

табл.   таблиця 

ΔEST   розчеплення рівнів енергії між першими збудженими  

   синглетними і триплетними станами 

εr   показник діелектричної проникності 

λ   довжина хвилі 

ФPL   квантовий вихід фотолюмінісценції 

0С   градус Цельсія 

Al   алюміній 

BCP   2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline 

BPhen  батофенантролін, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline 

C   вуглець 

Ca   кальцій 
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CELIV  англ. charge extraction by linearly increasing voltage, метод 

    екстракції носіїв заряду при лінійному зростанню 

напруги 

CIE   фран. Commission international de l’eclairage, колірна модель 

   стандарту Міжнародної комісії випромінювання 1931 року 

CT   англ. charge transfer, перенесення заряду, стан переносу 

    заряду 

DF   англ. delayed fluorescence, затримана флуоресценція 

DFT   англ. density functional theory, теорія функціонала густини 

e   електрон 

Eg
opt   оптична ширина забороненої зони 

EBL   англ. electron blocking layer, електрон-блокуючий шар 

EIL   англ. electron injection layer, шар інжекції електронів 

EML   англ. emitting layer, випромінювальний щар 

ETL   англ. electron transport layer, електрон-транспортний шар 

EQE   англ. external quantum efficiency, зовнішня квантова  

   ефективність 

Flrpic   Bis[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N](picolinato)  

   iridium(III) 

FRET   англ. Förster resonance energy transfer, механізм диполь-

    дипольної резонансної передачі енергії електронного 

    збудження 

H   водень 

h   англ. hole, дірка    

HBL   англ. hole blocking layer, дірково-блокуючий шар 

HIL   англ. hole injection layer, шар інжекції дірок 

HTL   англ. hole transport layer, дірково-транспортний шар 

HOMO  англ. highest occupied molecular orbital, найвища заповнена 

    молекулярна орбіталь 
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ICT   англ. intramolecular charge transport, внутрішньо  

   молекулярний перенос заряду, стан внутрішньо  

   молекулярного переносу заряду 

Ir(piq)2(acac)  bis(1-phenylisoquinoline)(acetylacetonate)iridium(III) 

Ir(ppy)3   tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III) 

ITO   оксид індій-олова 

LE   англ. local excited, стан локального збудження 

LiF   фторид літію 

LUMO  англ. lowest unoccupied molecular orbital, найнижча  

   незаповнена молекулярна орбіталь 

m-MTDATA 4,4′,4′′-Tris[phenyl(m-tolyl)amino]triphenylamine 

mCP    1,3-Bis(N-carbazolyl)benzene 

MLCT  англ. metal-ligand charge transfer, вид стану переносу заряду 

   в металевих комплексах 

MoO3   триоксид молібдену 

NPB   N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′- 

   diamine 

O   кисень 

OLED  англ. organic light emitting diode, органічний світлодіод 

PBD   2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 

PF   англ. prompt fluorescence, короткотривала флуоресценція 

PH   фосфоресценція 

PhOLED  англ. phosphorescent organic light emitting diode,   

   фосфоресцентний органічний світлодіод 

RGB   англ. red, green, blue, набір основних кольорів – червоний, 

   зелений, синій 

RISC   англ. reverse intersystem crossing, зворотна   

   інтеркомбінаційна конверсія 

S0   основний стан 

S1   перший збуджений синглетний стан 
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T1   перший збуджений триплетний стан 

TADF  англ. thermally activated delayed fluorescence, термічно 

   активована затримана флуоресценція 

TAPC   4,4′-Cyclohexylidenebis[N,N-bis(4-methylphenyl)   

   benzenamine] 

TCTA  tris(4-carbazoyl-9-ylphenyl)amine 

TCz1   3,6-di(9-carbazolyl)-9-(2-ethylhexyl)carbazole 

THF   тетрагідрофуран 

TOF   англ. time of flight, час прольоту 

TTA   англ. triplet-triplet annihilation, триплет-триплетна анігіляція 

TPBi   2,2′,2"-(1,3,5-Benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole) 

TSPO1  diphenyl[4-(triphenylsilyl)phenyl]phosphine oxide 

WOLED  англ. wight organic light emitting diode, органічний  

   світлодіод  білого кольору випромінювання 

WRGB  англ. white, red, green, blue, набір білого, червоного,  

   зеленого, синього кольорів 

wt%   англ. weight, масова концентрація 
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ВСТУП 

 Обґрунтування вибору теми дослідження 

На даний момент існує жорстка конкуренція між технологіями 

освітлювальних панелей, випромінюючих дисплеїв. Значний і зростаючий 

попит на смартфони, телевізори, комп’ютери з якомога кращими 

характеристиками призводить до постійного пошуку способів покращити 

ефективність і параметри випромінюючих поверхонь. Технологія OLED 

пережила за останнє десятиліття відчутний розквіт завдяки своїм перевагам у 

порівнянні з попередніми поколіннями випромінюючих пристроїв. OLED-

пристрої характерні своїм малим часом відгуку на контрольну напругу, 

якісно кращою передачею зображення та порівняно малими затратами енергії 

на свою роботу. 

Проте щоб гідно переносити суперництво з альтернативними 

підходами щодо виготовлення світло-випромінюючих виробів потрібно 

усунути недоліки технології або мінімізувати негативний їхній вплив. 

Основними викликами технології OLED є досі високі енергозатрати при 

функціонуванні, дороговизна собівартості готової продукції, низька 

ефективність пристроїв, що використовуються у промисловості, та швидка 

деградація люмінофорів синього кольору випромінювання у світлодіодах. 

Сутність наукової проблеми полягає у знаходженні способів значно 

збільшити квантову ефективність світлодіодів, в тому числі і квантову 

ефективність електролюмінесцентних матеріалів випромінюючих шарів 

(особливо синього кольору емісії) таким чином, щоб б дозволило уникнути 

негативних наслідків і при можливості значно зменшити вартість матеріалів, 

які застосовуються для цього. На даному етапі розвитку у сфері технології 

OLED основним завданням досліджень науковців є пошук стійких 

органічних сполук з хімічними і електрофізичними характеристиками 

електролюмінесценції або переносу носіїв заряду чи енергії електронного 

збудження, потрібними для реалізації обраного підходу розробки 
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світлодіодів синього кольору випромінювання та інших з високою 

ефективністю, довгим операційним часом роботи, простотою і малою 

вартістю виготовлення. 

Найбільш очевидною задачею покращення ефективності OLED є 

залучення триплетних екситонів до випромінювальних процесів, що 

потенційно дозволяє збільшити ліміт квантової ефективності пристрою в 

чотири рази. Одним з найбільш відомим і найрозвиненішим підходом в 

даному контексті є технологія PhOLED в якій реалізуються умови 

випромінювання при переході  молекули зі збудженого триплетного стану в 

основний. Однак це реалізується за допомогою використання домішок 

рідкоземельних металевих матеріалів, у більшості випадків ірідієвих або 

платинових комплексів, які дуже рідкісні і дорогі. OLED-пристрої, в яких 

проявляється явище термічно активованої затриманої флуоресценції, стали 

дешевшою новітньою альтернативою, що швидко розвивається, технології 

PhOLED. Вирішальну роль при цьому відіграє молекулярний дизайн донор-

акцепторних, донор-акцептор-донорних сполук з геометричною побудовою і 

π-електронмісткими системами, що дозволять здійснити необхідне 

рознесення молекулярних орбіталей, яке стане запорукою протікання 

електрофізичних процесів, наслідком яких стане залучення триплетних 

електронних збуджень до флуоресценції. 

Оскільки основою OLED-пристроїв є органічні напівпровідникові 

гетероструктури, фізичні феномени, що можуть мати місце при деяких 

обставинах, зокрема формування ексимерів, ексиплексів, електромерів, 

електроплексів, гібридизованих або локально збуджених станів, триплет-

триплет анігіляції тощо може бути застосовані і активно використовуватися 

для досягнень специфічних характеристик випромінювальних пристроїв. 

 Мета і завдання 

Метою представленої дисертаційної роботи є всебічне фотофізичне, 

електрохімічне та елекрофізичне дослідження молекул серій нових 

синтезованих органічних сполук і розробка ефективних OLED-пристроїв на 
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їхній основі з урахуванням різних фізичних підходів їхнього функціонування 

і застосування. 

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 
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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; 

- 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. 
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Методи дослідження 

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), 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 
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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 від напруги джерела струму дозволяє встановлювати 

значення ефективностей і яскравості в радіометричних і фотометричних 

одиницях. 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 
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теоретичні дані, результати апробації даної дисертаційної роботи на 

наукових конференціях і в опублікованих роботах. 

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.  

 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-



 28 
 

термічним 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. 

 Практичне значення отриманих 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. 
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 Апробація матеріалів дисертації 

 Основні результати роботи представлені здобувачем особисто на 

конференціях, перелічених далі: 

-  The jubilee 10th international conference on electronic processes in organic 

and inorganic materials, ICEPOM-10, Тернопіль, Україна, 2016; 

- Baltic polymer symposium 2016, Клайпеда, Литовська республіка, 2016; 

- XXIInd International Krutyn Summer School 2017, Крутинь, республіка 

Польща, 2017; 

- Baltic polymer symposium 2017, Таллінн, Естонська республіка, 2017; 

- ICOM 2018: 5th international conference on the physics of optical materials 

and devices, Ігало, Чорногорія, 2018. 

Публікації 

Основні результати дисертаційної роботи були опубліковані в 6 статтях 

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

в 13 тезах доповідей на 9 наукових міжнародних українській і закордонних 

конференціях. 

 Структура та обсяг дисертації 

Представлена дисертаційна робота 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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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЧНІ СВІТЛОДІОДИ 

 

 1.1. Органічні напівпровідники 

Основними типами хімічних зв’язків є іонний, металічний, 

ковалентний та молекулярний. 

 

 Рис.1.1. Будова атому карбону в основному та збудженому стані. 

При переході атома карбону з основного стану в збуджений 

відбувається перехід одного електрона з 2s-підрівня на 2р-підрівень (2pz) як 

показано на рис.1.1. Збуджений атом карбону має чотири неспарені 

електрони. У більшості випадків атоми карбону мають валентність чотири в 

органічних сполуках. В молекулі метану CH4 всі зв’язки рівноцінні завдяки 

гібридизації атомних орбіталей. Дане поняття в органічній хімії було введено 

Л. Полінгом, Д. Слейтером в 1927-1934 рр.. 

Гібридизація – це перекривання s-, p- атомних орбіталей з утворенням 

гібридних атомних орбіталей. Розглянемо випадок об’єднання s- і p-

орбіталей та утворення трьох гібридних sp2-орбіталей (так звана sp2-

гибридізація), при цьому залишається незмінною одна з p-орбіталей - рz-

орбіталь. Три sp2-орбіталі лежать в одній площині під кутом 120° одна до 

одної, рz-орбіталь лежить перпендикулярно до площини sp2-орбіталей. 
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Рис.1.2. Схема sp2-гібридизації. 

σ-, π- зв’язки – це ковалентні  зв’язки, що утворюються при 

перекриванні гібридних орбіталей вздовж лінії, яка з’єднує ядра атома, 

завдяки цьому вони характеризуються осьовою симетрією. σ-зв’язки 

утворюються sp2-орбіталями, π-зв’язки – рz-орбіталями [1-2].  

Ковалентні одинарні та подвійні зв’язки, що чергуються, називаються 

спряженими. В послідовності спряження подвійні зв’язки здійснюються π-

електронами, які делокалізовані вздовж системи спряження. Органічні 

напівпровідники – це органічні молекули та полімери з π-електронмісною 

системою. π- зв’язок слабший від σ- зв’язку та відіграє вирішальну роль у 

напівпровідникових властивостях органічної молекули [3-4]. 

Загальновідомим типовим прикладом органічної молекули зі спряженими 

зв’язками є молекула антрацену (C14H10, рис.1.3)[5-6], в якій атоми карбону 

sp2-гібридизовані та містять σ-зв’язки та π- зв’язки негібридизованих рz-

орбіталей [7].  

 

Рис.1.3. Хімічна структура молекули антрацену. 
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 Як видно на рис.1.4 вводиться поняття забороненої зони Eg, що 

знаходиться між основним станом, що являє собою π-орбіталь у якості 

HOMO рівня, та збудженим станом, π*-орбіталю у якості LUMO. В 

ненасичених вуглеводнях заборонена зона значно менша чим у насичених 

[8], порядку 1.4-4еВ, що відкриває значні можливості щодо використання 

таких молекул у оптоелектронних пристроях, так як стає можливим 

збудження таких молекул світлом оптичного чи коротко-ультрафіолетового 

діапазону. Фотозбудження супроводжується поглинанням світла молекулою 

та переходом з основного на збуджений стан [9-11].  

  

Рис.1.4. Спрощена енергетична діаграма атомних орбіталей. 

Просторова будова та специфіка внутрішньо-макромолекулярних 

хімічних зв'язків визначає систему енергетичних рівнів органічних молекул 

та значення величини забороненої зони. Різний тип зв’язків між молекулами 

та атомами є ключовою відмінністю між органічними і неорганічними 

напівпровідниками відповідно. Атоми неорганічних сполук формують сильні 

ковалентні зв’язки. В органічних сполуках внутрішньо-молекулярні сили 

формують слабші зв’язки ван-дер-ваалсьівського типу, що визначає унікальні 

хімічні та фізичні властивості цих матеріалів. Збуджені стани органічних 

сполук на відмінну від неорганічних напівпровідників знаходяться зазвичай в 

одній молекулі. 



 33 
 

Енергетичні рівні основного та збуджених станів розщеплюються 

внаслідок вібраційних коливань. При малих рівнях збудження світлом, при 

яких відхилення від рівноважного положення є малим, поведінка органічної 

молекули подібна до поведінки гармонічного осцилятора. Таким чином 

вібраційні моди з відповідним вібраційним квантовим числом ν відповідають 

значенню енергії молекули як квантового гармонічного осцилятора, яке може 

бути описане потенціалом Леннарда-Джонса або потенціалом Морзе (рис.1.5-

1.6): 

 (1.1) 

 (1.2) 

де r – відстань між молекулами, re – рівноважна відстань, De – глибина 

потенціального мінімуму.  

На рис. зображено приклади переходу з ν=0 до ν*=2 при поглинанні та 

переходу ν*=0 до ν=2 при випромінюванні, вібраційні рівні енергії основного 

та збудженого стану та відповідні хвильові функції. 

 

Рис.1.5. Енергетична діаграма потенціалу Морзе для збудженого та 

основного стану. 
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Поглинання відбувається з найнижчого рівня основного стану на рівні 

ν* збудженого стану. Правило Каша постулює можливість 

випромінювальних переходів лише з рівня ν*=0 на рівні основного стану 

після безвипромінювальних переходів з вищих рівнів збудженого стану до 

ν*=0, спричинених вібраційною релаксацією. Один з наслідків цього є 

правило Вавілова-Каша, що квантовий вихід фотолюмінесценції загалом не 

повинен залежити, а точніше в більшості випадків лише у малій мірі 

залежить, від довжини хвилі світла, що є джерелом збудження [9-11].  

 

Рис.1.6. Спрощена енергетична діаграма. 

Згідно принципу Франка-Кондона розподіл інтенсивності 

молекулярних спектрів квадратично пропорційний до інтегралу 

перекривання між коливними хвильовими функціями основного та 

збудженого стану, які задіяні при переходах. Таким чином спектр 

люмінесценції зсунутий у довгохвильову область у порівнянні зі спектром 

поглинанням (рис.1.7), а різниця між положеннями піків поглинання і 

випромінювання у такому випадку має назву Стоксів зсув [9-11].  
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Рис.1.7. Нормовані спектри поглинання та флуоресценції (λзб.=350 нм) 

розчину TCTA в толуолі. 

Згідно правила дзеркальної симетрії Левшина спектри поглинання і 

флуоресценції є дзеркально симетричними за умови рівноважного розподілу 

системи по коливальним підрівням збудженого електронного рівня енергії 

складної молекули [9-11]. Симетрія описується універсальним 

співвідношенням Кеннарда-Степанова [12-14]. Ефекти пов’язані з 

реабсорбцією [15] випромінених квантів або перенесенням збудження 

призводить до досить частого порушення симетрії. 

Основні та збуджені стани органічних молекул визначаються 

мультиплетністю. Мультиплетність 2S+1 вказує на число просторових 

орієнтацій напряму спіну двох електронів. Синглетом називають стан з 

мультиплетністю 1, в якому спіни двох електронів є антипаралельними. 

Триплетний стан з мультиплетністю 3 має три різних комбінації для 

положення спінів двох електронів (рис.1.8).  
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Рис.1.8. Діаграма перших синглетних і триплетних збуджених станів 

органічних лігандів 

Основний стан має мультиплетність один і позначається синглетним 

станом S0. Першими збудженими станами є синглетний S1 та триплетний T1 

між якими можливі безвипромінювальні інтеркомбінаційна конверсія ISC з 

S1 на T1 та зворотна інтеркомбінаційна конверсія з T1 на S1 RISC. S1 

енергетично вищий від T1 згідно принципу Паулі. Згідно квантово-

механічних правил відбору переходи S0→T1, випромінювальний T1→S0, 

інтеркомбінаційні конверсії заборонені. Внаслідок цього поглинання при 

переході S0→S1 дуже сильне і має місце впродовж фемтосекунд, 

випромінювальна деактивація S1→S0, що має назву флуоресценція, 

проходить швидко з часом життя випромінювання – 10-9-10-7с, в той час як 

фософресценція, випромінювання при переході T1→S0, має час життя від 

мікросекунд до годин [9-11].  

Спрощена енергетична діаграма, яка описує основні фотофізичні 

процеси, що мають місце в органічному середовищі називається діаграма 

Яблонського (рис.1.9). 
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Рис.1.9. Діаграма Яблонського. 

  1 – поглинання; 

  2 – внутрішня конверсія між збудженими станами, коливальна 

релаксація; 

  3 – флуоресценція; 

  4 – безвипромінювальна деактивація збудження (внутрішня конверсія 

в основний стан); 

  5 – інтеркомбінаційна конверсія між збудженими станами; 

  6 – фосфоресценція; 

  7 – безвипромінювальна деактивація триплетного збудженого стану. 

При поглинанні органічною молекулою фотону електрон e переходить 

з HOMO в LUMO. Одночасно в HOMO залишається дірка h. Доцільним в 

такому випадку є розгляд екситону – квазічастинки, електрон-діркової пари, 

що об’єднана електростатичною взаємодією [16-17]. Екситони, що 

з’являються в органічному середовищі є екситонами Френкеля, на відмінну 

від екситонів Ваньє-Мотта у неорганічних напівпровідниках. Маленькі 

довжина дифузії екситонів порядку нанометра та час життя в межах кількох 

наносекунд робить органічні молекули надзвичайно перспективними у OLED 

технології, оскільки екситони мають вдалі властивості для оперування ними 

у емісійних шарах [18-23]. 
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1.2. Історія розвитку технології OLED 

OLED (англ. Organic Light Emitting Diode) —  органічний світлодіод, 

напівпровідниковий пристрій, випромінюючий електролюмінесцентний шар 

якого складається з плівки органічної суміші [24-26].  

Початком розвитку OLED технології є дослідження Мартіном Поупом 

з групою науковців Нью-Йоркського університету в 1960 році контакту 

електродів з органічними кристалами [26]. В 1963 році ними було 

спостережено явище електролюмінесценції на кристалах антрацену і на 

тетрацену допованому кристалами антрацену під високим вакуумом [27]. 

Пізніше декілька інших наукових груп також спостерігали цей феномен в 

органічних кристалах та тонких плівках. Так в кінці 1960-х років було 

представлено Вільямсом і Шадтом перший OLED на основі кристалів 

антрацену [28]. Будова діоду містила структуровані електроди. Пристрій 

працював при напругах близько ста вольт. 

В 1970-х роках значним проривом у розробці органічних 

напівпровідників стало досягнення процесу успішного синтезу і 

контрольованої концентрації допування кон’югованих полімерів. За заслуги 

в цьому напрямі, зокрема за дослідження поліацетилену в 1977 році [29], 

Чангу було присвоєно Нобелівську премію в галузі хімії в 2000 році [30]. 

Перший ефективний OLED на основі флуоресцентного матеріалу Alq3 

був виготовлений Чін Таном і Стівеном ван Слайком у 1987 році в компанії 

Eastman Kodak [26, 31]. Їм вдалося позбутися головних недоліків того часу – 

низького квантового виходу та великої напруги керування. При використанні 

багатошарових наноструктур з сублімованих органічних молекул квантовий 

вихід випромінювання OLED значно зростає, а напруга керування різко 

зменшується до кількох вольт. За своє відкриття вони були включені до 

шорт-листу претендентів на отримання Нобелівської премії в галузі хімії 

2014 року “за винайдення OLED” [32]. 

Паралельно світловипромінюючі пристрої почали розробляти на основі 

кон’югованих полімерів [33]. Піонерські кроки успішного виготовлення 
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перших OLED-пристроїв, фотовольтаічних приладів і тонкошарових 

транзисторів на основі кон’югованих полімерів та олігомерів заклали 

фундамент подальшого розвитку технології використання органічних 

напівпровідників від малих молекул до полімерів у оптоелектроніці [33-37]. 

Перший полмімерний орагічний світлодіод був розроблений групою 

дослідників у 1990 році, а вже у 1999 році групою Ванг було представлено 

перші успішні ефективні PLED-пристрої [38] (полімерні світлодіоди) [39]. 

Так починаючи з середини 1990-х років і самого початку 21 століття 

світловипромінюючі пристрої на основі органічних напівпровідникових 

гетероструктур розглядалися як альтернативний підхід щодо виготовлення 

ефективних і якісних освітлючих і випромінювальних виробів.  

З тих пір розвиток технології OLED значно просунувся вперед. 

