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4

ًاستکربناتمخاصویژگی هایازناشیآلیهادینیمهموادخواصاساسا.

خواص اتم 
کربن

وبمحسکوچکینسبتاًاتمپایین،اتمیعددباچهارمگروهدرکربناتم
.می گردد

کربناتمشاملکهملکول هاییدرفضاییازدحام،کربناتمویژگیاین
راکربنیموادازمختلفیترکیباتشکل گیریومی دهدکاهشراهستند
.می سازدممکن

دهایپیونبرقراریامکانواستمتوسطیالکترونگاتیویتیدارایکربن
.داردراغیرهوکربنیموادباکواالنسی

باشدداشتهپیوندچهارمی توانداتماینجدول،درکربناتممحلبهتوجهبا.

وعتنموجبکهمی دهدنشانراکربناتمباالیپذیریواکنشویژگیاین
.می شودکربنیترکیبات

ترکیبیالاربیتمتفاوتآرایش هایتشکیلقابلیتکربن،اتمویژگیمهمترین
SوPاست.
ترکیبیاربیتالتواندمیکربناتمSPوSP2وSP3خودپیوندهایدررا

.باشدداشته

4 Of 28



5

ستتالی که عموماً غیرکری،از آنجا که پیوستگی اربیتال ها در الیه های نیمه هادی آلی■
قابلیت حرکت حامل هتا در ایتن متواد بته مراتتب ؛محدود به ملکول ها است،هستند

.پایین تر از مواد نیمه هادی رایج است
.تسدلیل این ویژگی پیوندهای بسیار سست واندروالسی بین ملکول های آلی ا■
ی اد غیتر آلتمکانیزم حرکت بار نیز در این مواد به خاطر این ویژگی، متفاوت از متو■

.است

ر پرش بار از یک تراز مجاز انرژی در یک اربیتال ملکولی پیوسته، به ترازی د
.می گرددهادی آلی نیمهاربیتال ملکولی مجاور باعث انتقال بار در مواد 

آلینیمه هادیهدایت بار در مواد
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مهم ترین کاربردهای مواد آلی در نیمه هادی ها

آلیخورشیدیسلول•

آلینورگسیلدیود•

آلینورگسیلترانزیستور•
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ساختار سلول خورشیدی
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ساختار دیودهای نورگسیل آلی

اصول عملکرد یک دیود نوری

هاها و حفرهتزریق الکترون. 1
وسط الیه انتشار تو حفره به سمت حرکت الکترون . 2

میدان
ه و حفره یک حالت پیوندی جدیدی بالکترون .  3

.ندگویمیبرانگیخته آورند که به آن حالت وجود می
پایه تواند به حالتهای برانگیخته شده میموقعیت. 4

.فوتون با رنگ نور مختلف آزاد کنندبرگردد و 
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9

ساختوژیتکنولدرشگرفیتحول،بیستمقرننیمهدرترانزیستورهاشدنساخته
.کردایجادالکترونیکیادواتودستگاه ها

بهعغیرمجتمومجتمعالکترونیکیمداراتساختدرامروزهکهترانزیستورهایی
.می کنندکاراولیهترانزیستورهایاصولبرپایههستند،استفادهموردوفور
ابعادباکنونیترانزیستورهایساخت،تکنولوژیوموادعلمپیشرفت هایبه واسطه

.می شوندساختهباالتریبسیارماندگاریوکیفیتباکوچکتر،بسیار

تاریخچه ترانزیستورها
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10

کهآلینیمه هادیموادموادازاستفاده،باراولینبرای(1980)هشتاددههاوایلدر
ادواتایجاددردارد،وجودهیدروژنیوکربنیزنجیره هایآنهاساختاردر

.گرفتندقرارتوجهموردالکترونیکی

اولینزمانایندرOLEDساختهمواداینازاستفادهبانوردهدیودهایهمانیاها
.شدند

بهنیازیمعدنی،نمونه هایخالفبر،آنهاسازیآمادهومواداینازاستفاده
.نداردقیمتگرانآزمایشگاه هایوپیشرفتهبسیارتکنولوژی های

ایجادیالیه هادرملکولیبینسستپیوندهایدلیلبهآلیموادبرمبتنیادوات
.باشندپذیرانعطافمی توانندمکانیکی،لحاظبهزیادیحدتاآنها،ازشده

درنهاتآرسنایدگالیوموژرمانیومسیلیکن،مانندمعدنیموادآلی،وادمبرخالف
ایندرکه،دارندراالکترونیکیادواتساختاردراستفادهقابلیتکریستالیحالت
.می سازدممکنغیرآنهادرراپذیریانعطافکواالنسی،پیوندهاینیزحالت