Передові дослідження в галузі були спрямовані на пошук і синтез матеріалів 

та їх вдосконалення з ціллю добитися високої їхньої хімічної і термічної 

стабільності і того, щоб вони підходили своїми електрофізичними 

властивостями. Нині OLED розглядається як наступне покоління 

випромінюючих пристроїв [40-43]. Ряд переваг [24-26], такі як низькі 

енергозатрати, краща передача зображення через більшу контрастність 

(10000:1 і більше) та чіткість, ширший кут огляду у поєднанні з високою 

роздільною здатністю, малий час відгуку, широкий діапазон робочих 

температур (-400С - +800С), можлива гнучкість дисплеїв, прозорість та легка 

маса, дозволяють завойовувати дедалі більшу частку ринку дисплеїв та 

освітлювальних приладів. В основному робоча яскравість дисплеїв лежить у 

межах 300-500 кд/м2. Для освітлювальних пристроїв яскравість повинна бути 

значно більшою, порядку тисяч кд/м2. 

Основними недоліками технології OLED [24-26] залишається 

поступова деградація діодів, яка проявляється у постійному зменшенні 

ефективності з часом, пошук способів збільшення часу роботи (на даний 

момент 20000-50000 годин в багатокольорових дисплеях при певному 

способу використання) та зменшення енергозатрат OLED, що випромінюють 
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світло синього кольору. Донедавна більша частина енергії у дисплеях йшла 

на випромінювання синього кольору. Також у освітлювальних панелях з 

відсутністю піксельної структури, або в OLED приладах з великою площею 

випромінюючої поверхні, через рух носіїв заряду в органічних шарах чим 

далі від джерела струму тим менша яскравість, що викликає ефект ореолу, 

який легко спостерігається неозброєним оком. Способом подолання даного 

недоліку є використання мікросхем у структурі OLED або використання 

більшої кількості менших панелей. 

OLED технологія має широкі перспективи. З 2016 до 2021 року 

очікується зростання кількості виготовлених OLED дисплеїв для смартфонів 

з 380 мільйонів до 1.2 мільярда штук у рік [44]. З 2017 по 2021 рік ринок 

OLED для смартфонів зросте за прогнозами з 8.7 до 38 мільярдів доларів 

США [45]. Освітлювальні панелі OLED, які станом на 2017 рік тільки почали 

з’являтися на ринку, за 8 наступних років можуть завоювати долю ринку у 8 

мільярдів доларів США. Швидкий поступ OLED технології заслугований 

розробками Samsung Galaxy Note, продуктів Apple та їхньою популярністю. 

У найближчі чотири роки доля, яка припадає на LCD технології наблизиться 

до нуля. Основними флагманами OLED є компанії Samsung (90% ринку 

OLED смартфонів у 2017 році, очікується скорочення долі до 70% до 2021 

року) і LG (лідер освітлювальних панелей) [46]. 

Першу лінійку телевізорів з OLED-панелями діагоналлю 55 дюймів 

корпорація LG випустила в 2013 році [24]. Компанія LG застосовує при 

виготовленні кольорових дисплеїв WRGB технологію (рис.1.10). Суть її 

полягає у використанні WOLED з під’єднанням кольорових фільтрів 

червоного, зеленого та синього кольору, які формують світло і необхідний 

відтінок кольору. Біле випромінювання компенсує низьку ефективність 

синього. Зі застосуванням WRGB зникає необхідність розробки емітерів та 

високоефективних OLED з синім кольором випромінювання, що дозволяє 

суттєво зменшити енергозатрати і використати традиційні переваги OLED 

технології.  



 41 
 

 

Рис.1.10. WRGB архітектура дисплею телевізора 55EM9700 OLED TV 

компанії LG [47]. 

Для кращої якості кінцевого зображення, зокрема максимальної 

чіткості, компанія Самсунг (рис.1.11-1.12) та інші (рис.1.13) стараються 

уникнути застосування кольорових фільтрів замість передачі синього 

кольору безпосередньо діодом. Розроблені архітектури дисплеїв з більшою 

площею для пікселів синього кольору компенсують швидке вигорання синіх 

пікселів у порівнянні з червоними і зеленими. Споживання енергії при цьому 

зростає.  

 

Рис.1.11. Субпіксельний дизайн дисплею телевізора KN55S9C компанії 

Samsung [48]. 
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У одних розробках синій піксель удвічі більший за інші, в архітектурах 

Diamond Pixel, RGBG PenTile – синій чергується із червоним. Остання 

дозволяє досягнути найдовшого операційного часу роботи даного класу 

пристроїв. 

 

Рис.1.12. Diamond Pixel архітектура дисплею смартфона GS4 компанії 

Samsung [49]. 

 

Рис.1.13. Субпіксельний дизайн RGBG PenTile матриці смартфону 

Nexus One компанії HTC і Google [50]. 

Викликом OLED технології є подолання проблеми синього кольору. В 

короткостроковій перспективі шляхами розв’язку можуть стати: 

використання RGB архітектури, де кольоровий світлофільтр буде 

використовуватись виключно для синього кольору; використання PhOLED 
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для окремих кольорів; використання RGBB архітектури, де наряду з синім 

пікселем, буде світлосиній, який легший у експлуатації та виготовленні. 

Створення ефективного OLED з синім кольором випромінювання з низькими 

енергозатратами і довгим часом життя дозволить OLED технології 

перевершити технологію QLED (світлодіодів на квантових точках) на ринку 

дисплеїв, що залишиться основною конкурентною технологією у найближчі 

роки [24-26]. 

 1.3. Загальний принцип роботи OLED 

Найпростіша структура OLED складається з тонкого випромінюючого 

шару напівпровідникової органічної сполуки, який є джерелом ефективного 

випромінювання при прикладенні електричного струму, між двома 

металевими електродами. У якості аноду переважно використовують ITO, 

нанесений на прозору скляну пластинку. Його висока робота виходу 4.7еВ 

сприяє забиранню електронів з сусіднього шару, тобто фактично інжекції 

дірок. В якості катоду використовуються шари Ca (10-30 нм), LiF (~0.5 нм) 

тощо для запобігання окиснення і шар алюмінію товщиною 100-300 нм з 

низькою роботою виходу 2.9еВ для ефективної інжекції електронів. 

Електрони та дірки рухаються назустріч один одному під дією 

електростатичних сил. В межах випромінюючого шару відбувається 

рекомбінація, утворюються екситони, частина з яких рекомбінує, 

випромінюючи фотон.  

Перевага структур з кількома органічними шарами полягає в очевидній 

простоті, що дозволяє мінімізувати фінансові витрати, час виготовлення та 

значно полегшити процес виготовлення при промисловому виробництві. У 

той же час наявність додаткових шарів дозволяє оптимізувати структуру. 

Сумісність положень значень енергій роботи виходу електродів, рівнів 

HOMO/LUMO органічних шарів критично важлива для покращення 

характеристик. HIL допомагає утворювати дірки і призводить до зниження 

електричної напруги. Шари HTL забезпечують морфологічну стабільність, 

маючи високу рухливість дірок та низьке значення іонізаційного потенціалу 
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сприяє перенесенню дірок. EBL підводить дірки до випромінюючого шару і 

водночас за допомогою енергетичного бар’єру, викликаний високим 

значенням рівня енергії LUMO, блокує потік електронів у дірково-

транспортні шари. Аналогічно для EIL, ETL і HBL з високим рівнем енергії 

HOMO – високі значення рухливості електронів, триплетної енергії, низьке 

положення рівня енергії LUMO. Зниження енергетичних бар’єрів рівнів 

HOMO/LUMO між допоміжними шарами і випромінюючим шаром та 

електродом сприяє ефективній інжекції носіїв заряду та перенесенню їх до 

випромінюючого шару, безпосереднім результатом якого є зменшення 

напруги включення, що є вкрай важливим параметром при виготовленні 

високоефективних OLED [25].  

У випадку якщо випромінюючий шар являє собою систему 

матриця/домішка, то мала різниця між рівнями енергій HOMO/LUMO  

матриці і домішки сприяє кращому балансу електронів і дірок у 

випромінюючому шарі, що безпосередньо поліпшує ефективність 

випромінювання.  

 

Рис.1.14. Схематична енергетична діаграма OLED з EML, що є 

системою матриця/домішка 

У випромінюючому шарі, де в якості домішки використовується 

TADF-молекули, при малих співвідношеннях домішки до матриці 
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випромінювальна рекомбінація відбувається на інтерфейсі EML/HBL 

(рис.1.15) як наслідок розподілу густини струмів (рис.1.16) [51-52].  

Також варто відмітити, що при зростанні напруги живлення 

відбувається падіння густини струмів. Наявність EBL і HBL в структурі 

OLED частково компенсує негативні наслідки роботи діоду при високій 

напрузі. Тому забирання блокуючих шарів з структури призводить до 

погіршення показників ефективності, хоча в той же час збільшує 

операційний час роботи приладу. Те саме відбувається при збільшенні 

концентрації TADF молекул у матриці. В силу цього і суттєвого 

спектрального зсуву порядку кількох десятків нанометрів використання 

великих співвідношень TADF домішки до матриці є неприйнятним. 

Протилежна ситуація спостерігається, наприклад, при використанні молекул 

з феноменом AIE (випромінювання, спричиненого ефектами агрегації) [53-

54] або подібним, проявом якого є якісно кращі характеристики 

випромінювання при відсутності або мінімізації кількості молекул матриці у 

EML. 

 

Рис.1.15. Схематична діаграма інтенсивності рекомбінації у EML 

OLED. 
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Рис.1.16. Схематична діаграма розподілу густини заряду в OLED. 

Не менш важливим критерієм при виготовленні ефективних OLED є 

знаходження оптимізованої товщини шарів. Довжина вільного пробігу 

екситонів складає кілька десятків нанометрів, що визначає оптимальну 

товщину EML. При надмірному збільшенні товщини допоміжних шарів 

знижується концентрація носіїв заряду, що призводить до падіння 

ефективності і росту напруги включення. Водночас при занадто малих 

товщинах фактор перенесення зарядів в зону протилежного електроду 

зростає. Також електричний пробій стає значно вірогіднішим. 

 1.4. Способи виготовлення OLED 

Спосіб виготовлення OLED [25-26] залежить від функції кінцевого 

виробу. При створенні освітлювальних панелей чи виготовленні зразків для 

наукового дослідження немає необхідності у мініатюризації та використанні 

субпіксельної архітектури. 

Технологія вакуумно-термічного напилення полягає у нанесенні 

органічних сполук на необхідні підкладки шляхом конденсації випарів, які 

утворюються від нагрівання при високому вакуумі. Ця технологія є найбільш 

освоєною. Її застосовують при виготовленні AMOLED дисплеїв смартфонів. 

Вона дозволяє доволі точно контролювати процес виготовлення шарів та 

їхню товщину. Головним недоліком є значні втрати речовини, які осідають 
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на поверхні вакуумної камери та не використовуються при нанесенні 

органічних шарів. Також дана технологія не дозволяє напилювати полімери. 

Метод лазерного друку дозволяє використовувати полімери і досягати 

більшої точності. Перспективним через свою простоту залишається розробка 

технології струменевого друку, необхідною умовою якого обробка 

органічних матеріалів спеціальним розчином. Модифікація методу, у якому 

друк ведеться суцільним струменем, а не краплями, називається аерографним 

друком. 

Для базових наукових досліджень основну конкуренцію вакуумно-

термічному методу складає технологія ротаційного нанесення. Його суть 

полягає у нанесенні органічного шару шляхом поливу розчину на підкладку з 

подальшим центрифугуванням для рівномірного розподілу шару. Складність 

методу полягає у детальній розробці методики проведення нанесення з ціллю 

визначення точної товщини шару та недопущення скупчення матеріалу на 

краях зразка. Даний метод немає обмеження на використання полімерів, що є 

помітно перевагою над вакуумно-термічною технологією. Поверхня шару є 

більш гладкою чим при вакуумному нанесенні. Але шорсткість шару може 

вести до покращення величини рухливості носіїв заряду, що сприяє до 

збільшенню довжини вільного пробігу і веде до збільшенню рівня 

рекомбінації та загального покращення ефективності OLED. 

Беззаперечно можливе комбінування методів для використанні переваг 

різних технологій. 

 1.5. Перенесення енергії електронного збудження в системі 

матриця-домішка 

В 1977-1978 роках Ченг, Хеєгер, Макдіармід та Шіракава показали що 

допування молекул домішки у полімерну матрицю значно підвищує їхню 

електропровідність [29,55-56]. За дане відкриття вони отримали Нобелівську 

премію в галузі хімії 2000-го року [30]. З розвитком OLED-технології та 

завоюванням сильних позицій на ринку освітлювальних джерел світла та 

дисплеїв численні дослідження [57] підтвердили користь від допування 
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випромінюючих плівок, що знайшло своє застосування в багатьох 

виготовлених діодах та інших оптоелектронних приладах. 

Перенесення енергії електронного збудження може відбуватись за 

допомогою механізмів безвипромінювальних та випромінювальних 

переходів. У випадку випромінювального переходу фотон випромінюються 

донорною молекулою чи атомом і поглинається акцепторною. За рахунок 

взаємодії молекул однакової чи різної будови можливі безвипромінювальні 

перенесення за механізмами Фьорстера і Декстера, які будуть розглянуті 

детальніше далі. У випадку флуоресценції може мати місце як і диполь-

дипольна взаємодія так і здійснення механізму обміну. Випромінювання 

внаслідок деактивації триплетного збудженого стану відбувається лише за 

рахунок механізму Декстера, в той час як FRET дипольно заборонений.  

У гонитві за ефективністю OLED важливим є пошук матеріалів з 

певними властивостями, які стимулюють перенесення енергії по механізму 

FRET, а не Декстера, забезпечують утворення екситонів безпосередньо в 

молекулі домішки, мінімізацію втрат на дефектах, явищ триплет-триплет 

аннігіляції, безвипрмінювальних шляхів деактивацій збудження тощо. Мала 

концентрація допування відіграє вирішальну роль у створенні 

високоефективних OLED з огляду на критичну необхідність раціонального 

використання усіх молекул домішок з ціллю найбільш ефективного 

використання екситонів у електролюмінесценції. Таким чином занадто мала 

концентрація призводить до того, що не всі носії заряду переходять на 

молекули домішки, а занадто велика – до падіння квантової ефективності, 

оскільки не всі молекули домішки задіяні у перенесенні заряду.  Якщо 

поставлена задача використання і синглетних, і триплетних екситонів у 

випромінювальних процесах, рівень енергії першого збудженого триплетного 

стану матриці повинен бути більшим чим у домішки. 

 1.5.1. FRET 

FRET (Förster resonance energy transfer) [58-59] – механізм диполь-

дипольної резонансної передачі енергії електронного збудження між двома 
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хромофорами, який був розроблений німецьким науковцем Теодором 

Фьорстером. Акт передачі енергії можливий лише за умов якщо електронні 

переходи між першими збудженими і основними станами хромофорів 

дозволені в диполь-дипольному наближанні та існування перекриття спектрів 

випромінювання донорної молекули та поглинання екцептора. 

Згідно FRET ймовірність здійснення акту за даним механізмом за 

одиницю часу визначається формулою 1.3: 

64229 /108,8 RnBQKK DDe  (1.3),                                   

де Ке   значення інтегралу перекриття спектрів поглинання 

акцепторної та флуоресценції донорної молекул, QD - квантовий вихід 

флуоресценції донорної молекули, К - фактор, що враховує орієнтації 

дипольних моментів донорної та акцепторної молекул, A – молярний 

коефіціент екстинкції, FD() – інтенсивність спектрів випромінювання 

донорної молекули, D- час життя флуоресценції донорної молекули, R – 

відстань між донорною та акцепторною групами, n –  показник заломлення 

світла.  

Ефективність передачі енергії за механізмом FRET оцінюється 

критичною відстанню R0, на якій імовірність передачі збудження та 

імовірності інших процесів є рівними за кожен проміжок часу. Спектральних 

характеристик донору та акцептору вистачає для обрахунку R0 користуючись 

формулою 1.4: 
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Вимірювання кривої затухання флуоресенції дає можливість визначити 
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де С – концентрація акцепторних молекул, або з експериментів з 

гасіння флуоресценції донора акцепторними молекулами при постійному 

збудженні. 

 1.5.2. Механізм Декстера 

Користуючись квантово-механічною теорією збурень Декстером було 

розглянуто передачі електронних збуджень, що можуть відбуватися за 

рахунок диполь-дипольної, диполь-квадрупольної та магнітної взаємодій та 

обмінний механізм передачі енергії електронного збудження [60]. 

Перехід системи під дією збурення H1 визначається таким чином: 
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   (1.7) 

E - густина квантових станів, 
I

*   початковий стан системи, F  

кінцевий стан системи. 

Декстер запропонував формули 1.8-1.9 для ймовірності (за одиницю 

часу) елементарного акту передачі електронного збудження за рахунок 

обмінного механізму: 
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У наближенні формулу можна відобразити так: 











L

R2
expY2z

 (1.10) 

де L - ефективний середній борівський радіус для збудженого та 

незбудженого станів, Y - безрозмірна стала набагато менша одиниці, 
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FD(E) - спектр випромінювання донорних молекул, нормований наступним 

чином 

1 )(F  dEED (1.11) 

A(E) - функція, пов'язана зі спектром поглинання акцепторної 

молекули: 

(E) =QA(E) (1.12) 

dEE  )(Q   (1.13) 

 1 )(  dEEA (1.14) 

Оскільки хвильові функції, які застосовувались як базисні, спадали 

експоненціально з відстанню, то отримана Декстером залежність носить 

експоненційний характер. 

 1.6. Ексимери. Ексиплекси. Електроплекси 

Ексимером називають внутрішньо-молекулярний або між ідентичними 

хромофорами електронно-збуджений комплекс, який асоціює в збуджений і 

дисоціює в основний стан [61]. В цьому його головна відмінність від димеру, 

який є стабільним в обох станах [3]. 

Якщо різні сусідні органічні молекули або хромофори в певній 

електронно-збудженій конфігурації, одна з яких перебуває в збудженому 

стані, інша – в основному, контактують і утворюють певний комплекс, який 

має випромінювальні властивості, тоді оперуємо поняттям ексиплексу. 

Поняття ексимеру та ексиплексу пов’язані з перенесенням заряду 

електронного збудження, з LUMO до HOMO рівнів донорної та акцепторної 

молекули у випадку ексиплексу, та між рівнями орбіталей в одній молекулі у 

випадку ексимера [62].  

Одним із підходів для використання триплетних і синглетних 

збуджених станів може розцінюватись випромінювання спричинене 

ексимерами або ексиплексами [61, 63-68]. Для стабільного випромінювання 
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синглетних і триплетних ексиплексів енергетичне розщеплення рівнів 

синглетних і триплетних станів повинно бути якомога меншим, а 

міжмолекулярна відстань перевищувати 0.4 нм [69]. 

Для досягнення ексиплексного випромінювання OLED-пристрою 

потрібно підібрати відповідні органічні шари, які слугуватимуть матеріалами 

n та p типу, на інтерфейсі яких утвориться ексиплекс і відбудеться 

випромінююча рекомбінація електронів одного шару і дірок іншого. 

Прикладами таких інтерфейсів можуть слугувати HTL/ETL, HTL/EML, 

EML/ETL тощо. Для уникнення утворення ексиплексів в структуру OLED 

вводяться блокуючі шари. 

Використання ексимерів та ексиплексів знайшло своє широке 

застосування в OLED-технології, особливо при створенні пристроїв з білим 

кольором світла. Виготовлені діоди характеризуються великою ефективністю 

і надійністю. 

Додаткові піки, зсунуті в довгохвильову область у порівнянні з 

основними, можуть з’явитися під дією лише прикладеної напруги. Якщо 

відсутність ексимерного чи ексиплексного випромінювання у спектрах 

фотолюмінесценції відповідних твердих плівок підтверджується, то можна 

припустити утворення електромерів або електроплексів в OLED, по аналогії з 

ексимерами й електроплексами відповідно, які можуть бути причиною даних 

низькоенергетичних додаткових піків. Значна відмінність спектрів 

електролюмінесценції OLED та спектрів фотолюмінесценції твердих пдівок з 

будовою, що відповідає випромінюючій структурі діоду, є головною і 

наочною ознакою формування електромерів/електроплексів. Тим не менше 

фізика процесу їх формування і дії потребує детального дослідження, 

оскільки багато аспектів досі перебувають під знаком питання [70-71]. 

Це явище зацікавило своєю перспективністю і особливими 

характеристиками в останній час. Були розроблені численні матриці для 

структур матриця-домішка у PhOLED-пристроях з електроплекс-

формуючими властивостями. Індукція світла в так званих «електроплексних 
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хостах» відбувається за рахунок процесів перенесення енергії електронного 

збудження в більшій мірі чим за допомогою пасток для носіїв заряду, що 

призводить до значного зростання операційного часу роботи діодів. Так 

OLED-пристрої червоного, жовтого, зеленого та синього кольору 

випромінювання з даними матеріалами мають до чотирьох разів більший 

«час життя». В цій характеристиці деякі електроплекс-формуюючі матриці 

показують кращий результат чим ексиплекс-формуючі [72]. Загальним 

випадком переходів є перенесення екситонної енергії з матриці до MLCT 

станів емітеру в PhOLED з подальшою рекомбінацією і випромінюванням. 

Наявні ефективні «електроплексні хости» являють собою поєднання двох 

матеріалів, в той час як пошук однієї сполуки, яка може виконувати функції 

матриці, що формує електромери/електроплекси одноосібно, становить 

великий інтерес [73].  

 1.7. Способи залучення триплетних екситонів у випромінювальних 

процесах 

При проходженні електричного струму крізь речовину формуються 

синглетні і триплетні екситони у співвідношенні один до трьох через взаємну 

орієнтацію спінів. Це означає, що 75% енергії електронного збудження іде на 

безвипромінювальну деактивацію. Задля отримання більш ефективних OLED 

багато зусиль прикладено для подолання межі у 25% внутрішньої квантової 

ефективності цих приладів.  

Одним із прикладів застосування триплетних екситонів у 

випромінювальних процесах є застосування явища ТТА [74-75]. В умовах 

коли різниця між рівнями енергій збуджених станів велика (2T1   > S1) два 

триплетних екситони можуть анігілювати утворивши один синглетний 

екситон. Внутрішня квантова ефективність зростає з 25 до 62.5% за рахунок 

задіяння новоутворених синглетних екситонів у затриманій флуоресценції. 

Для забезпечення конверсії на вищих квазірівнях енергії, що є умовою ТТА, 

використовуються високі напруги або концетровані сенсибілізатори, що 

призводить до падіння ефективності діодів. 
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Альтернативними підходами щодо збільшення внтурішньої квантової 

ефективності є використання спін-орбітального зчеплення [76], 

гібридизованих станів переносу заряду і локального збудження [77-81]. 

1.7.1. PhOLED 

Першого помітного успіху в плані залучення триплетних станів до 

випромінювання вдалося досягнути при розробці PhOLED-технології. 

Приєднання важких металів у якості домішки в органічний хост-матеріал 

дозволяє збільшити спін-орбітальні взаємодії, що призводить до подолання 

квантово-механічної заборони щодо переходу з найнижчого триплетного 

збудженого стану Т1 в основний стан S0, що супроводжується 

фосфоресценцією. У PhOLED зазвичай використовуються ірідієві і платинові 

комплекси. Їхня доровизна є очевидним недоліком [24]. 

Використання подібних металевих комплексів призводить до 

специфічного характеру енергетичних переходів пов’язаних зі взаємодією з 

органічними матеріалами [82]. Основними типами даних переходів є 

переходи з так званих ліганд-центрованих (LC, ππ*), метало-центрованих 

(MC, dd*) станів молекулярних орбіталей та станів переносу енергії 

збудження з ліганду до металу (MLCT, dπ*). Розгляд даних збуджень лежить 

значно ширше простого оперування поняттями HOMO та LUMO. Сусідні з 

ними HOMO-1, HOMO-2…, LUMO+1, LUMO+2… вносять суттєвий вклад у 

випромінюючі характеристики станів. Наприклад, у випадку Ir(ppy)3, з 

симетрією С3, 36 рівнів формують чотири MLCT1 переходи. Окрім цього, 

практично в усіх випадках триплетний збуджений стан має три підрівні – так 

зване розщеплення ZFS (англ. zero-field splitting). Міра величини даного 

щеплення безпосередньо залежить від MLCT характеру збудженого стану та 

повністю визначається спін-орбітальним зчепленням викликаним d-орбіталю 

металу. Спін-орбітальне зчеплення в свою чергу проявляє себе кардинально 

по-різному для металевих комплексів з різними типами структур, скажімо 

квазіквадратичною планарною та квазіоктагедральною структурами. Таким 

чином комбінація впливу ZFS, спін-орбітального зчеплення між синглетними 
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і триплетними рівнями й різних переходів у конкретних сполуках дають 

широкий спектр можливих властивостей і способів застосування в OLED-

пристроях. За типом збуджених станів, у порядку зростання величини енергії 

ZFS, основними матеріалами [82], що використовуються для триплетного 

випромінювання є: 

3LC(ππ*) стани, від 0.1 до 1 см-1 – [Rh(bpy)3]
3+ [83-84], [Pt(bpy)2]

2+ [85], 

Pd(qol)2 [86], Pd(thpy)2 [87-88], Pt(qol)2 [89], Re(phbt)(CO)2 [90-91], Pt(qtl)2 

[92], Ir(ppy)2(CO)(Cl) [93]; 

3LC(ππ*)-3MLCT стани, від 3.8 до 38 см-1  – Pt(thpy)(CO)(Cl) [94], 

Pt(ppy)(CO)(Cl) [95], Pt(4,6-dFppy)(acac) [96], Pt(thpy)2 [97-98], Pt(Me4-salen) 

[82], Pt(dphpy)(CO) [99], Pt(ONN-t-Bu)Cl [82], Ir(btp)2(acac) [100], Pt(ph-salen) 

[82], Pt(ppy)2 [101], Ir(piq)3 [82], Pt(bhq)2 [82]; 

3MLCT стани, від 50 до 211 см-1  – Re(phen)(CO)3(Cl) [102-103], 

[Ru(bpy)3]
2+ [104-105], [Os(phen)2(dppee)]2+ [82], Ir(piq)2(acac) [82], Ir(4,6-

dFppy)2(pic) [82], Ir(ppy)3 [106], [Os(phen)3]
2+ [107], [Os(bpy)3]

2+ [108].  

PhOLED з довгим операційним часом роботи, що світять синім 

кольором, не вдалося отримати через швидку деградацію відповідних 

фосфоресцентних матеріалів. Час «життя» світлосинього PhOLED – 700 

годин при рівні яскравості 95%, 20000 годин при 50%. Для порівняння – 

85000 і 1450000 годин відповідно для жовтого [82]. У випадку PhOLED з 

червоним кольором випромінювання було досягнуто, рекордних значень 

EQE 27.3% [109]; з жовтим – 38.2%; зі зеленим – 36.4% [110]; з темно-синім – 

14.4% [111]. 

1.7.2. Термічно активована затримана флуоресценція 

Одним із сучасних популярних підходів до розв’язання проблеми 

залучення триплетних екситонів у затриманій флуоресценції є застосування 

TADF [112-115]. 

TADF – випромінювальна релаксація синглетного збудженого стану, 

яку можна спостерігати в органічних TADF матеріалах, внаслідок зворотної 

інтеркомбінаційної конверсії (RISC) з збудженого триплетного в збуджений 
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синглетний стан з більшою енергією, причиною якого є тепловий рух атомів 

[116-117]. Під час оптичного збудження TADF проявляється у наявності як 

короткотривалої (час життя 1-100 нс) так і затриманої флуоресенції (час 

життя 1 мкс - 100 мс) з однаковим спектральним розподілом і з різними 

часами затухання відповідно. В емісійних шарах OLED внаслідок електрон-

діркової рекомбінації утворюються синглетні і триплетні екситони, 

відбувається вібраційна релаксація, триплетні екситони здійснюють RISC-

перехід зі стану Т1 в S1 з подальшим випромнювальним переходом в 

основний стан. 

Ефективність TADF напряму залежить від двох параметрів –різниці 

енергій між збудженими синглетними і триплетними збудженими станами 

ΔEST та ефективністю наявних шляхів безвипромінювальної дезактивації 

збуджених станів [118]. Розглянемо кінетику процесів детальніше (див 

рис.1.17) [119-121]: 

 (1.15) 

(1.16) 

де ,  – сталі швидкостей короткотривалої та затриманої 

флуоресценції відповідно;  – константи, що відповідають 

випромінвальному та безвипромінювальному переходу з синглетного 

збудженого стану в основний відповідно;  відповідає 

безвипромінювальному переходу з триплетного збудженого стану в 

основний;   – стала швидкості безвипромінювальної інтеркомбінаційної 

конверсії між двома ізоенергетичними вібраційними рівнями синглетного і 

триплетного збудженого станів (106-1011 с-1);  – стала швидкості RISC 

(103-106 с-1). 
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Рис.1.17. Спрощена енергетична діаграма фізичних процесів у TADF 

молекулах. 

Квантові ефективності короткотривалої та затриманої флуоресценції 

описуються наступним чином: 

 (1.17) 

 (1.18) 

де: 

 (1.19) 

 (1.20) 

Тоді сталі швидкостей короткотривалої та затриманої флуоресценції 

можна вивести за формулами 1.21 і 1.22: 

 (1.21) 

 (1.22) 

Ефективності короткотривалої та затриманої флуоресценції як складові 

квантового виходу фотолюмінесценції може бути визначена 
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експериментально порівнянням інтегральної інтенсивності їхніх складових 

компонент кривих затухань. 

Якщо розглядати ситуацію коли для відносно стабільних Т1 станах 

безвипромінювальні шляхи деактивації поступаються RISC ( ) 

судячи з формули квантова ефективність ≈1. Тоді  і  

визначаються експериментально наступними формулами: 

 (1.23) 

 (1.24) 

Залежність kRISC від температури можна описати розподілом Больцмана: 

(1.25) 

Як видно з формули мале значення ΔEST є важливою умовою для 

ефективного TADF. Зазвичай  визначається експериментальним шляхом 

з різниці значень енергій взятих з країв спектральних смуг фосфоресценції та 

люмінесценції при температурі рідкого азоту (77К). Варто відмітити, що так 

як більшість TADF молекул є донор-акцепторними системами, спектр 

фосфоресценції визначається триплетними станами донорних та акцепторних 

молекул і досить часто є сукупністю спектрів фосфоресценції донору і 

акцептору. 

Значення енергій найнижчих збуджених станів визначаються 

наступним чином: 

 (1.26) 

 (1.27) 

Де E – орбітальна енергія, K – енергія кулонівської взаємодії, J – 

обмінна енергія двох неспарених електронів в збуджених станах. Ці значення 

є однаковими для обох збуджених станів в одній молекулі. Звідси: 

 (1.28) 
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В станах S1 та T1 неспарені електрони розташовуються на HOMO і 

LUMO рівнях відповідно з різними спінами й однаковим значенням J: 

 (1.29) 

 – хвильові функції LUMO, HOMO відповідно.  

Таким чином по формулі видно, що просторовим розділенням HOMO і 

LUMO, чому відповідає мале значення інтегралу перекриття , 

можна досягти малого значення ΔEST [122]. Це можна здійснити в донор-

акцепторних молекулах, де HOMO розташована переважно в донорі, а в 

LUMO акцепторі. Тоді дипольний момент молекули різний в основному і 

збуджених станах. Збуджений стан такої молекули CT називають станом 

переносу заряду. У більшості випадків у TADF молекулах RISC відбувається 

між триплетним 3СТ і синглетним 1СТ (рис.1.18). 

 

Рис.1.18. Спрощена енергетична діаграма фізичних процесів у 

більшості TADF молекулах. 

Враховуючи перспективу використання TADF молекул при 

виготовленні OLED доцільно розглядати безвипромінювальне перенесення 

енергії електронного збудження між молекулами у системі матриця/барвник. 
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Факт передачі енергії збудження може бути встановлений детектуванням 

випромінювання акцептору і гасінням люмінесценції донору. У тонких 

плівках з системою матриця/TADF барвник зазвичай спостерігається CT 

випромінювання. За допомогою FRET синглетні екситони матриці досягають 

синглетних станів емітеру. Триплетні екситони переносяться в триплетний 

стан домішки завдяки механізму обміну Декстера, який є дипольно 

дозволеним для триплетних екситонів, і FRET. 

У деяких випадках важливо також враховувати вклад вищих 

триплетних збуджених станів у характеристику молекул з явищем TADF 

[123].  Експериментальні прояви у фото- і електро- фізичних дослідженнях 

тоді пояснюються дещо складнішими явищами. Характеризація фізичних 

процесів з урахуванням триплетних збуджених рівнів значно ускладнює 

кінетичний опис протікання TADF. 

Актуальним залишається пояснення наявності феномену TADF при 

великих значеннях ΔEST у кілька десятків елекронвольт. Одним із пояснень є 

термічна рівновага між CT синглетним збудженим станом і делокалізованим 

збудженим триплетним станом LE. Прикладом механізму TADF є RISC між 

3LE і 1CT, який є квантово-механічно дозволеним, викликаний вібраційним 

зчепленням цих рівнів. Було зроблено висновок, що  не може строго 

визначатися значенням ΔEST і залежить від природи збудженого стану. Для 

досягнення утворення делокалізованих збуджених станів було запропоновано 

структуру донор-акцептор-донор, у якій молекули карбазолу розташовані 

лінійно у якості донорів [124-126]. 

Іншим способом є синтез молекул в яких LE і СT формують 

гібридизований HLCT стан [77-81, 112]. При квантово-механічній забороні 

внутрішньої конверсії з TCT до TLE збудженими триплетними станами 

відбувається RISC між TCT і CT складовою синглетного HLCT збудженого 

стану. При цьому основний вклад у випромінювання несуть LE екситони. 
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В 2016 році було повідомлено про досягнення 36.7% EQE OLED-

пристроїв з світло-синім кольором випромінювання (CIEx,y = 0.18, 0.43) 

виготовлених на основі TADF гібриду спіроакрідину і тиразину [127].  

 1.8. WOLED 

Враховуючи все більш зростаючий попит на освітлювальні панелі 

великої площі, та на компесування слабкої ефективності кольорових OLED-

комірок, що було розглянуто раніше, зростає потреба у розвитку якісних і 

ефективних ультратонких WOLED. Дані пристрої – це органічні світлодіоди, 

спеціально призначені для монохроматичного випромінювання білого 

кольору. Вперше були виготовлені групою науковців Кідо в 1994 році 

шляхом використання EML на основі трьох випромінюючих флуоресцентних 

домішок допованих у полівінлкарбазол [128].  

Загалом для досягнення білого кольору випромінювання 

використовується система, яка б забезпечувала суміш емісій основних 

кольорів – червного, зеленого та синього, або тих, що перекривають 

оптичний діапазон, наприклад синього і жовтого кольорів [41,129-135]. 

Альтернативою подібних систем є використання органічних макромолекул, 

полімерів, малих молекул з кількома хромофорами різних кольорів свічення, 

що значно спрощує практичне застосування матеріалу і структуру пристрою 

на її основі. Варіантами досягнення цього при виготовленні WOLED може 

бути використання одношарових допованих EML зі системою 

матриця/домішка [131, 136-141], випромінююча гетероструктура послідовно 

нанесених шарів з різними емісійними матеріалами [40,132,137,139,142-148], 

тандемні структури [149-150] тощо. В деяких WOLED застосовують явища 

утворення ексиплексів [151-154] або ефект дефектів і мікропорожнин [155]. 

Отримання білого світла також може бути забезпечене на стадії 

проектування архітектури освітлювального пристрою з кількома 

випромінюючими OLED-сегментами (в основному RGB) [156-157] або 

конверсією кольору, коли збуджується лише емітер синього кольору 
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випромінювання яке за оптично збуджує спеціальні шари, що дають світло 

іншого кольору [158-161]. 

Комерційно доступні панелі WOLED компанії LG [162] досягли 

ефективності потужності 90 лм/Вт, що дає можливість витіснення ламп 

розжарення і флуоресцентних ламп З огляду на крайню зацікавленість у 

досягненні максимальних значень внутріньої квантової ефективності [163] 

основними підходами щодо архітекутри даних світлодіодів є гібридні 

структури, а саме флуоресцентно-фосфоресцентні та повністю 

фосфоресцентні WOLED [164-165]. У режимі яскравості 1000 кд/м2 тандемні 

й повінстю фосфоресцентні гібридні WOLED-пристрої змогли досягти 

достатніх великих значень тривалості операційної роботи 100 тисяч годин, 

ефективності потужності 70-100 лм/Вт [24, 166-167]. Основною перешкодою 

повністю фосфоресцентного підвиду є такою ж як і техології OLED загалом 

але гостріше – відсутність стабільних й ефективних люмінофороів синього 

кольору випромінювання [147,168-169]. Розробка флуоресцентно-

фосфоресцентних світлодіодів розглядається як спосіб подолання цього 

недоліку і покращення тривалості роботи [170]. Проте отримані значення 

ефективності готових пристроїв далекі від теоретично можливих [145,164].  

Основними причинами падіння внутрішньої квантової ефективності 

флуоресцентно-фосфоресцентних WOLED-пристроїв є наступне. 

Інтеркомбінаційна конверсія між збудженими станами збільшує втрати 

енергії локалізованих у фосфоресценцтних люмінофорах синглетних 

екситонів, які в свою чергу гасять випромінювання, що відноситься до 

флуоресцентних люмінофорів [171]. Безпосереднє зменшення внутрішньої 

квантової ефективності WOLED викликає безвипромінювальна деактивація 

триплетних екситонів, зосереджених на флуорофрах [172]. Утворення 

електронного збудження синглетного стану фосфоресцентних люмінофорів, 

викликане переходами зарядів з сусідніх щодо HOMO і LUMO молекулярних 

орбіталей HOMO-1, HOMO-2 і т.д. та LUMO+1, LUMO+2 тощо, також 

призводить до втрат енергії [173]. Теоретична межа у 248лм/Вт потужності 
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ефективності вказує на значний невикористаний запас максимально 

можливого значення ефективності і необхідність подальшого розвитку 

технології високоефективних світлодіодів з низьким падінням ефективності і 

довгим часом життя.  

У флуоросцентно-фосфоресцентних WOLED застосовуються 

флуорофори синього кольору випромінювання і фосфоресцентні люмінофори 

червоного, зеленого чи жовтого кольорів [174-175].  Були представлені 

пристрої з EML у якості шару флуоресцентного матеріалу з надзвичайно 

малою концентрацією допування фосфоресцентної домішки [176-177]. Для 

уникнення дифузії синглетних екситонів до фосфорентного матеріалу в 

деяких WOLED між флуоресцентним і фосфоресцентним органічними 

щарами наносять розділяючий шар з товщиною, що перевищує радіус 

перенесення енергії електронного збудження за відповідним механізмом 

[41,174,178-179]. Проте негативним наслідком даної структури все одно 

залишається неповна випромінювально-рекомбінаційна деактивація 

триплетних екситонів. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Було розглянуто природу, будову та специфіку 

внутрішньомолекулярних хімічних зв’язків. Особливості типу зв’язків між 

молекулами та атомами дозволяють характеризувати органічні 

напівпровідники і розрізнити їх від неорганічних. Органічні напівпровідники 

характеризуються наявністю ковалентного π- зв’язку, вирішального у 

визначенні напівпровідникових властивостей, що утворюються при 

гібридазиції p- орбіталей вздовж лінії, яка з’єднує ядра атома. Основною 

характеристикою даних молекул є положення ширини забороненої зони між 

HOMO і LUMO, наприклад основним станом π-орбіталі і збудженим π*-

орбіталі відповідно. Енергетичні рівні орбіталей розщеплюються внаслідок 

вібраційних коливань молекули при дії малого збудження.  

2. При фотозбуджені відбувається перехід з основного стану на 

збуджені, далі молекула релаксує до найнижчого збудженого стану і 

переходить на вібраційні рівні основного стану. Випромінювальний перехід 

на основний стан супроводжується люмінесценцією – випромінюванням 

надлишковим над тепловим. Люмінесценція визначається правилами 

Вавілова-Каша, дзеркальної симетрії Левшина, що описується 

універсальними співвідношеннями Степанова, принципом Франка-Кондона, 

характеризується значенням квантового виходу, часом життям і Стоксовим 

зсувом. Люмінесценція при переході з триплетного стану називається 

фосфоресценцією (з великим часом життя), з синглетного – флуоресценцією 

(малий час життя). Основні фотофізичні процеси, що мають місце в молекулі, 

описуються енергетичною діаграмою Яблонскього. 

3. Детальний огляд історії розвитку OLED технології дозволив 

визначити причини завоювання лідируючих позицій в промисловості, 

характерні особливості технології, її перспектив розвитку, подальшого 

використання та успішності. До характерних переваг відносяться низьке 

споживання електроенергії, можливість роботи в широкому спектрі 

температур, гнучкість джерел освітлення, якісніша передача зображення в 
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дисплеях за рахунок кращої чіткості, контрасту, майже розгорнутого куту 

поширення світла і високої роздільної здатності. Основними викликами 

залишаються пошук можливостей забезпечення тривалої і ефективної роботи 

світлодіодів синього кольору випромінювання, подальше зменшення 

енергозатрат і покращення внутрішньої архітектури виробів. 

4. В основі функціонування OLED лежить внутрішньомолекулярна та 

міжмолекулярна взаємодія багатошарових структур з сублімованих 

органічних молекул. Катод інжектує електрон, анод – дірку. Носії заряду 

переносяться до випромінюючого шару, в якому відбувається 

випромінювальна рекомбінація. 

5. Було проведено аналіз методів виготовлення готових OLED-

пристроїв в залежності від мети використання, їхніх переваг, недоліків, 

характерних особливостей. Дані методики застосовують вакуумно-термічне 

напилення, лазерний друк, ротаційне нанесення за допомогою центрифуги, 

гібридні методи та інше. 

6. Електропровідність органічного шару може значно покращитись 

допуванням домішок органічних молекул в органічну матрицю чи полімер. 

Кращий перерозподіл енергії електронного збудження між молекулами 

матриці та домішки в допованих плівках застосовується як для суттєвого 

покращення квантового виходу фотолюмінесценції чи квантової 

ефективності, якщо мова йде про випромінюючий шар світлодіоду. 

7. Було розглянуто фізику випромінювальних і безвипромінювальних 

диполь-дипольної резонансної (механізм Фьорстера) або за механізмом 

обміну Декстера перенсень енергії електронного збудження, що лежить в 

основу функціонування системи матриця/домішка. 

8. Для досягнення специфічних особливостей випромінювання OLED 

використовують явище утворювання електронно-збудженого комплексу, 

який дисоціює в основний стан. Поняття ексимеру пов’язане з 

внутрішьномолекулярною взаємодією чи взаємодією між хромофорами 

однакових молекул. Ексиплекс формується на інтерфейсі шарів різних 
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органічних сполук у OLED або у випадку допування плівок. У випадку якщо 

електронно-збуджений комплекс утворються лише під дією електричного 

струму і відсутній після фотозбудження по аналогії з 

ексимерами/ексиплексами говорять про електромери/електроплекси. 

9. Одним із способів досягнення кращих показників ефективності 

науковці розглядають залучення триплетних екситонів у випромінюючі 

процеси. Проведений детальний аналіз відповідних механізмів, до яких 

належать триплет-триплетна анігіляція, утворення та задіяння 

гібридизованих збуджених LE і CT станів, фосфоресценція, TADF тощо. 

10. OLED, в якому використовується фософресценція для збільшення 

ефективності, називається фосфоресцентним. Враховуючи перспективу 

використання цієї технології у даній роботі було ретельно досліджено 

природу хімічних, фото- та електро-фізичних явищ, що мають місце у 

системах матриця/домішка PhOLED-пристроїв. Домішками PhOLED є 

металеві комплекси, зазвичай рідкоземельні ірідієві, чия дороговизна є 

недоліком. Специфіка енергетичних переходів тоді визначається характером 

утворення станів переносу заряду, що відносяться до ліганду, металу чи обох 

відразу. Було з’ясовано які вимоги щодо властивостей матриці необхідно 

враховувати при пошуку чи синтезу молекул у якості матриці для конкретної 

випромінювальної домішки в PhOLED. 