تاریخچه ترانزیستورها
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رانزیستور،تگیتبایاسازناشیالکتریکیمیدان،آلیمیدانیاثریترانزیستورهادر
.می گرددسورسودریناتصاالتبینجریانهدایتکانالتشکیلموجب

سورسودرینالکترودهایازشدهتزریقبارحامل هایتجمعازکانالاینواقعدر
یتهدامیزانگیتبایاسمیزانومی گرددایجادنیمه هادیالیهباگیتعایقمرزدر

.می کندتعیینراکانال

وودهبضعیفبسیارنیزهدایتکانال،نداردمناسبیبایاسگیت،کهحالتیدر
.استناچیزدرینجریان

پذیرنمایشگر انعطاف

OFETی ساخته شده بر پایه

ساختار ترانزیستورهای اثر میدانی آلی
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ساختاریکاساسیقسمت هایOFETازعبارتندترتیببه:

تاتصال الکتریکی گی
.  که در زیر کل ساختار قرار دارد الیه عایق گیت

.ال داردکه نقش جداسازی الکتریکی گیت را نسبت به الیه فع الیه نیمه هادی
وش که در واقع ناحیه فعال ترانزیستوری است و از الیه نشانی ملکول های آلی با استفاده از ر

.تبخیر گرمایی و یاروش های دیگر ایجاد می شود
اتصاالت الکتریکی هادی

صال در واقع جریان ترانزیستور بین این دو اتوکه مربوط به درین و سورس ترانزیستور است 
.برقرار می شود

ساختار ترانزیستورهای اثر میدانی آلی
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.می باشدصفحه ایخازنیکساختارمشابهواقعدرمیدانی،اثرترانزیستورهایساختار♦

.شدمی باآلینیمه هادیالیهآندیگرصفحهوگیتفلزیاتصالخازناینصفحاتازیکی♦

.هستندنیمه هادیالیهاینبهمستقیمتماسدرسورسودرینفلزیاتصاالت♦

عایقهالییکصورتبه،گیتبایاساعمالبدونآلینیمه هادیموادازشدهتشکیلالیه◄
.می کندرفتارباربدون

وHOMOمجازترازهایبینانرژیشکافمرکزدرفرمیترازادوات،اینسازیشبیهدر◄
LUMOمی شودگرفتهنظردر.

ازکه،شدهجمعمثبتبارهایازالیه ایتشکیلومناسبگیتبایاساعمالبا■
بینجریانهدایتمسیرشده اند،واردآلیالیهبهسورسودرینالکترودهای
.می گیردشکلسورسودرینالکترودهای

نجریادامنههدایت،کانالدرشدهجمعبارچگالیوشدهاعمالگیتولتاژبهبسته■
.می شودکنترلترانزیستور

ساختار ترانزیستورهای اثر میدانی آلی
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سههبسیلیکونینمونه هایمشابه،آلیمیدانیاثریترانزیستورهاکارینواحی
.می شودتقسیماشباعوخطیقطع،ناحیه

اثریترانزیستورهامشابهنیزنواحیاینازکدامهردرگرفتنقراربایاسشرایط
.استسیلیکونیمیدانی

ستورترازیگیتِعایقِمرزدربارهاتجمعازناشیشدهایجادکانالشکل،بهبسته
.می گیردقرارکارنواحیاینازیکیدر

استصفرناجریونداردوجودکانالیقطعناحیهدر.

انجریوبودهپیوستهسورسودرینبینفاصلهکلدرکانالخطیناحیهدر
.داردخطیرابطهسورسودرینبینولتاژبادرین

یقطرازبارهاوشدهقطعدرینبهنزدیکنواحیدرهدایتکانالاشباعناحیهدر
.می رسنددرینبهکانالانتهایمیدان

ساختار ترانزیستورهای اثر میدانی آلی
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یترانزیستورهاایندرOFET،منحنیوخروجیمشخصهمنحنی هایبهتوجهبا
رکتحقابلیتمقداروشدنروشنآستانهولتاژمانندپارامترهاییانتقالیمشخصه
.می شوندمحاسبه

مشخصه انتقالیمنحنی منحنی های مشخصه خروجی

OFETپارامترها و مشخصه های الکتریکی 
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امنهدضرببابرابرنیمه هادیالیهدربارحاملحرکتقابلیت،شدهسادهصورتبه■
.استمیدانایناثردربارحاملسرعتوالکتریکیمیدان

قابلیتآنبهاست،گیتولتاژبهوابستهپارامتراینهاOFETدراینکهدلیلبه■
.می شودگفتهمیدانتأثیرتحتحرکت