11. Одним із нових перспективних методів залучення триплетних 

екситонів у випромінювальних процесів і тих, що найбільш розвивається 

нині, є метод відомий як термічно активована затримана флуоресценція. В 

основі даного явища лежить процес RISC. Його суть полягає в тому, 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 
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фізичних властивостей, способів використання. Застосування даного явища 

дозволило досягти рекордних значень ефективності OLED. 

12. Технологія WOLED-пристроїв активно розвивається і широко 

потребувана на ринку освітлювальних панелей білого кольору емісії з 

великою площею поверхні, що заміняють попередні покоління освітлювачів, 

зокрема лампи розжарення жовтого кольору випромінювання. В 

промисловості вже впроваджені довготривалі WOLED з часом життя 100 

тисяч годин і ефективністю потужності до 100 лм/Вт при роботі з яскравістю 

тисяча кд/м2. Дослідження у напрямку подальшого зростання ефективності 

перспективні і змушують розвивати гібридні структури в яких залучене 

випромінювання фосфоресцентних люмінофорів при переходах з триплетних 

збуджених станів. Пошук і синтез органічних сполук з кількома емісійними 

центрами, які б могли бути одноосібними функціональними матеріалами для 

WOLED-пристроїв викликає жвавий інтерес завдяки простоті виготовлення і 

структури діодів. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 2.1. Матеріали та об’єкти досліджень 

Розглянемо матеріали, що використовувались при виготовленні OLED-

пристроїв. 

У якості електродів бралися оксид індій-олова (ITO) нанесеного на 

скляну прозору підкладку для аноду та алюміній для металевого катоду. 

Значення роботи виходу для ITO – 4.7 еВ, для алюмінію – 4.3 еВ. Вони 

зарекомендували себе відмінними матеріалами у якості електродів, проте 

їхнє використання без допоміжних шарів недоречне через великий 

енергетичний бар’єр для дірок і електронів. Для інжекції дірок 

використовувалася структура ITO/MoO3 (шар триоксиду молібдену 

товщиною 1 нм). Перед алюмінієм наносились прошарки LiF товщиною 0.5 

нм або кальцію товщиною 8-10 нм. Товщина алюмінію повинна 

перевищувати ~100-150 нм і є необмежуваною. Кальцій та LiF дозволяли 

знизити роботу виходу катоду до ~2.9 еВ та більш ефективно інжектувати 

електрони до органічної гетероструктури. Для порівняння в даній роботі 

будуть представлені OLED з шаром йодиду міді (І) CuI замість MoO3 і 

карбонату цезія Cs2CO3 замість LiF. 

TCTA або Tris(4-carbazoyl-9-ylphenyl)amine [180-181]. 

 

Рис.2.1. Хімічна структура TCTA. 
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Дана тверда світло-жовта сполука використовується для нанесення 

шарів HIL, HTL і як матриця у системі матриця/домішка в OLED та сонячних 

фотоелементів з перовскіте. Температура плавлення – 179-183 0С. Маючи 

тріариламін в ядрі і три карбазольні ділянки молекула TCTA електронно-

збагачена і тому має дірково-транспортні властивості. Енергія рівня HOMO -

5.7 еВ, LUMO – -2.4 еВ Маючи низьку рухливість електронів і високу LUMO 

даний матеріал може навіть застосовуватись для блокування електронів та 

екситонів. Заборонена зона в 3.3 еВ робить TCTA популярною матрицею для 

PhOLED зеленого, червоного та білого кольору випромінювання. 

NPB або N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine 

[182]. 

 

Рис.2.2. Хімічна структура NPB. 

Даний блідо-жовтий порошок з температурою плавлення 275-283 0С 

став одним з найпоширеніших матеріалів у виготовленні OLED та інших 

оптоелектронних приладів завдяки своїм дірково-інжекційним та дірково-

транспорнтим характеристикам. Висока Tg=90 0C покращує морфологію та 

тривалість роботи приладів. Рівень HOMO має енергію – -5.5 еВ, LUMO – -

2.4 еВ. 
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m-MTDATA або 4,4′,4′′-Tris[phenyl(m-tolyl)amino]triphenylamine [183-

184]. 

 

Рис.2.3. Хімічна структура m-MTDATA. 

Порошок m-MTDATA має температуру плавлення 194-207 0С. З ним 

виходять аморфні плівки високої якості. Дана молекула має вищі значення 

енергії орбіталей – -5.1 еВ для HOMO, -2 еВ для LUMO чим попередні 

сполуки. M-MTDATA має дуже низький іонізаційний потенціал в твердому 

стані, за рахунок чого має відмінні дірково-інжекційні властивості, що 

дозволяє значно знизити напругу включення OLED. У якості HTL шару 

найкраща провідність дірок досягається допуванням матеріалу p-типу в m-

MTDATA. Значення енергії першого триплетного збудженого стану 

молекули – 2.67 еВ. 

mCP або 1,3-Bis(N-carbazolyl)benzene [185]. 

 

Рис.2.4. Хімічна структура mCP. 
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Температура плавлення – 173-178 0С. Розчин mCP у THF має 

спектральні піки поглинання з довжинами хвиль 292, 338 нм, та піки 

флуоресценції – 345, 360 нм. Дана сполука має високі значення енергій 

першого збудженого триплетного стану – 2.91 еВ та HOMO – -6.1 еВ, що 

робить є гарною сполукою для використання у ролі матриці для PhOLED, 

особливо синього кольору випромінювання. LUMO має енергію – -2.4 еВ. 

mCP може застосовуватись у HIL, HTL, EBL та EML як матриця. 

TAPC або 4,4′-Cyclohexylidenebis[N,N-bis(4-methylphenyl)benzenamine] 

[186]. 

 

Рис.2.5. Хімічна структура TAPC. 

Світло-жовтий твердий TAPC має температуру плавлення – 180-1860С, 

енергію HOMO – -5.5 еВ, LUMO – -2 еВ і відмінні дірково-транспортні 

властивості. З триплетним рівнем енергії 2.87 еВ більшим чим звичайні 

фосфоресцентні домішки ця сполука може використовуватися як матриця в 

PhOLED синього кольору випромінювання. 

BCP або 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline. 

 

Рис.2.6. Хімічна структура BCP. 
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Даний жовтий порошок має температуру плавлення – 279-283 0С, 

енергію HOMO – -7 еВ, LUMO – -3.5 еВ, смугу поглинання в етаноловому 

розчині на 280 нм. BCP є найпоширенішим блокуючим прошарком між EML 

і катодом. 

TSPO1 або Diphenyl[4-(triphenylsilyl)phenyl]phosphine oxide [187-189]. 

 

Рис.2.7. Хімічна структура TSPO1. 

Цей порошок найчастіше застосовується у якості HBL через значення 

HOMO -6.8 еВ, який утворює суттєвий бар’єр для дірок, хоча з рівем LUMO -

2.5 еВ може бути задіяним і у перенесенні електронів. TSPO1 має 

температуру плавлення – 2360С, ET1 – 3.36 еВ. 

PBD або 2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole [190]. 

 

Рис.2.8. Хімічна структура PBD. 

Температура плавлення даного білого кристалізованого порошку – 167-

1690С. HOMO має енергію -6.2 еВ, LUMO – -2.4 еВ. PBD має широкий спектр 

застосування в лазерній та оптоелектронній техніці. В OLED-технології він 

зазвичай застосовується для виготовлення HBL та ETL шарів. 
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BPhen, батофенантролін або 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline [191]. 

 

 

Рис.2.9. Хімічна структура BPhen. 

BPhen являє собою кристали або кристалічний порошок з кольором від 

білого, до білого з жовтим або рожевим відтінком, має температуру 

плавлення 218-220 0С, розчинний в органічних розчинниках, слаборозчинний 

в кислотно і нерозчинний в нейтральних або алкалінових розчинниках. 

Рівень HOMO має енергію – -6.4 еВ, LUMO – -3 еВ. Значення ET1 – 2.5 еВ. 

Застосовується в органічній фотовольтаіці, сонячних елементах перовскіте, 

хімічних реакціях та HBL, ETL, EIL шарах OLED за рахунок великих 

значеннь ширини забороненої зони та іонізаційного потенціалу. Мала, 

жорстка, планарна фенантролінова ланка з π-електронною системою та 

малою довжиною перехоплення носіїв заряду робить BPhen сполукою з 

високою рухливістю електронів 5 × 10-4 см2В-1с-1. Допована структура BPhen 

і літію має відмінні електронно-транспортні властивості та часто 

застосовується у якості EIL для уникненя омічного контакту, що дозволяє 

застосовувати цю структуру до будь-якого електроду без огляду на значення 

роботи виходу. 

TPBi або 2,2′,2"-(1,3,5-Benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole) 

[192-194]. 
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Рис.2.10. Хімічна структура TPBi. 

Даний порошок має температуру плавлення 272-277 0С, енергію HOMO 

– -6.2 еВ, LUMO – -2.7 еВ. Довжина піку флуоресценції розчину сполуки в 

хлороформі складає 302 нм. В оптоелектронних пристроях застосовується як 

високоякісний ETL. 

Розглянемо ірідієві комплекси, що використовувалися у нанесенні 

допованого шару EML в PhOLED-пристроях у якості випромінюючої 

домішки. 

Ir(piq)2(acac) або bis(1-phenylisoquinoline)(acetylacetonate)iridium(III) 

[82]. 

 

Рис.2.11. Хімічна структура Ir(piq)2(acac). 
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Температура плавлення даного порошку кристалів становить 366-370 

0С. Рівні енергій HOMO та LUMO орбіталей складає -5.2 еВ і -3 еВ 

відповідно. Розчин сполуки в дихлорметані має спектральні піки поглинання 

341, 476 нм та фллюоресценції – 315 нм. Ir(piq)2(acac) є домішкою для 

червоного випромінювання PhOLED. Її piq-ланка здатна робити час життя 

фосфоресценції малим і частково гасити триплет-триплетну анігіляцію.  

FIrpic або Bis[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-

C2,N](picolinato)iridium(III) [82]. 

 

Рис.2.12. Хімічна структура FIrpic. 

Температура плавлення сполуки – 330-335 0С. Енергії орбіталей -5.8 еВ 

для HOMO і -2.9 еВ для LUMO. FIrpic є домішкою для PhOLED світло-

синього кольору випромінювання. Матриці для домішки зазвичай тетра-

алинові силани і карбазолоні сполуки з малою довжиною кон’югації. 

Використання домішки допомагає досягти вискоих значень квантової 

ефективності. Так в mCP, наприклад, було досягнуто стовідсоткової 

внутрішньої квантової ефективності. FIrpic має досить виссоке значення 

енергії триплетного рівня збудженого стану, що складає 2.7 еВ. 

Ir(ppy)3 або Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III) [82]. 
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Рис.2.13. Хімічна структура Ir(ppy)3. 

Даний жовтий порошок є чутливим до дії повітря і має температуру 

плавлення 328 0С, -5.6 еВ та -3 еВ значення енергій HOMO та LUMO рівнів 

відповідно. Довжина хвили піку спектру поглинання розчину сполуки у 

хлороформі – 340 нм, піку флуоресценції – 512 нм. Ir(ppy)3 є найбільш 

застосованою основою для синтезу фосфоресценних домішок і одним із 

найуспішніших емітерів для PhOLED зеленого кольору випромінювання з 

високим квантовим виходом і внутрішньою квантовою ефективністю, що 

наближається до 1. 

Розглянемо матеріал, який часто застосовувався як матриця в 

допованих EML OLED-пристроїв. 

TCz1 або 3,6-di(9-carbazolyl)-9-(2-ethylhexyl)carbazole [195]. 

 

Рис.2.14. Хімічна структура TCz1. 

TCz1 – біполярні матриця. Енергії рівнів орбіталей HOMO та LUMO 

складають -5.8 і -2.6 еВ відповідно. Спектри фотолюмінесценції плівок та 
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розчинів й електролюмінесценції одношарових OLED характерні двома 

піками на ~390 і ~410 нм. 

Серія нових донор-акцептор-донорних емітерів 1-4 [196] з ціллю 

досягти явища TADF була синтезована і досліджена. Результати наведені в 

даній роботі. В 2012 році були представлені перші сполуки з 

дифенилсульфонною акцепторною частиною, які проявляють TADF в темно-

синьому діапазоні [197]. На відмінну від них, в яких донорні частини 

приєднані в пара- позиції, нова досліджувана серія містить матеріали з мета-

положенням донорів. Перевагою дифенилсульфоннів лежать в їхній 

тетрагедральній геометрії сульфонних ланки, що призводить до уникнення 

кон’югації. Дані характеристики призводять до сильного 

внутрішньомолекулярного переносу заряду, що активізовує TADF процес. 

Також однією з характерних особливостей є електронегативність атомів 

оксигену, що призводить до електрон-вилучаючих властивостей 

дифенилсульфонових сполук [118]. У якості донорів були використані 

карбазол, фенотіазин [198], феноксазин та акрідін у сполуках 1-4 відповідно. 

 

Рис.2.15. Хімічна структура 1 (Bis(3-(carbazole-9-yl)phenyl)sulfone). 

 

Рис.2.16. Хімічна структура 2 (Bis(3-(phenothiazine-10-

yl)phenyl)sulfone). 
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Рис.2.17. Хімічна структура 3 (Bis(3-(phenoxazine-10-yl)phenyl)sulfone). 

 

Рис.2.18. Хімічна структура 4 (Bis(3-(9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine-

10-yl)phenyl)sulfone). 

Для сполуки 1 кут між площинами карбазольної ланки і фенилової 

частини дифенилсульфону складає лише 500. В той час як значення кутів у 

випадку донорів так акцепторів сполук 2-4 варіюється в межах від 81 до 910. 

Таким чином зчеплення між карбазолом і акцептором призводить до 

локалізації HOMO на одному з карбазолів без електронного внеску іншого та 

на фенилівій ділянці 1. Великі значення кутів у сполук 2-4  призводить до 

зниження характеристик рухливості носіїв заряду і локалізації HOMO на 

фентоіазинах, феноксазинах та акридинах відповідно, а LUMO для всіх трьох 

молекул розташована на дифенилсульвоновому акцепторів. HOMO та LUMO 

мають мале просторове перекриття, що ідеально підходить для мінімізації 

енергетичного розщеплення рівнів перших збуджених синглетних і 

триплетних станів, що є основною умовою для проходження TADF 

(рис.2.19). 
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Рис.2.19. Результати квантово-механічних розрахунків (Gaussian, 

B3LYP/6-31(d,p)). 

Температури плавлення 1-4 – 169, 198, 205, 265 0С відповідно. 

Значення іонізаційних потенціалів сполук в дихлорметанових розчинах, 

встановлених методом циклічної вольтамперометрії, складають 5.8, 5.35, 5.09 

і 5.05 еВ. 

Наступним об’єктом дослідження є нова синтезована і характеризована 

біполярна матриця ImPy для PhOLED червоного кольору випромінювання 

[199]. 

  

Рис.2.20. Хімічна структура 4-(1-pyrenyl)-N-(2-ethylhexyl)-1,8-

naphthalimide (ImPy). 

=rac-ethylxecyl 
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ImPy є похідною 1,8-нафталіміду і електрон-донрного пирену, 

приєднаного в четвертій позиції. Нафталомідові сполуки відзначаються 

своїми добре відомими електропровідними властивостями і знайшли своє 

широке застосування у якості матриць [200], емітерів [201-202], шарів ETL 

[203] в органічних світлодіодах. Пиренові похідні використовуються у якості 

випромінюючих матеріалах у флуоресценцтних OLED завдяки своїм високим 

квантовим виходам [204-216]. Сполуки пирену для органічних світлодіодів 

червоного кольору випромінювання рідкісні [207-208].  

Дігедральні кути між донором і акцептором складають 1070, 790 для 

оптимізованого S1 і 1000 для T1. Рівень енергії першого триплетного 

збудженого стану визначається високою залежність неспарених електронів 

пирену. Теоретичні розрахунки показують можливість проходження процесу 

RISC між вищими триплетними збудженими станами і S1. 

Наступною досліджуваною серією сполук для використання як матриці 

у PhOLED-пристроях є квіназолінони з карбазольними донорними частинами 

5-9 [209]: 5 – 5-(3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)-3-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-

2-methylquinazolin-4(3H)-one; 6 – 5-(Bis(4-tert-butyldiphenyl)amino)-3-(9-ethyl-

9H-carbazol-3-yl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one; 7 – 5-(Bis(4-

methoxyphenyl)amino)-3-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-2-methylquinazolin-4(3H)-

one; 8 – 3-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-5-((E)-2-(9-ethyl-9H-carbazol-3-

yl)ethenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one; 9 – 3-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-2-

methyl-5-(9-methyl-9H-carbazol-3-yl)quinazolin-4(3H)-one. 

Клас квіназолінонових сполук добре вивчений завдяки їхній 

біологічній актвиності [210]. Проте використання їх у якості 

напівпровідників залишається досить перспективним для розробки 

ефективних оптоелектронних приладів, завдяки сильній π-кон’югації [211-

212], оскільки відсутнє систематичне дослідження даних сполук з 

карбазольними частинами. Карбазольні сполуки в свою чергу 

зарекомендували себе як функціональні органічні матеріали з цікавими 

специфічними властивостями гарного перенесення носіїв заряду, високої 
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термічної і хімічної стабільності через електронно-донорний вклад атому 

азоту в карбазольному кільці [213-225],  і знайшли своє застосування у 

цілому класі оптоелектронних пристроїв, в тому числі й OLED [226-227]. 

 

 

Рис.2.21. Квантово-хімічні розрахунки хімічних структур 5-9, їхньої 

геометрії та HOMO, LUMO (B3LYP/6-31G(d,p)).  
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На рис. 2.21 зображені квантово-хімічні розрахунки для сполук у 

газовій фазі, що дозволяє наочно спостерігати особливості геометричної 

будови та розподілу орбіталей. HOMO розташована загалом на 

квіназолінонах і карбазолах, в той час як LUMO сполуки 5 зсунута до 

квіназолінонової частини, сполук 6, 7, 9 – локалізована на етил-карбазольній 

частині, а для 8 характер розташування повторює HOMO. 

На рис. 2.22-2.23. представлені результати фотофізичного дослідження 

розчинів THF. 

 

Рис.2.22. Нормовані спектри поглинання розчинів THF. 

 

Рис.2.23. Нормовані спектри флуоресценції розчинів THF (λзб=330 нм). 
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Часи життя флоресценції як сполук у твердих плівках, так і у розчинах 

THF, були в межах ~10нс. Аналіз результатів вказує на можливість утворення 

внутрішньомолекулярних ексимерів. Значення квантових виходів розчинів 

THF – 5.8, 6.1, 7.8, 44.3, 12.2% для сполук 5-9 відповідно.  

Для електрохімічних досліджень сполук було застосована техніка 

циклічної вольтамперометрії вимірювань дихлорметанових розчинів. 

Отримані значення іонізаційних потенціалів для сполук 5-9 – 5.43, 5.13, 5.03, 

5.19 і 5.26 еВ. 

Серію нових матриць для PhOLED-пристроїв синього кольору 

випромінювання на їхній основі було синтезовано та досліджено: 10 – 9-{4-

[Bis(1-ethyl-5-methoxy-1H-indol-3-yl)methyl]phenyl}-9H-carbazole; 11 – 9-{4-

[Bis(1-ethyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)methyl]phenyl}-9H-carbazole; 12 –  9-{4-

[Bis(1-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]phenyl}-9H-carbazole 

[228]. Високі значення енергій рівнів першого збудженого триплетного стану 

карбазольної та індолильної частин є характерними властивостями при 

дизайні матриць для PhOLED з високими T1 [229-231]. 

 

Рис.2.24. Хімічні структури 10-12. 

Згідно квантово-хімічних розрахунків за допомогою програмного 

забезпечення було встановлено, що дігедральні кути в усіх трьох молекулах 

становлять ~440 (геометричну оптимізацію представлено на рис. 2.25).  
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Рис.2.25. Квантово-хімічні розрахунки HOMO, LUMO 10-12 (B3LYP/6-31G 

(d, p)).  

Досліджувані молекули є непланарними в основному стані. π-

електрони орбіталі HOMO локалізовані на одній з індолильній частин 

молекули 10, на карбазол-індольному містку молекули 11 і на двох 

індолильних частин  у молекулі 12. LUMO сполук розташовано на 

карбазолах. Проте сусідні з крайніми орбіталями мають іншу локалізацію, 

часто з розташуванням на фенилових частинах молекули. Методом циклічної 

вольтамперометрії були встановлені наступні значення іонізаційного 

потенціалу для сполук 10-12 відповідно – 5.61, 5.74 і 5.72 еВ. 

Приєднання ціано- [232], тетр-бутильних [233], метокси- [234] груп 

тощо до електроактивних матеріалів в молекулярному дизайні розглядається 

як один із способів дизайну органічних молекул для покращення 

ефективності й збільшенню часу роботи OLED-пристроїв. Серія донор-

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

кількістю метоксигруп на карбазольну ланку і лінійною та V-формою була 

синтезована і досліджена з ціллю виявити вплив різних приєднань 

метоксичастин до молекули на її термічні, фотофізичні та електрофізичні 

властивості [235]. Відмінність між хімічними структурами показана на рис. 

2.26. 
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Рис.2.26. Хімічні структури  C1-C4, P1-P4. 

Локалізація орбіталей HOMO і LUMO зображена на рис.2.27. Можна 

спостерігати, що HOMO зосереджена на донорних частинах, як і LUMO для 

P1 і P2. Для всіх інших досліджуваних молекул LUMO локалізована на 

акцепторі. 

 

Рис.2.27. Квантово-хімічні розрахунки хімічних структур молекул 

(ωB97XD/6-31G(d,p), в диетилетері) 
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Методами циклічної вольтамперометрії було встановлені значення 

іонізаціних потенціалів 5.54, 5.11, 5.26, 5.08 еВ для C1-C4, 5.52, 5.18, 5.26, 

5.11еВ для P1-P4 відповідно. Попередні фотофізичні дослідження показали, 

що низькоенергетичні смуги спектрів поглинання матеріалів відповідають 

локальним переходах на карбазолах. Перенесення заряду до центральної 

частини має малу інтенсивність завдяки слабій π-кон’югації між частинами. 

Ці висновки перебувають у відповідності з аналізом молекулярних орбіталей 

і встановленням великих значень дігедральних кутів.  

Прямі хімічні реакції циклізації, каталізатором яких ароматичні 

кислоти [236], формують гетероциклічні ароматичні сполуки із системами з 

розширеною π-електронною кон’югацією [237-238]. Прикладом подібних 

органічних напівпровідників, утворених таким чином, є бензокарбазоли, які 

застосовуються у виготовленні ефективних [239]  і з високою тривалістю 

операційної роботи [240] OLED-пристроїв. Приділено недостатню увагу 

дослідженням застосування цих матеріалів для оптоелектроніки і 

встановлення необхідних фотофізичних властивостей і властивостям 

переносу зарядів. Враховуючи перспективність досліджень у даному 

напрямку було синтезовано та досліджено серію емітерів 13-16, похідних 

бензокарбазолу та індолу [241]. Їхні хімічні структури представлені на 

рис.2.28. 

Отримані сполуки виявилися розчинними в основних органічних 

розчинниках. В сполуках 13 і 15 HOMO і LUMO розташовані в ланках 

бензокарбазолу, на відмінну від сполук 14 і 16, де LUMO розташовані в 

нафтиловій частині (рис. 2.29). Сполуки випромінюють в синій області 

спектру. Квантовий вихід фотолюмінесценції розчинів матеріалів у THF 

додходить до значення 67%. Методами циклічної вольтамперометрії були 

встановлені значення іонізаційного потенціалу в районі 5.5 еВ. Індолилмісні 

14 і 16 показали кращий баланс рухливості електронів і дірок за рахунок 

перерозподілу молекулярних орбіталей. 
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Рис.2.28. Хімічні структури 13 (1-Methyl-11-(3-

(1methylindolyl))benzo[b]carbazole), 14 (1-Naphthyl-11-(3-(1-

naphthylindolyl))benzo[b]carbazole), 15 (1-Methyl-6-(3-(1-

methylindolyl))benzo[b]carbazole) або 16 (1-Naphthyl-6-(3-(1-

naphthylindolyl))benzo[b]carbazole). 

 

Рис.2.29. Квантово-хімічні розрахунки хімічних структур 13-16, їхньої 

геометрії та HOMO, LUMO (B3LYP/ 6-31G**). 
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Оптимізовані структури OLED на основі цих сполук  – ITO/CuI/14 або 

16/PDB/BPhen/Cs2CO3/Al. EQE даних пристроїв склали 3.4 і 2% відповідно. 

Різницю в значеннях можна пояснити різим балансом рекомбінюючих носіїв 

заряду в EML і різними енергетичними бар’єрами обраних матеріалів. 

Спектри електролюмінесценції дають підстави вважати що в наведених 

діодах утворюються електромери [242]. 

Розглянемо серію випромінюючих домішок 17-19 [243]. У їхній основі 

лежить трукснен (10,15-dihydro-5H-diindeno[1,2-a;10,20-c]fluorene), 

планарний поліароматичний вуглеводень зі симетрією С3, який 

зарекомендував себе для синтезу жорстких структур з високою термічною 

стабільністю [244-246].. Подібні сполуки широко застосовані в 

оптоелектронних пристроях, в тому числі в OLED [247-250]. Завдяки 

характеру свого вирпомінювання [251-252] труксенові похідні можуть бути 

кандидатами для створення WOLED на основі однієї випромінюючої 

домішки [253]. В сполуках 17 і 18 до труксена під’єднаний тетрафенилетен, 

що призводить до явища появи та зростання інтенсивності випромінювання 

завдяки агрегації молекул (AIE) [53-54, 254-256]. Протилежний ефект гасіння 

люмінесценції спричинений агрегацією ACQ можна спостерігати в сполуці 

19, де до труксену приєднано 2,3,3-трифенилакрилонітріл. Причиною ACQ є 

π-π укладання молекул. Хімічні структури представлені на рис. 2.30. 
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Рис.2.30. Хімічні структури матеріалів 17-19. 

 

Рис.2.31. Квантово-механічні розрахунки DFT геометричної будови 17-

19 (базис Gaussian 09 B3LYP/6-31G**). 

Як видно по теоретичним квантово-хімічним розрахунками (рис. 2.31-

2.32) в сполуках 17-18 HOMO і LUMO локалізовані на труксеновому ядрі і 

тетрафенилетеновій ланці. В той час як для матеріалу 19 HOMO має схоже 

розташування, LUMO зосереджена тільки на трифенилакрилонітрілових 
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ланках. Це прямо вказує на перенсення заряду з HOMO до LUMO. 

Трифенилакрилонітріл є сильним акцептором, тому ширина забороненої зони 

для 19 менше чим у 17-18. 

 

Рис.3.32. Квантово-хімічні розрахунки DFT молекулярних орбіталей 

17-19 (базис Gaussian 09 B3LYP/6-31G(d,p)). 

Методом фотоелектронної емісії було встановлені значення 

іонізаційного потенціалу твердих плівок сполук близько 6 еВ. Також зразки в 

твердому стані показали квантовий вихід фотолюмінесценції до 38, 49 і 5% 

для 17-19 відповідно, у той час як для рідин даний показник складав менше 

одного відсотку. Низький квантовий вихід у випадку сполуки 19 пояснюється 

гасінням випромінювання через особливості переносу заряду в молекулі. 

Результати попередніх фотфоізичних досліджень представлені на рис. 2.33. 
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Рис.2.33. Нормовані спектри поглинання та фотолюмінесценції плівок 

та розчинів THF і толуолу 

Продовжуючи електролюмінесцентне дослідження методом 

ротаційного нанесення з подальшим вакуумно-термічним нанесенням були 

виготовлені OLED sc17, sc18 і sc19 з структурами ITO/MoO3(1 нм)/17, 18 або 

19 (35 нм)/TSPO1(10 нм)/TPBi(90 нм)/LiF(0.5 нм)/Al синьо-зеленого кольору 

випромінювання з кольоровими координатами CIE 1931 (0.186,  0.334),  

(0.181,  0.293) і (0.32,  0.463) відповідно. Для виготовлених світлодіодів 

характерні високі значення напруги включення 7-11В через поганий баланс 

електронів та дірок у EML завдяки відсутністю дірково-транспортних шарів. 

OLED продемонстрували низьку максимальну ефективність з 0.2% EQE і 

яскравість не вище 400кд/м2. Отримані результати вказують на необхідність 

оптимізаації структур світлоідодів. 
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 2.2. Підготовка та дослідження зразків 

Для вимірювань спектрів фотолюмінесценції, фосфоресценції та 

електролюмінесценції були використані спектрометри Edinburgh Instruments 

FLS980 і Aventes AvaSpec-2048XL. Джерела світла збудження були 

ксенонова, мікросекундна і фемтосекундна лампа. Інтегральна сфера разом з 

FLS980 використовувалась для знаходження значень квантового виходу 

фотолюмінесценції плівок та розчинів. У якості порівняння 

використовувалися кварц і розчинник. Довжина хвилі збудження ксеноновою 

лампою при цьому в більшості випадків складала 330 нм. Спектри 

фотолюмінесценції без часу затримки та з ними, криві затухань 

фотолюмінесценції, залежність інтегральної суми затриманої флуоресценції 

від дози фотозбудження вимірювались за допомогою FLS980 і лазеру 

PicoQuant LDH-D-C-375 з довжиною хвилі лазерного пучка 374 нм. Для 

проведення експериментів з твердими зразками при різних температурах від 

77 К до кімнатної в інертній атмосфері був задіяний кріостат для рідкого 

азоту Optistat DN2 і вакуумний насос. Дегазування розчинів відбувалось за 

допомоги герметичної кювети спеціальної форми, вакуумного насосу 

шляхом проходження не менше п’яти циклів охолодження рідким 

азотом/затвердіння рідини/відкачка повітря/розтавання, що дозволяло 

мінімізувати вміст молекул кисню у розчинах. Спектри поглинання розчинів 

низької концентрації, плівок і спектри електролюмінесценції OLED-

пристроїв були виміряні з використанням спектрометру Aventes AvaSpec-

2048XL. 

Тверді зразки досліджуваних сполук були задієні у фотоелектронній 

випромінювальній спектроскопії у повітряній атмосфері. Методом вакуумно-

термічного напилення (детальніше далі) на скляні підкладки оксиду 

флуорин-олова (FTO) наносились тонкі шари матеріалу. За допомогою 

дейтерієвого джерела випромінювання ASBN-D130-CM надкороткого 

ультрафіолетового діапазону, монохроматора CM110 1/8м і електрометра 
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6517B Keithley здійснювались вимірювання спектрів фотоелектронного 

випромінювання.  

Плівки виготовлені вакуумно-термічним напиленням були 

характеризовані техніками TOF, CELIV, що дозволило встановити 

напівпровідникові властивості матеріалів, тип провідності, величини 

рухливості носіїв заряду при прикладених полях. Обладнання для проведення 

даних експериментів включає в себе імпульсний лазер Nd:YAG (EKSPLA 

NL300, довжина хвилі збудження 355 нм, тривалість імпульсів від 3 до 6 нс), 

електрометр Keithley 6517B, осцилоскоп Tektronix TDS 3052C і генератор 

Tektronix AFG3011C. 

Для проведення теоретичних квантово-механічних розрахунків 

досліджуваних молекул використовувалося програмне забезпечення Gaussian 

16. У більшості випадків застосовувалася теорія DFT із базисом B3LYP/6-

31G(d,p). Схеми молекулярних орбіталей представлені за допомогою 

програмного забезпечення Gaussview 6. 

 2.3. Розробка методики виготовлення OLED та проведення 

експериментального визначення яскравісних та колірних характеристик 

Основною метою розробок у сфері OLED технологій є виготовлення 

якісних та ефективних освітлювальних пристроїв. Тому першочергова задача 

досягнути якомога кращого співвідношення яскравості, що є основною 

світловою характеристикою, та ефективності перетворення затраченої 

електроенергії у світло та яскравість. Про ефективність виготовленого OLED 

можна судити з точки зору прикладеного струму, потужності або фотонів. 

Детальний опис основних  параметрів OLED включає в себе спектри 

електролюмінісценції при різному вольтажі операційної роботи, вольт-

яскравісна залежність (звідки встановлюється напруга включення), 

залежності зовнішньої квантової ефективності, ефективності потужності та 

ефективності струму до густини струму. Для зручності порівняння приладів 

та показу способу подальшого застосування також можна представити 
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значення CIE-координат випромінювання при вольтажі, який у більшості 

випадків задумується як основний для операційної роботи. 

Методика виготовлення світлодіодів та проведення експерименту 

залежить від задуму використання OLED у майбутньому. Для обрахунку 

основних характеристик досліджуваного OLED потрібно провести синхронні 

вимірювання вольта-амперної характеристики та інтенсивності 

електролюмінесценції досліджуваного пристрою. Синхронізація 

вимірювання напруги, фотоструму та потужності світлового потоку для 

кожного послідовного виміру у конкретний момент часу є критично 

важливою для мінімізації похибки виміру та визначення характеристик і 

досягається програмним та матеріальним забезпеченням. 

Для виготовлення OLED-пристроїв та оптимізації її архітектури задля 

досягнення найкращого результату застосовувались техніки термічно-

вакуумного напилення та технологія ротаційного нанесення. В обох випадках 

зразки перебували в герметичному главбоксі MB EcoVap4G, заповненою 

інертною атмосферою – газоподібним азотом. Дані умови забезпечували 

уникнення негативних наслідків контактування зразків, органічних молекул з 

оточуючим середовищем та молекулами повітря, що дозволило запобігти 

негативним чинникам при підготовці зразків, таким як деградація та інші. 

Деоксигенізація необхідна була також для мінімізації безвипромінювальної 

деактивації збуджених станів органічних молекул шляхом передачі енергії 

збудження молекулам повітря або в якості тепла.  

Обладнання Kurt J. Lesker, яке вмонтовано у главбокс, було 

використано для термічно-вакуумного напилення. Для даного способу 

виготовлення спочатку були підготовлені підкладки. На скляній поверхні був 

розташований шар оксиду індій-олова ITO, який продемонстрував себе 

одним із найкращих матеріалів у якості аноду. Порошок цинку та соляна 

кислота були використані для утворення семи сегментів на підкладці, що 

дозволяє виготовити сім різних OLED-пристроїв з однаковими структурами, 

котрі були виготовлені в абсолютно однакових умовах. Питомий опір 
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підготовленої підкладки складав - 30 Ом/sq. В умовах високого вакууму 2*10-

6 мбарр та обертання тримача, на якому знаходилися підкладки, один за 

одним були нанесені всі необхідні шари органічних, неорганічних та 

металевих матеріалів. Швидкість вакуумного-термічного нанесення 

органічних сполук на зразки складало 0.5-2 ангстрем за секунду. У випадку 

необхідності наносились доповані шари з системою матриця-домішка тощо. 

Вакуумно-термічне напилення було застосоване не лише для виготовлення 

OLED, а й ще для створення тонких плівок органічних матеріалів нанесених 

на скляні чи кварцові підкладки для фотофізичних досліджень та для 

виготовлення зразків для електрохімічних експериментів, ціллю яких було 

встановлення значень іонізаційного потенціалу та рухливості основних носіїв 

заряду – електронів та дірок. 

Задля можливої оптимізації емісійні шари деяких матеріалів з 

відмінними дірково-транспортними властивостями були нанесені ротаційним 

підходом з подальшим вибірковим нанесенням транспортних шарів і катоду 

шляхом вакуумного-термічного напилення. Таким чином було здійснення 

комбінування кількох методів виготовлення пристроїв у боротьбі за пошук 

шляхів що приведуть до збільшення ефективності OLED. Для ротаційного 

нанесення розчин відповідної концентрації (~1-2мг/мл), кількості (~100мкл) 

був политий на підкладки під’єднані за допомогою функції присмоктування 

до тримача центрифуги, після чого були застосовані відповідні режими 

обертання (~500 обертів за хвилину, впродовж ~45-90 секунд). Дана гібридна 

технологія виготовлення OLED увінчалася успіхом і в деяких випадках 

демонструвала позитивний результат у плані покращення ефективності. Тим 

не менш у даній роботі продемонстровані сполуки, з якими вдалося досягти 

найкращих результатів за допомогою виключно вакуумного-термічного 

методу напилення шарів.  

Для експериментальних вимірювань виготовлений OLED кріпився на 

тримачі на відстані 30 см і паралельно до каліброваного фотодіоду PH100-Si-

HA-D0, у ролі детектора, який вимірює інтенсивність електролюмінесценції. 
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OLED і фотодіод розташовуються у закритій камері з внутрішньою чорною 

поверхнею, що не відбиває світло, для уникнення детектування шумових 

сигналів з навколишнього середовища і світла відбитого від внутрішньої 

поверхні камери. Фотодіод має високу чутливість, широкий спектр 

фоточутливості який включає оптичний діапазон, малий час відгуку у межах 

кількох 10-8 с та був прокаліброваним на довжині хвилі максимальної 

фоточутливості.  Поверхня фотодіоду має площу 144 мм2, детектуюча або 

ефективна поверхня фотодіоду має площу 70.7 мм2. При детектуванні 

фотодіод не реєструє 7% падаючого випромінювання. Реальні значення 

яскравості та кількості випущених фотонів більші ніж виміряні й потрібні 

бути помноженими на відповідний коефіцієнт, який становить приблизно 

1.075. 

OLED приєднується до контактів осцилографа Keithley 6517B за 

допомогою мідних провідників та срібної емульсії для контакту електродів 

OLED з провідниками. На електроди досліджуваного пристрою подається 

постійний струм з напругою у межах від 0 до 10-20 В за допомогою джерела 

струму Keithley 2400C. При досягненні деякої напруги, що має назву напруга 

включення, відбувається випромінювальна рекомбінація носіїв заряду у 

випромінюючому шарі OLED. Згенеровані електролюмінесценцією OLED 

нерівноважні носії заряду спричиняють зростання фотоструму у фотодіоді. 

Таким чином утворений досліджуваним OLED світловий потік детектується 

фотодіодом. Програмне забезпечення Power and Energy Monitor 11S-LINK 

було вдосконалене і дозволило робити синхронні заміри вольт-амперної 

характеристики за допомогою осцилографа і потужності випромінювання 

виготовленого OLED за допомогою фотодіоду-детектора. Спектрометр 

Aventes AvaSpec-2048XL з оптоволокном, на кінці якого розміщений 

фотодетектор, застосовувався для вимірювання спектрів 

електролюмінесценції виготовлених OLED при різних напругах. Програмне 

забезпечення спектрометру Edinburgh Instruments FLS980 було застосовано 

для визначення 1931 CIE кольорових координат отриманих спектрів 
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електролюмінесценції. Всі експериментальні вимірювання були здійснені 

при кімнатній температурі в повітряній атмосфері. 

Оскільки призначення OLED-пристроїв – освітлення та випромінюючі 

дисплеї потрібно приділити увагу природі сприйняття світла людиною. 

Людське око сприймає світло з довжинами хвиль у межах ~380-780 нм, що 

називається оптичним діапазоном. Чутливість людського ока має найбільше 

значення на 555 нм. (рис. 2.34) 
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Рис.2.34. Крива спектральної чутливості ока.  

Внаслідок особливостей сприйняття світла людським оком зв’язок 

фотометричних характеристик світла з радіометричними величинами 

відіграють важливу роль. Світловий потік Ф – кількісна характеристика 

електромагнітного випромінювання, енергія, яка проходить через деяку 

поверхню за одиницю часу. Одиниця вимірювання світлового потоку – 

люмен (лм), значення світлового потоку монохроматичного джерела світла, 

який випромінює на 555 нм з оптичною силою (радіометрична величина) 

1/683 Вт. Сила світла Iv – це відношення світлового потоку, до тілесного кута 

в межах якого він проходить, вимірюється в канделах (кд). Кандела – 

одиниця вимірювання, що дорівнює люмен поділеному на стерадіан, 

введений як сила світла від джерела монохроматичного випромінювання з 
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оптичною силою 1/683 Вт, довжиною хвилі 555 нм в тілесний кут 1 

стерадіан. Повний світловий потік джерела світла визначається за формулою 

2.1. 

 (2.1) 

Світлова енергія – фізична величина, що характеризує здатність 

людського ока викликати зорові відчуття під дією енергії електромагнітного 

випромінювання, вимірюється в люмен-секундах. Наступні співвідношення 

пов’язують світлову енергію зі спектральною густиною (формула 2.2) та 

світловим потоком (формула 2.3) відповідно: 

 (2.2) 

 (2.3) 

 – стала максимальної спектральної світлової ефективності і яка 

дорівнює 683 лм/Вт; ФЕ – спектральна густина енергії випромінювання. 

Яскравість є світловою характеристикою джерел світла, вимірюється в 

кд/м2 і визначається відношенням сили світла випромінюючої поверхні в 

одиницю тілесного кута до площі її проекції в площині, перпендикулярній до 

напряму стеження: 

(2.4) 

Для визначення яскравості OLED при даній методиці проведення 

експерименту визначається за формулою 3.5. 

 (2.5) 

де  – множник, що відповідає за перетворення радіометричних 

величин у фотометричні;  – напруга фотодіоду; S – фоточутливість 

фотодіоду в одиницях Вт потужності випромінювання на напругу фотодіоду; 

 – фактор заповнення;  – відстань між OLED і фотодіодом;  – вікно 

прозорості; ,  – площі випромінюючої поверхні OLED та 
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детектуючої фотодіоду відповідно. Формула застосовна лише за умови якщо 

відстань між OLED і фотодіодом значно перевищує розміри їхніх поверхонь. 

Вікно прозорості береться за 0.93. 

 визначається наступним чином: 

 (2.6) 

де   – вимірювана спектральна функція OLED; - крива чутливості 

ока (рис. 2.34). 

Коефіцієнт заповнення порівнює спектр випромінювання OLED зі 

спектральною залежністю чутливості фотодіоду і так само як і  

визначається спектром електролюмінесценції OLED: 

 (2.7) 

де  – спектр фоточутливості фотодіоду (рис. 2.35). 
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Рис.2.35. Крива спектральної чутливості фотодіоду-детектора. 

Ефективність струму в одиницях кд/А визначається як відношення 

яскравості до густини струму. Ця фізична величина є характеристикою 

вкладу носіїв заряду електричного струму в ефективність випромінювання 

OLED-пристрою. 
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Ефективність потужності OLED вводиться як відношення світлового 

потоку Ф випромінювання діоду до електричної потужності P, яку діод 

споживає. Одиницею вимірювання ефективності потужності є лм/Вт і є 

такою ж для світлової ефективності. Проте це різні фізичні характеристики. 

Світлова ефективність є характеристикою, що пов’язує світловий потік і 

оптичну силу. 

Дані ефективності є мірою того наскільки успішно електрична енергія, 

прикладена до електродів OLED, трансформується в енергію 

випромінювання. Найбільш узагальнюючою характеристикою в цьому плані 

є величина зовнішньої квантової ефективності EQE, яку в певній мірі можна 

розглядати як електролюмінісцентний аналог квантового виходу 

фотолюмінесценції. EQE – відношення кількості квантів електромагнітного 

випромінювання, що виходять з випромінюючої поверхні OLED до кількості 

носіїв заряду інжектованих у пристрій і так само як і квантовий вихід лежить 

у діапазоні від 0 до 100%. 

EQE емпірично визначається наступною формулою 2.8. 

 (2.8) 

γ – фактор зарядового балансу, ηS/T – фактор випромінювальної 

рекомбінації, q – квантовий вихід фотолюмінесенції, ηout – фактор вилучення.  

Варто відмітити, що близький до 100% квантовий вихід 

фотолюмінесценції не є запорукою високих значень EQE, тим не менше ці 

значення в пропорційній залежності.  