نالکاآنازاءبهکهگیتبایاسولتاژحداقلازاستعبارتآستانه،ولتاژپارامتر■
.می کندفراهمرادرینجریانبرقراریامکانشدهتشکیلهدایت

صورتبه،ترانزیستوراشباععملکردناحیهدردرینجریانرابطهاینکهبهتوجهبا■
.هستندمحاسبهقابلشدهدادهمنحنی هایازباالپارامترهایمی باشد؛زیر

21
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◄µeff:گیتبایاسازناشیمیدانتأثیرتحتباالدرشدهگفتهحرکتقابلیتمقدار
◄WوL:سورسودریناتصاالتبینفاصلهعرضوطولترتیببه
◄cox:گیتعایقخازنظرفیتمقدار

OFETپارامترها و مشخصه های الکتریکی 
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17

،یهالترانزیستورهایدرآنمقدارازکامالًحرکت،قابلیتپارامترمقدارهم اکنون
.می باشدآنهابرایمناسبیجایگزینوشدهبیشترآلینازک

ندمانآنهاگذرایرفتارهایترانزیستورها،ازدستهایندرمهمپارامترهایدیگراز
واملیعبهماندگاری.استآنهافرکانسیپاسخوهوامعرضدرترانزیستورهاماندگاری

.داردبستگیشده،استفادهآلیمادهپذیریواکنشمیزانمانند

راپذیرانعطافوشفافالکترونیکیمدارهایساختامکانادواتاینازاستفاده
.می کندفراهم

دروسیعبسیارسطوحدرمجتمعمداراتساختآنهاکاربردهایدیگراز
ردهگستنمایشصفحاتومصنوعیپوستهایسنسورها،ساختمانندکاربردهایی

.است

نمایشصفحاتحاضرحالدرOLEDمواداینازاستفادهباشدهساختههای
.هستندالکترونیکیمحصوالتتجاریبازاربهورودحالدرنیمه هادی

OFETپارامترها و مشخصه های الکتریکی 
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حالت های انتقال حامل ها

آلیخورشیدیسلولگیتواتصالمحلپیکربندیهایروش

•BC/BG

•TC/BG

•BC/TG

•Unipolar

•Ambipolar
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ریکمهم ترین مواد مورد استفاده برای ساخت عایق دی الکت
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برخی از پرکاربردترین مواد آلی مورد استفاده

Pentacene

BSBP

PPTTPP

P6P
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برخی از پرکاربردترین مواد آلی مورد استفاده

:(1مرجعدرکاملجزئیات)کرداشارهزیرمواردبهتوانمیاستفادهموردمواددیگراز
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برخی از پرکاربردترین مواد آلی مورد استفاده

:(1مرجعدرکاملجزئیات)کرداشارهزیرمواردبهتوانمیاستفادهموردمواددیگراز
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مراحل ساخت

•Lithography

•Dicing

•E-beam Lithography

•Metal Decomposition
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24

:مزایا

(نورتابشوولتاژاعمالبینزمانیتاخیروجودعدم)نورتابشباالیسرعت

پذیریانعطافقابلیت

ساختپایینهزینه

اندازراهبهنیازعدمدلیلبهمداراتپیچیدگیکاهش

:معایب

باالتربازدهیعلیرغمOLETنوعAmbipolarساختاربهنسبتUnipolar،رفتاررقبا
.یستنسازگارچندانفعالماتریسنمایشگرهایعملکردباقطعهاینالکتریکیوتابشی

کانالطولتمامیدرنورچگالیبودنیکنواخت

ترانزیستوردرضعیفنورشدتUnipolar

برخی از مزایا و معایب
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دربارهایحاملچگالیOLETازباالترOLEDمی
.باشد

هایجریانتعادلبار،تزریقرویبیشترکنترلامکان
بهنسبتOLETدرنورتولیدفرآیندوحفره-الکترون
OLEDدرینوگیتولتاژکنترلامکاندلیلبه.

حاضر،حالدرOLEDبیشتریتجاریکاربردهای
.داردOLETبهنسبت

OLETخالفبرOLEDنیازمنداندازراهقطعهبهکه
شتابوبارانتقالوظایفمستقلصورتبه،(TFT)است

.دهدمیانجامرانور

باالترشدنخاموشوروشنقابلیتOLETبهنسبت
OLED(ترانزیستوریماهیتدلیلبه)

OLEDو OLETمقایسه 
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در نمایشگرهای جدیدOLETبرخی از کاربردهای 

Electrophoreticنمایشگرهای•

OTFT-Driveنمایشگرهای• Flexible(سونیکمپانی)

Trulyنمایشگرهایدرها(V-OFET)کاربرد• Flexible Displays
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