γ лежить в межах від нуля до одиниці у переважній більшості випадків. 

Коли має місце утворення двох триплетних екситонів з одного синглетного, 

який утворився з одного електричного збудження, γ теоретично може сягнути 

2. Фізична суть γ – врахування співвідношення носіїв заряду у 

випромінюючому шару OLED. Якщо електрони та дірки інжектуються з 

катоду і аноду відповідно та переносяться до випромінюючого шару в різних 

кількостях, це означає, що значення величини EQE падає. Для максимально 
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результативної випромінюючої рекомбінації екситону співвідношення між 

дірками та електронами повинно бути якомога ближча до 1:1. Вихідною 

точкою розвитку OLED технології якраз і стало виявлення Тангом і Ван 

Слайком того, що величина γ здатне буте доведеним до значень близько 

одиниці в органічних гетероструктурах.  

ηout – це міра частки згенерованих фотонів, які були вилучені назовні. 

Показники заломлення органічних матеріалів та структури шарів органічних 

матеріалів зазвичай більша за показники заломлення скляної підкладки 

n=~1.5, на якій виготовлений OLED, та повітря n=1. Як наслідок за рахунок 

цього фактору загальна EQE зменшується. 

Статистично через взаємну орієнтацію спінів співвідношення між 

синглетними і триплетними екситонами – один до трьох. Таким чином в 

залежності від того, який підхід у виготовленні OLED був використаний, 

визначається частка триплетних екситонів задіяних у випромінюванні. Якщо 

q=100% у флуоресцентного матеріалу задіяного у випромінюючому шарі 

діоду, то за умови використання оптимальних структури органічних шарів та 

електродів у звичайному флуоресцентному OLED-пристрої лише синглетні 

екситони задіяні у випромінюванні, ηS/T=25%, а максимально можливе 

значення EQE складає ~7-8% за рахунок досягнень максимізації γ (до 1) та 

ηout. Аналогічно OLED основані на TADF матеріалах, PhOLED-пристрої 

наразі можуть досягати ηS/T=100% і EQE ~30-38% за рахунок залучення усіх 

екситонів до емісійних процесів. Для матеріалів з явищем триплет-

триплетної анігіляції OLED-пристрої можуть досягати EQE ~18-19%. 

Способи принципового збільшення значення фактору випромінювальної 

рекомбінації розглянуті детальніше в даній роботі. Про наявність тих чи 

інших електрофізичних процесах в OLED можна судити в першому 

наближенні по значенню отриманого EQE. По значенню квантового виходу 

фотолюмінесценції зразків досліджуваної сполуки можна передбачити 

максимальне можливе EQE при розумінні як проходять фізичні процеси 
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деактивації збудження в конкретному випадку і зробити висновок про те 

наскільки оптимальною є архітектура виготовленого OLED-пристрою. 

Користуючись програмним забезпеченням для обчислень числових 

масивів даних значення ефективності струму, ефективності потужності та 

EQE обраховуються на основі співставлення даних яскравості і відповідних 

значень напруги та електричного струму. 

На одному рівні з ефективністю роботи діоди важливу роль відіграє 

колір випромінювання та як його сприймає людське око. Загальноприйнятою 

наочною характеристикою кольору, яка використовується при описі 

властивостей OLED, є CIE кольорові координати спектру 

електролюмінесценції. Фоточутливість ока визначає методику обрахунку CIE 

координат. Відомо, що за сприйняття кольорів людським оком відповідають 

три фоторецептори. Результуючий колір, який сприймає око, визначається 

інтегралом результату згортки спектру падаючого світла з кривими 

фоточутливості кожного з фоторецепторів. Через різницю у розподілі 

кількості поглинутих квантів між вищезгаданими трьома фоторецепторами 

різні кольори сприймаються по-різному. Математична оцінка певної 

усередненої кількості поглинутих фотонів у кожному фоторецепторі ока 

дозволяє задати колір світла, що бачить людина, числовими параметрами на 

певній кольоровій діаграмі з усіма можливими варіантами розподілу знаючи 

лише форму спектральної кривої світла сприйнятим оком. 

На даний момент існує велика кількість різних підходів і стандартів до 

подання колірних моделей і їхнього обрахунку. Найпоширенішим 

стандартом є CIE 1931 року[45], яка є достатньо наочною і широковживаною 

у наукових колах. 

Обрахунок CIE 1931 кольорових координат виконується наступним 

чином: 

1. Проведення згортки спектру випромінювання та кривої 

фоточутливості для кожного з 3-х основних фоторецепторів людського ока 

(рис.3.36); 
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2. Обрахунок площі кривої результату кожної із математичних 

згорток. Таким чином отримуються значення X, Y, Z. 

3. x, y визначаються за формулами 2.9 і 2.10. 

 (2.9) 

 (2.10) 

4. Знаходження числових координат відповідної точки на 

кольоровій діаграмі CIE 1931, яка відповідає кольору досліджуваного 

спектру (рис. 2.37). 

 

Рис.2.36. Криві спектральної чутливості основних фоторецепторів 

людського ока 
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Рис.2.37.  Діаграма CIE 1931 

 2.4. Методика підтвердження наявності феномену TADF в 

органічних молекулах 

Явище TADF доволі важко розрізнити від інших феноменів задіяння 

триплетних екситонів у випромінюванні. Стверджування наявності 

протікання TADF для даної сполуки вимагає проведення серії 

експериментальних досліджень, що підтвердить кожен необхідний аспект 

процесу цього явища [257]. Важливим також є вибір зразків для проведення 

експериментів. Незалежно від того чи протікає TADF у недопованій твердій 

плівці досліджуваної органічної сполуки чи ні, TADF може мати місце у 

плівці системи матриця/сполука, що є образом випромінюючого шару OLED. 

Допування плівок може дозволити подолати перешкоди ефективного процесу 

RISC або ці перешкоди можуть бути відсутніми і стимулювати TADF. Варто 

також відмітити що випромінюючий шар OLED сам по собі є унікальним 

середовищем з унікальними електрофізичними і елекрохімічними 

властивостями. Таким чином варто мати на увазі що TADF може проявляти 

себе по-різному в допованих і недопованих плівках органічних сполук і 

відповідних шарів діодів. При підтвердженні з високою вірогідністю 
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наявності феномену TADF в конкретному типу зразку ми можемо говорити 

про TADF в інших типах зразків цієї ж сполуки лише до певного відношення.  

Переважна більшість TADF молекул є донор-акцепторними 

молекулами, що формують CT стан у полярних розчинниках (етанол, THF 

тощо) з широкими нерозщепленими піками випромінювання, у той час як у 

неполярних розчинниках (гексан, толуол, хлороформ тощо) випромінювання 

відповідає π*→ π переходу. Дипольний момент молекули значно більший в 

збудженому CT стані чим в основному. Полярне середовище сприяє 

зменшенню рівня енергії CT стану. Тому чим більша полярність розчинника 

тим більший довгохвильовий зсув емісії. Проте в деяких випадках, у 

сполуках з характерним сильним переносом заряду можливе гасіння CT 

випромінювання у деяких полярних розчинниках. Прояв цього типу 

сольватохромізму, залежності спектральних характеристик від розчинника, 

вказує на характер внутрішньомолекулярного CT молекули, що є необхідним 

для TADF [258-259]. 

У випадку малого ΔEST основним способом розрізнення TADF і 

фосфоресценції при кімнатній температурі є аналіз кривої затухання і 

спектрів люмінесценції та значень часів життя випромінювання. TADF є 

затриманою і повинна мати час життя не менше порядку ~10-7с. Зазвичай 

досить очікуваним є детектування часів життя у мікросекундному діапазоні. 

Відсутність затриманої флуоресценції відразу відсіює TADF і знімає 

необхідність проведення більш складних експериментальних досліджень. 

ΔEST повинна бути достатньо малою для TADF. Значення рівнів енергій 

перших збуджених синглетних і триплетних рівнів визначається по 

короткохвильовим краям спектрів флуоресценції та фосфоресценції 

відповідно виміряних при 77К. Варто особливо відмітити, що великих 

труднощів може складати розрізнення піків флуоресценції і фосфоресенції у 

спектрах фотолюмінесценції. Проте не слід забувати що ефективність RISC 

збільшується при більшому розщепленні, що вказує на оптимальні значення 
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величини ΔEST. Як наслідок величина розщеплення може складати десяті 

електронвольта і все одно бути достатнім для TADF процесу. 

Розглянемо заселення синглетних і триплетних збуджених станів з 

часом: 

 (2.11) 

 (2.12) 

Розв’язками цих рівнянь будуть: 

 (2.13) 

 (2.14) 

Як видно з рівняння TADF затухає з часом життя триплетів. 

Стаціонарна інтенсивність TADF визначається тоді за формулою 2.15. 

 

(2.15) 

Так як  рівняння може бути спрощене і 

набуває вигляду 2.16. 

 (2.16) 

У випадку з ТТА стала швидкості триплетного мономолекулярного 

затухання kPH протиставляєься сталій шивдкості гасіння дифузійного 

зіткнення триплетних екситонів kTTA. Коли триплети деактивуються швидше 

чим відбувається гасіння : 

 (2.17) 

При більшій концентрації триплетів ТТА домінує 

(2.18) 



 107 
 

Таким чином TADF і TTA можуть бути відрізнені експериментально за 

залежністю інтенсивності випромінювання з затримкою, що відповідає 

довготривалому випромінюванню, від дози збудження [260]. У випадку з 

TTA квадратична залежність переходитиме у лінійну при високих дозах, в 

той час TADF демонструє лінійну залежність на всьому діапазоні доз 

збудження досліджуваного зразка. 

Те, що затримана флуоресценція є термічно активованою повинно бути 

продемонстровано. 

При низьких температурах  і тоді: 

 (2.19) 

kRISC в свою чергу має місце при підвищенні температури.  

Енергія активації RISC близька до різниці енергій між синглетним і 

триплетним збудженим станом і не перевищує її (див. формулу з дест).  

При високих температурах  і зникає температурна 

залежність. Інтенсивність випромінювання стає сталою зазвичай при 

температурах вище ~250К. 

 (2.20) 

Ефективність затриманої флоресценції падає за рахунок посилення 

інших шляхів деактивації при високих температурах. Таким чином 

враховуючи формули можна судити про наявність оптимальної температури 

для ініціації процесу TADF. 

Іншим способом порівняти ефективності короткотривалої та 

затриманої флуоресценції окрім аналізу кривої затухання фотолюмінесценції 

є дегазування розчинів [124]. Відсутність взаємодії органічних молекул з 

молекулами повітря відсікає шляхи для безвипромінювальної дезактивації 

для триплетних екситонів. Вклад затриманої флуоресценції у 

випромінювання може бути описаним формулою 2.21. 
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 (2.21) 

де IPF і IDF відповідають інтенсивності короткотривалої і затриманої 

флуоресценції відповідно.  

Необхідною умовою використання даного методу для детектування 

вкладу затриманої флуоресенції є однаковість спектрального розподілу після 

дегазування, що вказуватиме на один шлях випромінювальної дезактивації 

триплетних і синглетних екситонів. Це може бути продемонстровано при 

вимірюванні спектрів флуоресценції плівок в азотній атмосфері або вакуумі 

при різних температурах, наприклад від 77 К до кімнатної. У кімнатній 

температурі і швидше можна здійснити вимірювання дегазованого або 

деоксигенізованого розчину. Необхідно також відмітити, що у такому 

випадку дегазування вказує на довоготривалу флуоресценцію в незалежності 

від причин її виникнення, що не дає змогу відрізнити TADF від ТТА тощо. У 

випадку якщо після дегазування відбудеться зростання інтенсивності 

випрмінювання іншого спепктрального піку в довгохивльовій області, це 

може бути проявом наявності фосфоресценції при кімнатній температурі у 

молекулах з великим ΔEST. Альтернативним поясненням може слугувати 

наявність випромінювання локально збуджених центрів емісії молекул.  

 

Рис.2.38. Схематичний спектр фотолюмінесценції дегазованих і 

недегазованих розчинів розчинів TADF сполуки і сполуки, з проявом 

кімнатної фосфоресценції, відповідно. 
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Таким чином дегазування дозволяє визначити який фізичний процес має 

місце і у випадку, якщо це TADF, дає змогу оцінити його вклад у 

випромінюванні. (рис. 2.38) 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. З метою всебічного фізичного дослідження серій нових синтезованих 

сполук, з врахуванням перспективи виготовлення на їхній основі OLED-

пристроїв з подальшим електролюмінесцентним дослідженням і 

характеризацією виготовлених світлодіодів, були знайдені та обрані 

необхідні сполуки, враховуючи ті чи інші їхні властивості, що були описані. 

Зокрема для виготовлення електродів були використані оксид індій-олова, 

LiF, карбонат цезія, алюміній. Для інжекції дірок було обрано тріоксид 

молібдену та йодид міді. Широкий спектр сполук для виготовлення 

транспортних і блокуючих шарів та матриць OLED включає BCP, BPhen, 

mCP, m-MTDATA, NPB, PBD, TAPC, TCTA, TCz1 і TPBi. Для дослідження 

матриць для PhOLED наносились доповані шари EML з рідкоземельними 

домішками  – Ir(piq)2(acac) для червоного кольору випомінювання 

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

2. Були продемонстровані хімічні структури та результати початкових 

теоретичних квантово-механічних та експериментальних досліджень 

основних хімічних та фізичних властивостей серій нових донор-акцептор-

донорних органічних молекул, що демонструють явище TADF; органічної 

матриці, що демонструє формування електроплексів; матриць для PhOLED-

пристроїв; органічних молекул для блокування перенесення електронів у 

дірково-транспортні шари,  випромінюючих органічних домішок для синього 

кольору випромінювання і для використання у WOLED. 

3. Було детально описано методику проведення експериментальних 

фото- та електрофізичних, хімічних досліджень, підготовки необхідних для 

цього зразків, використане експериментальне обладнання, режими та 

характеристики роботи та програмне забезпечення. 

4. Основними параметрами виготовлених OLED-пристроїв є спектр 

електролюмінесценції та її кольорові координати, значення напруги 

включення, ефективності струму, ефективності потужності, зовнішньої 

квантової ефективності. Максимальні досягнуті параметри, їхня 
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фотометрична та радіометрична фізична суть і те, як вона може 

застосовуватись на практиці, встановлені в даному розділі роботи. Було 

розроблено методику виготовлення світлодіоду та її характеризації за 

допомогою експериментальних досліджень. 

5. Важливою частиною експериментального дослідження TADF-

молекул є підтвердження того, що дане явище має місце. На основі 

ретельного знаходження 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 підготовка відповідних 

зразків, ціль якого конкретно полягає у підтвердженні протікання процесу 

TADF. Було наочно показано, що експериментальні дані, кожні з яких 

необхідні для підтвердження наявності TADF, 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 дози збудження на всьому 

діапазоні значень; 
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- підтвердження термічної активації TADF з аналізу спектральних 

досліджень проведених при різних температурах. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ  

 

 3.1. Дослідження органічних емітерів з явищем TADF з 

дифенилсульфонами у якості акцептора та різними донорами 

Значення іонізаційних потенціалів, отриманих зі спектрів 

фотолектронного випомінювання (рис.3.1), становлять 5.83, 5.53, 5.4, 5.51 еВ 

для 1-4 [196] відповідно і добре корелюють з величинами, отриманими 

методом циклічної вольтамперометрії (дивись розділ 2.1). 

 

Рис.3.1. Спектри фотоелектронної емісії твердих плівок сполук 1-4. 

 

Рис.3.2. Залежності рухливості електронів і дірок 1-4 від електричного 

поля. 
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Характеристики біполярного перенесення зарядів сполук у твердому 

стані були детектовані методами TOF і CELIV при кімнатній температурі 

(рис. 3.2). При напруженості електричного 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 EML у OLED. Для цього були 

виготвлені й досліджені допповані плівки з mCP та TCz1 у якості матриці. 

Результати фотофізичних досліджень представлені на рис. 3.3-3.8 і в 

табл. 3.1-3.2. Розташування та інтенсивність низькоенергетичних смуг 

спектрів поглинання, що вказують на переходи на збуджені енергетичні 

стани, залежить від типу донорної частини. Аналіз сполук вказує на 

утворення CT станів переносу зарядів, які характеризується незначною 

кон’югацією осциляторів з мінімальним коливанням, як для більшості TADF 

[124]. Для підтвердження внутрішьномолекулрного переносу зарядів були 

проведення вимірювання розчинів з різною полярністю розчинників (εr=7.5 

для THF, εr=4.81 для хлороформу, εr=2.38 для толуолу) (рис. 3.3а) Характерне 

положення піків флуоресецнції, з варіацією значень довжин хвиль до 

п’ятдесяти нанометрів, в залежності від розчинника є характерним для TADF 

молекул і вказує на формування ICT станів. Завдяки значним 

внутрішньомолекулярним взаємодіям смуги поглинання плівок ширші і 

зсунуті в довгохивльову область у порівнянні з розчинами [68,209]. Як видно 

з рис. 3.3б край спектру поглинання недопованої плівки сполуки 4 вказує на 

те, що метилові групи приєднані до акридину в значній мірі не допускають 

внутрішньомолекулярні взаємодії за відсутності матриці. По краю смуг 

поглинання з найнижчою енергією можна судити про значення ширини 

забороненої зони в першому наближенні – 3.32, 3.23, 3.19 і 3.7 еВ для 
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молекул 1-4 відповідно в недопованих плівках. Спектри флуоресценції 

пов’язані зі зразками на базі дифенилсульфонової сполуки з карбазольними 

донорами мають достатньо малий Стоксів зсув 68 нм для можливого 

самогасіння за механізмом FRET. Для сполук з іншими донорами, які є 

сильними донорами електронів, майже ортогональна геометрія між донором і 

акцептором стимулює внутрішньомолекулярне перенесення зарядів що 

призводить до великих значень Стоксового зсуву, які досягають трьох сотень 

нанометрів в таких полярних розчинниках як THF [198]. Піки спектрів 

поглинання допованих плівок відповідають матриці, в той час як піки 

флуоресценції відповідають випромінюванню недопованих плівок 

досліджуваних сполук проте з незначним короткохвильовим зсувом, що 

вказує на успішне перенесення енергії електронного збудження від молекул 

матриці до молекул домішки. Судячи зі спектрів плівок з TCz1, матриця має 

незначний вклад у випромінювання у межах короткохвильового діапазону. 

Спектри плівки 1:TCz1 також мають на вібронні смуги.  

При кімнатній температурі і звичайному атмосферному повітрі були 

проведені виміри значень квантового виходу фотолюмінесценції зразків, 

кривих затухань фотолюмінесценції та обраховані часи життя 

випромінювання. У деоксигенізованому середовищі очікуються значно кращі 

характеристики сполук [261]. Більші значення квантового виходу у 

допованих плівках чим у недопованих вказує на зменшення гасіння 

концентрації при переносі енергії з матриці до  молекул сполук і вірність 

обраного підходу щодо застосування сполук у допованих EML світодіодів. У 

випадку сполук 3 і 4 було досягнуто детектування часів життя у 

мікросекундному діапазоні для всіх типів плівок. Дана затримана 

флуоресценція може бути віднесена до TADF.  На рис. 3.3 в представлені 

спектри фотолюмінесценції і фосфоресценції розчинів сполук у THF при 77 

K. З високоенергетичних країв спектральних смуг можна оцінити положення 

рівнів енергії перших збуджених синглетних і триплетних станів. Як видно з 

отриманих результатів часткова локалізація HOMO на дифенлсульвоновому 
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акцепторі в сполуці 1 призводить до зсуву рівня енергії триплетного стану і 

великого значення ΔEST [197,262-263], 0.44 еВ в розчині THF, ознакою чого є 

наявність стану переносу заряду підтвердженого теоретичним аналізом і 

практичними дослідженнями. Вдале положення HOMO і LUMO в закручених 

структурах 2-4 призводить до мінімізації значень синглет-триплетного 

розчеплення до 0.01-0.06 еВ. 

Табл.3.1. Фотофізичні параметри розчинів та недопованих плівок 

1-4. 

  

(a) 

С
п

о
л
у
к
а
 

Розчин THF  
Розчин 

толуолу 

Розчин 

хлороформ 
Недопована плівка 

пік 

погл, 

нм 

пік 

випр, 

нм 

пік 

погл, 

нм 

пік 

випр, 

нм 

пік 

погл, 

нм 

пік 

випр, 

нм 

пік 

погл, 

нм 

пік 

випр, 

нм 

Стокс

зсув, 

нм 

край 

погл, 

нм 
,еВ 

1 323 426 338 405 338 422 341 409 68 373 3.32 

2 305 596 304 561 296 579 320 558 240 389 3.19 

3 317 596 308 547 315 572 322 543 221 384 3.23 

4 281 522 301 489 287 515 288 506 218 335 3.70 
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Рис.3.3. Спектри поглинання та фотолюмінесценції розчинів сполук 1-4 

у THF, хлороформі й толуолі (а), недопованих та допованих з mCP, TCz1 у 

якості матриць плівок (б), нормовані спектри фотолюмінесценції і 

фосфоресценції розчинів THF при 77 К (в). 
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Табл.3.2. Фотофізичні парметри розчинів THF та недопованих плівок 

1-4 при 77К і 293К. 

Сполука 

ФPL 

TCz1 
[а], 

% 

ФPL 

mCP [б], 

% 

ФPL neat 

[в], % 
ES1 

[г], eV ET1
[г], eV ΔEST

[г], eV 

1 10.9 21.8 24.4 
3.49 

(3.01) 
3.05 (2.84) 0.44 (0.17) 

2 8.2 11.6 9.2 
2.65 

(2.24) 
2.64 (2.22) 0.01 (0.02) 

3 20.8 32.1 11.9 
2.84 

(2.17) 
2.78 (2.14) 0.06 (0.02) 

4 23.9 36.5 33.1 
2.97 

(2.53) 
2.92 (2.50) 0.05 (0.02) 

 [а] Квантові виходи фотолюмінесценції допованих плівок з матрицею TCz1 (25wt%). [б] 

Квантові виходи фотолюмінесценції допованих плівок з матрицею mCP (5wt%). [в] Квантові виходи 

фотолюмінесценції недопованих плівок. [г] Обчислено з спектрів фотолюмінесценції розчинів THF 

при 77 K. Теоретичні значення ES1, ET1 і ΔEST показані в дужках. 

 

Рис.3.4. порівнює спектр фотолюмінесценції дегазованих і 

недегазованих розчинів сполук у толуолі при кімнатній температурі. 

Інтенсивність при дегазації значно зростає, в 1.9-4.7 рази, а положення 

піку випромінювання незмінне, що вказує на вклад триплетних 

екситонів у 1СТ випомінювання. Враховуючи високі квантові виходи 

фотолюмінесценції, малі значення ΔEST і детектування затриманої 

флуоресценції 3 і 4 були обрані для подальшого дослідження з метою 

підтвердження TADF через чіткі ознаки, які вказують на це явище. 
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Рис.3.4. Спектри фотолюмінесценції дегазованих і недегазованих 

розчинів толуолу сполук 1-4 при кімнатній температурі. 

На рис. 3.5а можна спостерігати наочну затриману флуоресценцію з 

часами життя більше 474 нс у твердих допованих плівках з системою 

домішка:TCz1 при кімнатній температурі. Положення піку випромінювання 

також незмінне, що вказує на однаковий шлях для триплетних і синглетних 

екситонів до випромінювальної рекомбінації. З цими зразками також було 

виміряно спектри фосфоресценції та фотолюмінесценції при температурі 

рідкого азоту (рис. 3.5б). Значення рівнів енергії Т1 для сполук 3 і 4 

допованих у TCz1 були обраховані як 2.74 і 2.86 еВ, S1 – 2.75 і 2.9 еВ 

відповідно. Отримані значення перебувають у добрій відповідності до 

вимірювань розчинів і дані значення енергетичного розчеплення синглетнів і 

триплетнів збуджених станів є меншими через високу полярність THF. На 

рис. 3.6 представлені криві затухання фотолюмінесценції зразків при різних 

температурах. Як видно при зростанні температури спостерігається термічна 

активація затриманої флуоресценції при тому що положення піків спектру 

фотолюмінесценції змінюється незначно в червону область скоріш за все 

виключно за рахунок локальних дипольних взаємодій між молекулами 
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матриці та досліджуваних сполук при високих температурах (рис. 3.6-3.7) 

[121].  

 

(a) 

 

(б) 

Рис. 3.5. Нормовані спектри фотолюмінесценції з різними часами 

затримки для плівок сполук 3 і 4 допованих у TCz1 (25wt%) при кімнатній 

температурі (а) і при 77К (б). 
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Рис.3.6. Криві затухання спектрів фотолюмінесценції плівок сполук 3 і 

4 допованих у TCz1 (25wt%) при різних температурах. 
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Рис.3.7. Нормовані спектри фотолюмінесценції плівок сполук 3 і 4 

допованих у TCz1 (25wt%) при різних температурах. Довжина хвилі 

збудження 374 нм. 

Для остаточного спростування можливості іншої природи окрім TADF 

у характері затриманої флуоресценції були здійснені додаткові 

експериментальні дослідження (рис. 3.8). Лінійна залежність інтегральної 

інтенсивності затриманої флуоресценції з часом затримки 1 мкс від дози 

збудження лазерного пучка зі значенням 0.91-0.96 нахилу на всьому 
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діапазоні потужності збуджуючого пучка є ще однією ознакою TADF у даних 

зразках. 
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Рис.3.8. Залежність інтегральної суми затриманої флуоресценції 

(1 мкс затримки) від дози збудження. 

 

 3.2. Дослідження органічних матриць для OLED, PhOLED 

Розглянемо ImPy детальніше [199]. На рис. 3.9 зображені результати 

фотофізичних досліджень цієї сполуки. Смуги поглинання були детектовані і 

в плівці, і в розчині, в ультрафіолотевому діапазоні і відповідають смугам 

поглинання ланкам пирену і нафталіміду. Внаслідок агрегації має місце 

невеликий зсув піків спектру плівки в порівнянні з THF. Низькоенергетичні 

смуги поглинання відносяться до ππ* переходів 1,8-нафталіміду. З краю 

поглинання на 439 нм було визначено значення ширини забороненої зони як 

2.8 еВ. Квантовий вихід фотолюмінесценції розчинів склав 43%, плівки – 

24%. Внутрішньомолекулярний характер переносу заряду призводить до 

батохромного зсуву піків впиромінювання в різних зразках порядку 35 нм з 

~440 нм для розчину толуолу, ~455 нм для недопованої плівки до ~475 нм 

для розчину THF.  З піків спектру фосфоресценції розчину ImPy в THF 

значення енергії рівня T1 було оцінено як 2.26 еВ.  
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Рис.3.9. Нормовані спектри поглинання, фотолюмінесценції, 

фосфоресценції розчину THF та плівки ImPy. 

Завдяки дослідженням методом циклічної вольтамперометрії 

іонізаційний потенціал має енергію 6.04 еВ. Фотоелектронне 

випромінювання твердих плівок показало 5.93 еВ. Отримані значення добре 

узгоджені. 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) (рис. 3.10). 

 

Рис.3.10. Залежності рухливості електронів та дірок ImPy від 

напруженості електричного поля. 
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Варто відмітити що експериментальні дані показали вищу рухливість 

дірок чим електронів у досліджуваних зразках матеріалів.  

Розглянемо квіназолінон-карбазольні матриці детальніше [209]. 

На рис. 3.11-3.12 зображені спектри поглинання та флуоресценції 

твердих плівок сполук, що повторюють спектральний характер відповідних 

розчинів THF. Винятком є сполука 5, для якої можна спостерігати 

додатковий пік з довжиною хвилі ~490 нм. Його утворення наочно 

підтверджує припущення про можливість утворення ексимерів, що є 

причиною трохи більших часів життя [264]. Для деяких сполук можна 

спостерігати зсув положення піків у довгохвильову область, що пояснюється 

внутрішньомолекулярними взаємодіями. Стоксів зсув варіюється від 46 до 

113 нм. Мале значення пояснюється незначними змінами в геометрії сполуки 

після збудження. Великий зсув 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 для матеріалів 5-9. 

 

Рис.3.11. Спектри поглинання твердих плівок сполук 5-9. 
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Рис.3.12. Нормовані спектри флуоресценції твердих плівок сполук 5-9. 

(λзб=350нм). 

5, 7 і 9 завдяки своїй непланарній структурі проявляють 

внутрішньомолекулярне перенесення заряду в збудженому стані. Агрегація в 

твердих зразках призводить до гасіння флуоресценції і падіння значень 

квантового виходу – 1.7, 1.2, 0.6, 1.1 і 0.4% для сполук 5-9 відповідно. В 

планарній 4 низькі квантові виходи ще можуть пояснені самогасінням через 

безвипромінювальне перенесення енергії через геометрію з π-π взаємодією. 

На рис. 3.13 представлені фотофізичні дослідження зразків при 

температурі рідкого азоту. Тип приєднання донору сильно впливає на 

значення енергії збуджених станів. Для сполуки 8 вихід фосфоресценції 

виявився недостатньо високим для детектування спектру фосфоресценції. 

Для інших матеріалів по краям спектральних смуг 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. 
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Рис.3.13. Нормовані спектри фотолюмінесценції (штриховані лінії) та 

фосфоресценції (суцільні лінії, час затримки 50мс) розчинів THF 5-9 при 77К, 

(λзб=330нм). 

За допомогою спектроскопії фотоелектронного випромінювання 

(рис.3.14) вдалося встановити значення іонізаційних потенціалів твердих 

плівок сполук 5-9 – 5.66, 5.38, 5.35, 5.42 і 5.58 еВ, що в непоганому 

узгодженнями зі значеннями іонізаційних потенціалів, отриманих за 

допомогою вимірювань  циклічної вольтамперометрії дихлорметанових 

розчинів досліджуваних матеріалів. 

 

Рис.3.14. Спектр фотоелектронного випромінювання твердих плівок 5-

9 при кімнатній температурі. 



 128 
 

Вимірювання TOF було проведено для визначення характеристик 

перенсення носіїв заряду. Результати наведені на рис. 3.15. Найкращі 

значення показала сполука 6 – 1.1 10-3 см2/В*с при напруженості 

електричного поля 8.1 10-5 В/см.  

 

Рис.3.15. Залежності рухливості дірок 5-9 від напруженості 

електричного поля в твердих плівках. 

Розглянемо дослідження індолил-карбазольних матриць 10-12 [228]. 

На рис. 3.16-3.17 можна порівняти спектральні смуги поглинання 

розчинів досліджуваних сполук і їхніх складових частин, на основі яких вони 

булли синтезовані: І – 5-Methoxyindole; II – 2-phenylindole і ІІІ – 1-(4-

methoxyphenyl)-2-methyl-1H-indole. Два піки поглинання досліджуваних 

сполук з довжинами хвиль 293, 342 нм відносяться до ππ* переходів 

фенилкарбазольної ланки. З краю смуги встановлено значення ширини 

забороненої зони для всіх трьох сполук – 3.53 еВ. Зі спектрів 

фотолюмінесценції (рис. 3.17) можна спостерігати Стоксів зсув величиною 

24 нм. Значення квантового виходу флуоресценції розчинів сполук у THF – 

39.8, 44.2 і 22.9% для сполук 10-12 відповідно. З низькотемпературних 

досліджень було оцінено значення енергії рівнів T1 – 3.03, 2.65 і 3.02 еВ. 
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Рис.3.16. Спектри поглинання розчинів THF. 

 

Рис.3.17. Нормовані спектри фотолюмінесценції при 77К, 293К і 

фосфоресценції при 77К розчинів THF 10-12. (λзб=330нм) 

За допомогою вимірювання спектру фотоелектронної емісії твердих 

плівок досліджуваних сполук були встановлені значення іонізаційних 

потенціалів – 5.72, 5.68 і 5.70 еВ відповідно. Результати досліджень методами 
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циклічної воольтаметрії та фотоелектронної спектрометрії (рис. 3.18) 

перебувають у повному узгодженню одні з одними. 

 

Рис.3.18. Спектр фотоелектронного випромінювання твердих плівок 

10-12 при кімнатній температурі. 

Методи TOF і Photo-CELIV (рис. 3.19) вдалося застосувати для 

визначення характеристик рухливості носіїв заряду в плівках досліджуваного 

матеріалу 11, зроблених за допомогою вакуумно-термічного напилення. Дані 

двох методів добре співвідносяться. Було досягнуто значень рухливості дірок 

і електронів 1.3 10-3 см2/В*с при напруженості електричного поля вищої чим 

8.1 105 В/см. Як видно з рис. 3.19 рухливість дірок була дещо вищою чим 

електронів. 

 

Рис.3.19. Залежності рухливості дірок від напруженості електричного 

поля в твердих плівках 11. 
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 3.3. Дослідження органічних електрон-блокуючих матеріалів для 

PhOLED. 

Для оцінки положення рівнів енергії першого збудженого триплетного 

стану були проведені фотофізичні вимірювання C1-C4, P1-P4 [255] при 

температурі рідкого азоту. Результати представлені на рис. 3.20-3.21. По 

краям спектральних смуг встановлені відповідні значення енергії S1 від 3.2 до 

3.8 еВ і T1 близько трьох електронвольт. 

 

Рис.3.20. Нормовані спектри фотолюмінесценції та фосфоресценції 

розчинів THF C1-C4 при 77К. 

 

Рис.3.21. Нормовані спектри фотолюмінесценції та фосфоресценції 

розчинів THF P1-P4 при 77К. 
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Враховуючи перспективу застосування молекул для виготовлення 

PhOLED-пристроїв були порівняні значення рівнів енергії T1 досліджуваних 

сполук, FIrpic, який буде залучений у структурі як випромінююча 

фосфоресцентна домішка, та допоміжних транспортних шарах світлодіоду. 

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

синглетні рівні значно сильніші. 

  

Рис.3.22. Енергетична діаграма синглетних і триплетних станів сполук. 

Як видно з діаграми (рис. 3.22) усі матриці мають триплетні рівні 

енергії у межах 2.85-3.05 еВ вищі чим у домішки і дірково-транспортних 

матеріалів, що блокує перенесення триплетних екситонів до дірково-

транспортних шарів OLED і стимулює  випромінювальну рекомбінацію в 

EML. Таким чином матеріали обіцяють бути ефективними у застосовуванні 

як блокуючі шари в OLED-пристроях. 

Були проведені електрохімічні дослідження твердих плівок матриць. 

На рис. 3.23 представлені спектри фотоелектронного випромінювання 

зразків. За результатами експерименту були встановлені значення 

іонізаційних потенціалів близькі до значень отриманих за допомогою 
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циклічної вольтамперометрії: 5.76, 5.33, 5.58 і 5.38 еВ для C- сполук і 5.98, 

5.38, 5.56 і 5.29 еВ для P- матеріалів. Тим не менше відмінність між 

значеннями є і можна спостерігати залежність від полярності твердих плівок. 

C1-C4 мають дипольний момент через свою геометричну структуру, в той 

час як лінійні донор-акцептор-донорні P1-P4 є неполярними і як наслідок з 

більшою варіацією значень енергії іонізаційного потенціалу. Варто 

відмітити, що при наявності метокси-груп на величини іонізаційного 

потенціалу також мають сильний вплив внутрішьномолекулярні взаємодії 

викликані ними. 

 

 

Рис.3.23. Спектр фотоелектронного випромінювання твердих плівок 

C1-C4, P1-P4 при кімнатній температурі. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Було синтезовано і досліджено серію донор-акцептор-донорних 

випромінюючих молекул на основі дифенилсульфону і донорних частин 

акрідіну, карбазолу, фенотіазину і феноксазину, приєднаних у мета-

положенні. Значення іонізаційного потенціалу у межах 5.4-5.8 еВ, отримані 

за допомогою спектру фотоелектронного випромінювання відповідають 

результатам застосування методу циклічної вольтамперометрії. Матеріали 

демонструють високу рухливість носіїв заряду. Дифенилсульфонова природа 

акцептору проявляє себе у вищих значеннях для електронів. Аналіз 

фотофізичних досліджень зразків плівок та розчинів з різною полярністю 

вказує на наявність утворення станів внутрішньомолекулярного переносу 

заряду. Затримана флуоресценція допованих і недопованих плівок була 

детектована і лежить у мікросекундному дапазоні. На DF вказує і характер 

зростання інтесивності розчинів толуолу після дегазування. 

Низькотемпературні дослідження підтвердили термічну активацію DF. 

Розчеплення енергії рівнів перших збуджених триплетних і синглетних 

станів зразків сполук з донорами окрім карбазолу мізерне – 0.01-0.06 еВ. 

Лінійна залежність показників інтегральної інтенсивності DF від дози 

збудження дозволяє відкинути ТТА як причину DF.  

2. Було синтезовано і досліджено біполярну похідну нафталаміду з 

пиреновим донором, який приєднується в четвертій позиції. Квантовий вихід 

фотолюмінесценції розчинів THF і толуолу склав 43%. Іонізаційний 

потенціал був встановлений ~6еВ, рівень T1 – 2.26 еВ.  

3. Були синтезовані та досліджені карбазол-квізанолінонові матриці 

для PhOLED. Спектральні вимірювання вказують на формування ексимерів. 

Через гасіння агрегацією і ймовірне самогасіння квантові виходи 

флуоресценції плівок низькі ~1%. Значення іонізаційних потенціалів, 

встановлені фотоелектронним випомінюванням, лежать в межах 5.3-5.7 еВ.  

4. Було синтезовано і досліджено індолил-карбазольні сполуки на 

основі 5-Methoxyindole, 2-phenylindole, 1-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1H-
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indole для використання у якості матриць для PhOLED-пристроїв. Було 

встановлено, що значення квантових виходів фотолюмінесценції даних 

сполук варіювались від 23 до 44%, рівнів енергії перших збуджених 

триплетних станів 2.7-3 еВ, іонізаційних потенціалів ~5.7 еВ, рухливості в 

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

5. Було синтезовано і досліджено серію донор-акцептор-донорних 

сполук з різною планарністю, кількістю і розміщенням метоксигруп по 

відношенню до ланок карбазолу. Завдяки низькотемпературним вимірам 

встановлено значення рівнів T1 в районі 2.9-3 еВ. Іонізаційні потенціали 

досліджуваних матеріалах 5.3-6 еВ.  
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РОЗДІЛ 4 

ТЕСТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ У OLED-ПРИСТРОЯХ 

 

Враховуючи фотофізичні параметри та наявність феномену TADF 

в твердих допованих плівках 3 і 4 були обрані для виготовлення OLED-

пристроїв 3 і 4 відповідно. Структури діодів та їхня енергетична 

діаграма представлена на рис. 4.1. Квантові виходи допованих плівок з 

mCP у ролі матриці вищі чим відповідні з TCz1. Проте TCz1 більш 

перспективний для використання в EML світлодіоду за рахунок того, 

що рівні HOMO та LUMO краще підходять до відповідних значень 

молекул домішок і транспортних шарів. Таким чином очікується 

кращий баланс носіїв заряду у випромінюючому шарі. Значення енергії 

рівнів HOMO сполук 3 і 4 були взяті при першому наближенні як 

значення іонізаційних потенціалів недопованих плівок. Енергії рівнів 

LUMO були обчислені враховуючи значення для HOMO і ширини 

забороненої зони, взятої з відповідних спектрів поглинання. 

 

Рис.4.1. Структура та енергетична діаграма приладів 3 і 4.  
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Основні параметри виготовлених органічних світлодіодів 

презентовані в табл. 4.1 і на рис. 4.2-4.5. Напруги включення для обох 

діодів малі, що вказує на вдалість обраної структури. Ефективна  

інжекція носіїв заряду з електродів та їхнє перенесення до місця 

рекомбінації є причиною досягнення малої напруги включення. 

Спектри електролюмінесценції відповідають аналогічним спектрам 

фотолюмінесценції, що разом з відсутністю піків випромінювання 

матриці, вказує на прийнятне перенесення енергії електронного 

збудження з TCz1 до сполук 3 і 4. Пристрій 3 з біполярним TCz1 

показує кращі значення EQE=6.3% і ефективності потужності 12.9 

лм/Вт чим пристрій M. Його структура аналогічна пристрою 3 з єдиною 

різницею – був використаний матеріал mCP замість TCz1. Менші 

значення 5.6% EQE і 10.4 лм/Вт і незначна різниця в кольорових  

координатах спектру електролюмінесценції вказує на правильність 

припущення щодо застосування TCz1 замість mCP. Прилад 4 має EQE 

6.3% і має блакитний колір випромінювання (CIEx,y = 0.18, 0.32) 

  

Рис.4.2. Нормовані спектри електролюмінесценції OLED 3-4 при 

напрузі 6В. 
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Рис.4.3. Залежності густини струмів і яскравості OLED 3-4. 

  

Рис.4.4. EQE виготовлених OLED 3-4. 



 139 
 

  

Рис.4.5. Ефективність потужності виготовлених OLED 3-4. 

Табл.4.1. Параметри OLED 3-4. 
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Беручи до уваги біполярні властивості матриці і її рівень енергії 

першого збудженого триплетного стану були виготовлені OLED-пристрої 

для електролюмінісцентного дослідження (рис. 4.6). У якості EML були 

нанесені шари структури Ir(piq)2(acac):ImPy з концентрацією 10, 15, 25% для 

пристроїв A, B, C відповідно. Пік спектру електролюмінесценції має 

довжину хвилі 629 нм, а сам спектр кольорові координати CIEx,y 1939 – 0.68, 

0.32. Було досягнено 5.3-10.8 кд/А ефективності струму (рис. 4.7), 2.6-7 лм/Вт 

ефективності потужності (рис. 4.8) і значень EQE 6.8-13.6% (рис. 4.9). 

 

Рис.4.6. Структура, залежності густини струмів і яскравості OLED A, B 

і C. 
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Рис.4.7. Ефективність струму виготовлених OLED A, B і C. 

 

Рис.4.8. Ефективність потужності виготовлених OLED A, B і C. 
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Рис.4.9. EQE виготовлених OLED A, B і C. 

Як видно на рис. 4.6 напруга включення 3.5 В однакова для пристроїв з 

різною концентрацією домішки у випромінюючому шарі, що вказує на 

перенесення енергії електронного збудження за механізмами FRET і 

Декстера з синглетних і триплетних збуджених станів матриці на 1MLCT і 

3MLCT випромінюючої домішки. Крім цього є підстави вважати що має 

місце перенесення енергії з залученням електроплексних станів. Енергетична 

діаграма, що включає в себе фізичні процеси, які відбуваються у 

випромінюючих шарах виготовлених PhOLED представлена на рис. 4.10.  

Для підтвердження утворення електроплексів та їхнього залучення до 

перенесення енергії електронного збудження були виготовлені OLED-

пристрої El.P1 і El.P2. Вони мають наступні структури:  

El.P1 – ITO/MoO3(1 нм)/NPB(45 нм)/TCTA(10 нм) /mCP(10 нм)/ImPy(30 

нм)/TSPO1(10 нм)/TPBi(40 нм)/Ca/Al; 

El.P2 – ITO/MoO3(1 нм)/m-MTDATA(50 нм)/NPB(4 нм)/mCP(4 

нм)/ImPy(30 нм)/ TSPO1(8 нм)/TPBi(50 нм)/LiF(0.5 нм)/Al. 
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Рис.4.10. Спрощена енергетична діаграма фізичних процесів у EML 

пристроїв A-C. 

Спектри електролюмінесценції El.P1, El.P2 і А містить 

низькоенергетичні додаткові піки, які відсутні в піках фотолюмінесценції 

недопованої плівки і плівок ImPy допованих у TSPO1 і mCP, і які можуть 

бути пояснені електроплекс-формуюючими властивостями матеріалу ImPy 

(рис. 4.11). Одним з найбільш вірогідним є пояснення формування 

електроплексів у досліджуваній матричній молекулі за рахунок ролі 

формування дефектів, наявних у органічному шарі [265]. 

 

Рис.4.11. Нормовані спектри електролюмінесценії пристроїв та 

фотолюмінесценції відповідних плівок. 
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Аналіз спектрів допованих плівок вказує на відсутність ексиплексного 

випромінювання, що підтверджує припущення. З положення додаткового 

піку спектру піку електролюмінесценції можна судити про електроплексний 

стан з рівнем енергії 2.26 еВ, який бере участь у перенесенні енергії 

електронного збудження. Проте для того щоб говорити про ImPy як 

одноосібний матреіал для електроплексформуюючої матриці для PhOLED 

додаткові дослідження повинні бути проведені. 

Враховуючи відносно високі значення триплетного рівня енергії 

збудженого стану, у порівнянні з іншими досліджуваними квіназолінон-

карбазольними матрицями, сполука 6 була використана для подальших 

електролюмінесценцтних досліджень і була застосована для використання у 

якості матриці для виготовлення PhOLED. 

На рис. 4.12 наведені структури виготовлених PhOLED-пристроїв на 

базі матриці 6 зеленого кольору випромінювання з Ir(ppy)3 у якості емітера 

(прилад E), синього з FIrpic (прилади F, G, H). Заради більш детальнішого 

дослідження структура приладу F була оптимізована заміною транспортних і 

блокуючих шарів. Відмінність між пристроями G та H є заміна шару TAPC 

на прошарок матеріалу 6, враховуючи його відмінні дірково-транспортні 

характеристики.  

 

Рис.4.12. Структура та енергетична діаграма приладів E-H. 
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Випромінювання приладу E містить характерний пік випромінювання з 

довжиною хвилі 516 нм, що вказує на ефективне перенесення енергії 

електронного збудження від матриці до випромінюючого ірідієвого 

комплексу. Прилад F має широку спектральну смугу з піком на 478 нм. 

Даний спектр електролюмінесценції дає підстави вважати про наявність 

рекомбінації екситонів на молекулах і матриці, і домішки. Причиною цього 

може слугувати поганий баланс електронів і дірок через непідходящий вибір 

допоміжних шарів та співвідношення рівнів HOMO домішки і матриці. Рівні 

енергії першого збудженого триплетного стану BPhen та m-MTDATA є 

меншими ніж у FIrpic, що вказує на неефективне підведення триплетних 

екситонів до EML, що знижує квантову ефективність. В оптимізованій 

структурі приладу G були введені блокуючі шари TAPC і TSPO1 з вищими 

триплетними рівнями енергії для подолання проблеми неефективної 

випромінювальної рекомбінації. Проте цього не вдалося досягти. Також 

з’явився спектральна смуга у довгохвильовій області з довжиною хвилі піка 

558 нм, шо може бути пояснене утворенням електроплексу на інтерфейсі 

EML/TAPC, оскільки спектри фотолюмінесценції відповідних плівок не 

показали даної спектрального характеру випромінювання. Варто відмітити, 

що за утворення електроплексу відповідає не матриця, а саме молекула TAPC 

[266]. Для уникнення зайвих піків і відповідних електрофізичних процесів 

TAPC був замінений на шар 6 у структурі приладу H. Даний підхід щодо 

оптимізації структури виявися успішним і як результат характерний спектр 

електролюмінесценції підтверджує ефективне перенесення енергії і 

рекомбінацію на молекулах емітеру (рис. 4.13). 
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Рис.4.13. Нормовані спектри електролюмінесценції PhOLED E-H 

прирізних прикладених напругах. 

На рис. 4.13-4.15 зображені електролюмінесцентні характеристики 

виготовлених приладів. Напруга включення приладу E зеленого кольору 

випромінювання є низько – 3 вольти, що підтверджує вдале перенесення 

носіїв зарядів від електродів до рекомбінаційної зони. Максимальні значення 

ефективності потужності склали 23.2 лм/Вт і 7.1% EQE. У випадку PhOLED-

пристроїв на базі FIrpic оптимізація структури дозволила збільшити значення 

ефективності з 1 до 11 лм/Вт і з 1 до 6.9% EQE. 

 

Рис.4.14. Ефективність струму і яскравість виготолвлених PhOLED E-

H. 
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Рис.4.15. Ефективність потужності та EQE виготовлених PhOLED E-H. 

Аналогічні дослідження були проведені для сполук 5, 7-9 зі 

структурами PhOLED синього кольору випромінювання G5, G7, G8, G9 – 

ITO/m-MTDATA(30 нм)/TAPC(8 нм)/5,  7,  8,  або 9 відповідно: FIrpic(30 

нм)/TSPO1(8 нм)/TPBi(30 нм)/Ca/Al і H5, H7, H8, H9 – ITO/m-MTDATA(30 

нм)/6(8 нм)/5, 7, 8, або 9: FIrpic(30 нм)/TSPO1(8 нм)/TPBi(30 нм)/Ca/Al. 

Необхідність заміни TAPC підтверджена для всіх випадків. Їхні результати 

представлені на рис. 4.16-4.20. Найбільш ефективними виявилися прилади на 

основі матриці 9. Їхні макисмальні значення EQE – ~10%. 
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Рис.4.16. Нормовані спектри електролюмінесценції виготовлених 

PhOLED G5-G9, H5-H9. 

 

Рис.4.17. Ефективність струму і яскравість виготолвлених PhOLED G5-G9. 
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Рис.4.18. Ефективність струму і яскравість виготолвлених PhOLED H5-H9. 

 

Рис.4.19. EQE виготовлених PhOLED G5-G9. 
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Рис.4.20. EQE виготовлених PhOLED H5-H9. 

Продовжуючи електролюмінесцентні дослідження були виготовлені й 

характеризовані PhOLED-пристрої J, K, L з 10, 11 і 12 у якості матриці, 

аналогічно для JI, KI і LI. Їхні структури представлені на рис. 4.21-4.22. 

 

Рис.4.21. Структура та енергетична діаграма приладів J, K і L. 
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Рис.4.22. Структура та енергетична діаграма приладів JІ, KІ і LІ. 

На рис. 4.23-4.25 зображені спектри електролюмінесценції PhOLED-

пристроїв J, K і L. Піки на 473 і 495 нм відповідають обраному емітеру FIrpic, 

що підтверджує вдалість обраної структури, що стимулує ефективне 

перенсення носіїв заряду від електродів і енергії електронного збудження від 

досліджуваної матриці до домішки завдяки добре підібраним рівням енергії 

HOMO, LUMO шарів. 

 

Рис.4.23. Нормовані спектри електролюмінесценції пристрою J. 
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Рис.4.24. Нормовані спектри електролюмінесценції пристрою K. 

 

Рис.4.25. Нормовані спектри електролюмінесценції пристрою L. 

Як наслідок напруги включення приладів J, K, L – 3.5, 3.7 і 3 В. 

Основні параметри виготовлених PhOLED презентовані на рис. 4.26-4.29. 

Прилад на основі матриці 10 показав гірші показники максимальної 

яскравості 2600 кд/м2 проти 8300 і 4500 відповідно для 11 і 12 та EQE – 1.1 

проти 7.5 і 5.8%, що вказує на те, що матриці 11 і 12 стимулюють більш 

ефективну випромінювальну рекомбінацію через краще перенесення енергії 

до FIrpic [267]. Окрім цього в спектрі електролюмінесценції A присутній пік 

на 425 нм, який можна віднести до рекомбінації екситонів на молекулах m-

MTDATA. Для уникнення цього необхідно введення додаткових блокуючих 

шарів, що значно ускладнює структуру PhOLED. Оптимізація пристроїв JI, 
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KI, LI заміною транспортних шарів дозволила мінімізувати енергетичні 

бар’єри для електронів і дірок при переході між шарами. Напруга включення 

зменшилась до значень 2.4-2.7 В. Для пристроїв з матреіалами 11 і 12 було 

досягнуто значення EQE 18 і 14.8%. Аналізуючи отримані дані можна 

зробити висновок про відсутність утворення екиплексів або електроплексів і 

їхнього впливу на електрофізичні процеси у PhOLED-пристроях та їх 

випромінювальних характеристиках. 

 

Рис.4.26. Залежності густини струмів і яскравості PhOLED J-LI. 

 

Рис.4.27. Залежності ефективності струму PhOLED J-LI. 
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Рис.4.28. Залежності ефективності потужності PhOLED J-LI. 

 

Рис.4.29. Залежності EQE PhOLED J-LI. 

Враховуючи значення рівнів енергії перших збуджених триплетних 

станів і високу рухливість дірок у досліджуваних молекулах були 

виготовлені серії PhOLED, структури яких представлені на рис. 4.30. 
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Прилади  I:C1-P3 мають структуру  ITO/MoO3(2 нм)/C-P(45 нм)/ 

TCz1:5wt%FIrpic(30 нм)/TSPO1(8 нм)/TPBi(35 нм)/Ca/Al;   

структура пристроїв  II:C1-C4 – ITO/MoO3(2 нм)/C(45 нм)/ 

TCz1:5wt%FIrpic(30 нм)/TCz1(8 нм)/TPBi(35 нм)/Ca/Al; 

і світлодіоди III типу з mCP замість TCz1 у якості матриці:  

ITO/MoO3(1 нм)/C-P(45 нм)/mCP:10wt%FIrpic(30 нм)/TSPO1(8 нм)/TPBi(35 

нм)/Ca/Al. 

 

Рис.4.30. Структура та енергетична діаграма PhOLED-пристроїв. 

Основні електролюмінесцентні параметри PhOLED представлені на 

рис. 4.31-4.34 і у табл. 4.2. На рис. 4.31-4.32 наведені спектри 

електролюмінесценції виготовлених пристроїв як з TCz1 у якості матриці, 

так і mCP. З спектральних даних можна спостерігати присутність 

випромінювання окрім характерного для FIrpic для приладів І, що можна 

віднести до часткової рекомбінації на TCz1 судячи з положення спектральної 

смуги. Напруги включення пристроїв типу І досить мала 2.3-2.5 В, окрім 5 В 

для І:C1 з найнижчим EQE 6.9%, що можна пояснити високим енергетичним 

бар’єром для дірок через HOMO сполуки С1 з -5.56 еВ. В залежності від 

геометричних і електрофізичних особливостей досліджуваних молекул 
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прилади демонструють різні характери ВАХ і густини струмів. Прилад I:C2 

досяг максимального значення EQE 21.1%. 

 

Табл.4.2. Параметри виготолвених PhOLED. 
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Рис.4.31. Нормовані спектри електролюмінесценції пристроїв типу І. 

 

Рис.4.32. Нормовані спектри електролюмінесценції пристроїв типу ІІІ. 

 

Рис.4.33. Залежності густини струмів і яскравості PhOLED типу І. 
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Рис.4.34. Залежності EQE виготовлених PhOLED типу І. 

Для уникнення випромінювальної рекомбінації на молекулах TCz1 

було виготовлено прилади серії ІІ з додатковим недопованим шаром TCz1 у 

якості шару HBL. Проте сторонній вклад у випромінювання лише зріс, а 

показники ефективності та напруги включення суттєво погіршились. Для 

уникнення рекомбінації на TCz1 він був замінений на mCP у структурах 

пристроїв третього типу. Судячи зі спектрів електролюмінесценції 

відповідних пристроїв даний підхід досяг бажаного. Але через те, що 

біполяна матриця TCz1 має більш підходящі рівні енергії HOMO/LUMO і 

властивості перенсення носіїв заряду чим у mCP, а також ймовірно через 

іншу концентрацію допування у EML, прилади ІІІ демонструють подальше 

падіння ефективності у порівнянні з І- PhOLED-пристроями. 

Отримані результати, зокрема висока ефективність виготовлених 

пристроїв і відсутність випромінювальної рекомбінації на досліджуваних 

молекулах, вказують на те, що C-, P- продемонстрували себе як усішні 

матеріали для HTL і блокуючих шарів у OLED-пристроях. 
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Не дивлячись на отримання успішних оптимізованих OLED для сполук 

14 і 16 в попередніх дослідженнях, залишається потреба в 

електролюмінесцентних дослідженнях усіх сполук в однакових умовах. Були 

виготовлені пристрої 13-16 з відповідними емітерами і 17 з m-MTDATA для 

порівняння випромінюючих характеристик (табл. 4.3, рис. 4.35-4.38) [241]. 

 

Рис.4.35. Структура та енергетична діаграма приладів 13-17. 

Введення блокуючого TSPO1 довзолило досягти кращого балансу 

електрони і дірок в EML, як наслідок напруги включення досить малі ~4-6 В. 

Спектри електролюмінесценції  (рис. 4.36) співвідносяться добре з 

фотофізичними дослідженнями, зробленими раніше і показували відсутність 

змінення спектрального характеру при прикладені різних напруг. Взаємодія 

молекулярного екситону з сусідніми незбудженими молекулами призводить 

до формування ексимерів, що можна спостерігати у випадку спектрів 13 і 17. 

Відсутність формування ексиплексів була показана у попередніх 

дослідженнях цієї серії сполук. На відмінну від пристрою 17, отримані 

значення ефективності (табл. 4.3) характеризуються амбіполярними 

властивостями досліджуваних сполук з чудовим балансом рухливості дірок і 

електронів. 
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Рис.4.36. Нормовані спектри електролюмінесценції пристроїв 13-17. 

 

Рис.4.37. Залежності густини струмів і яскравості OLED 13-17. 
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Рис.4.38. Залежності ефективності струму та EQE OLED 13-17. 

Табл.4.3. Параметри OLED 

 

Перейдемо до розгляду електролюмінесцентного дослідження 

випромінюючих домішок 17-19 [243]. Для подолання енергетичного бар’єру 

для дірок ~1 еВ було змінено методику нанесення шарів до виключно 

вакуумно-термічного, що дозволило оптимізувати структури відповідно до 

рівнів енергії орбіталей OLED-пристроїв vd17, vd18 – ITO/MoO3(1 

нм)/NPB(45 нм)/TCTA(8 нм)/mCP(4 нм)/17 або 18 (35 нм)/TSPO1(8 

нм)/TPBi(90 нм)/LiF(0.5 нм)/Al відповідно і vd19 –  ITO/MoO3(1 нм)/NPB(45 

нм)/mCP(4 нм)/19(10 нм)/TSPO1(10 нм)/TPBi(90 нм)/LiF(0.5 нм)/Al (рис. 

4.39). Основні електролюмінесценцтні параметри виготовлених світлодіодів 

представлені на рис. 4.39-4.41, 4.43-4.44 і в табл. 4.4. 
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Рис.4.39. Структура та енергетична діаграма приладів vd17, vd18 і vd19. 

Табл.4.4. Параметри виготовлених OLED-пристроїв. 

 

*додаткові піки; a обраховані зі спектрів електролюмінесценції записаних при 13В; b обраховані зі 

спектрів електролюмінесценції записаних при 10В. 
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Рис.4.40. Нормовані спектри електроклюмінесценції sc-, vd- OLED і 

фотолюмінесценції відповідних плівок і розчинів толуолу. Зображення 

випромінювання vd18. 

Як видно з рис. 4.40 спектри електролюмінесценції пристроїв 

виготовлених з шарами нанесеними шляхом ротаційного нанесення 

відповідають спектрам фотолюмінесценції відповідних плівок, зроблених 

ротаційним нанесенням. Тоді як спектри електролюмінесценції vd- 

пристроїв, виготовлених виключно вакуумно-термічним нанесенням шарів 

органічних матеріалів, більше відносяться до спектрів фотолюмінесценції 

відповідних розчинів толуолу завдяки аморфному характеру зразків. Різниця 

між спектральними смугами OLED-пристроїв з однією випромінюючою 

сполукою і різним типом методики виготовлення пояснюється різним 

упакуванням молекул у шарах. 
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Спектри електролюмінесценції vd17 містять основний пік з довжиною 

хвилі 524 нм і два додаткових піків з довжинами хвиль близько 483 і 563 нм 

(рис. 4.41). Як показано на графіку кривих затухання фотолюмінесценції 

відповідною плівки 17 записаних на довжинах хвиль відповідних піків (рис. 

4.42), різний характер затухання вказує на наявність випромінюючих центрів 

різної природи. Низькоенергетична спектральна смуга відповідає наслідкам 

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

в попередніх фотофізичних дослідженнях [268]. vd17 можна вважати 

WOLED зі зеленим відтінком випромінювання. Дане досягнення 17 у 

порівнянні з 18 і 19 завдячує особливостям геометричної будови з помірними 

дігедральними кутами. Задіяння у випромінювальних процесів кількох 

центрів випромінювання однієї органічної молекули допомогло добитись 

виготовлення WOLED-пристрою не тандемної чи гібридної структури і без 

залучення емісії фосфоресцентних люмінофорів. Для досягнення чистоти 

білого кольору емісії світлодіоду бажана подальша модифікація труксенових 

похідних. 

 

Рис.4.41. Нормовані спектри електролюмінесценції vd17, кольорові 

координати CIE при різних напругах, зображення випромінювання OLED. 
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Рис.4.42. Криві затухання фотолюмінесценції плівки 17. 

У плані ефективності оптимізація пристроїв виявилась кращою. У 

випадку сполуки 19 оптимізація дозволила збільшити максимальну 

яскравість до тисячі кд/м2, а максимальне значення EQE до 0.5% і зменшити 

напругу включення до 7.2 В. Проте ефективність vd19 все одно залишилася 

низькою, що відповідає фотофізичним дослідженням і низькому квантовому 

виходу фотолюмінесценції зразків з цим матеріалом. 

Кращих результатів вдалося досягнути з сполуками 17-18 з високими 

значеннями квантового виходу фотолюмінесценції. vd17 вдалося досягти 

7000 кд/м2 яскравості (рис. 4.43) й 3.8% EQE (рис. 4.44). 
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Рис.4.43. Залежності густини струмів і яскравості OLED vd17-vd19. 

 

Рис.4.44. Залежності EQE OLED vd17-vd19. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. Були виготовлені OLED світлосинього та синьо-зеленого кольору 

випромінювання з досліджуваними сполуками 3, 4 у якості TADF-домішок. 

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

показав максимальні значення параметрів світлодіоду 12300 кд/м2, 6.9% EQE,  

12.9 лм/Вт, з тією ж структурою але з EML-шаром 4:TCz1 – 3200 кд/м2, 6.3% 

EQE і 12.6 лм/Вт. Отримані результати дають підстави підтвердити зростання 

ефективності пристроїв за рахунок процесу TADF. 

2. Були виготовлені PhOLED різних концентрацій з наступною 

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. Електролюмінесцентний аналіз 

показує перенесення енергії з синглетних і триплетних збуджених станів 

досліджуваної матриці на 1MLCT і 3MLCT випромінюючої домішки зі 

залученням електроплексних станів. ImPy можна розглядати як перший так 

званий «електроплексний хост» на основі одного матеріалу. 

3. З метою оптимізації та подолання негативних факторів, зокрема 

утворення електроплексів, були виготовлені серії PhOLED-пристроїв зі 

структурами ITO/m-MTDATA/TAPC/FIrpic допована у досліджувану 

матрицю/TSPO1/TPBi/Ca/Al, ITO/m-MTDATA/6/ FIrpic допована у 

досліджувану матрицю /TSPO1/TPBi/Ca/Al. Було досягнуто значень EQE 

10%. Окремо було досліджено сполуку  6 завдяки 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%. 

4. Тестуючи індолил-карбазольні досліджувані сполуки як матриці 

були виготовлені світлодіоди з наступними структурами: ITO/MoO3/m-

MTDATA/FIrpic допована у досліджувану матрицю/TPBi/BCP/Ca/Al, і 
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оптимізована ITO/MoO3/NPB/FIrpic допована у досліджувану 

матрицю/TPBi/Ca/Al. Оптимізація дозволила суттєво покращити 

характеристики до 18 і 14.8% EQE для сполук 11 і 12 відповідно. Було 

виявлено відсутність утворення ексиплексів чи елекроплексів і вдале 

перенсення енергії електронного збудження від молекул матриць до 

ірідієвого комплексу EML. 

5. 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 

дірковотранспорті та електрон-блокуючі властивості досліджуваних 

матеріалів серій C і P. 

6. Було доповнено дослідження нових синтезованих похідних 

бензокарбазолу та індолу виготовленням і характеризацією OLED з 

структурою ITO/MoO3/недопований шар досліджуваного 

матеріалу/TSPO1/TPBi/Ca/Al з яскравістю від 500 до 1400 кд/м2. 

7. Оптимізація структур до наступних ITO/MoO3/NPB/TCTA/mCP/17 

або 18/TSPO1/TPBi/LiF/Al, ITO/MoO3/NPB/mCP/19/TSPO1/TPBi/LiF/Al 

OLED-пристроїв з недопованими шарами похідних труксену з 

тетрафенилетеновими і трифенилакрилонітріловими донорами у якості EML 

дозволила суттєво збільшити ефективність пристроїв і покращити їхні 

електролюмінесценцтні параметри. 

8. Було виготовлено WOLED (ITO/MoO3/NPB/TCTA/mCP/17/TSPO1/ 

TPBi/LiF/Al) білого кольору випромінювання із незначним зеленим відтінком 

на основі випромінюючого шару на базі однієї сполуки без залучення 

фофсфоресцнтого люмінофору і емісійних переходів з першого збудженого 

триплетного стану. Цього вдалося досягти завдяки специфічним 

випромінювальним процесам,  причиною яких є особливості геометричної 

будови і викликані ними внутрішньомолекулярні взаємодії емітера з 

труксеновим акцептором із симетрією С3 і тетрафенилетеновими донорними 

ланками. Вдосконалення архітектури світлодіоду довзолило збільшити 
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максимальні значення EQE з 0.18 до 3.8% і яскравості з 350 до 7000 кд/м2. 

Подолання енергетичного бар’єру для перенесення дірок до EML призвело 

до покращення балансу носіїв заряду в рекомбінаційних зонах, як наслідок 

напруга включення завдяки оптимізації структури OLED була зменшена з 6.9 

до 4.2 В. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1.  Було встановлено і аргументовано, що для експериментального 

підтвердження наявності TADF необхідним є детектування 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 дози 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 визначать 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 
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дозволяє виготовити WOLED на основі недопованого випромінюючого шару 

цієї сполуки. 
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