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ویژگی های مواد ارگانیک

مزایا
.تهیه آنها به صورت الیه های نازک بسیار راحت است-1

.انرژی کافی استبرای تولید کمی از مواد آلی مقدار -2

مثل نوار باند ممنوعه، باند رسانش، باند ظرفیت، هدایتخصوصیاتی -3
.الکتریکی، حاللیت و غیره در این مواد قابل کنترل هستند

ر در اندازه نوار باند ممنوعه در این مواد باعث می شود که مواد آلی دتنوع -4
.های متفاوتی جذب کنندطول موج

صورت سطوح ساخت به پذیری مواد آلی مانند پلیمرها امکان انعطاف -5
.را فراهم می کندمنحنی 

.تولید الیه های نازک با سطوح بزرگ را دارا هستندامکان -6

غیر و زیست محیطی نسبت به مواد( قیمت ارزان تر)اقتصادی برتری های -7
.آلی دارند

معایب
موبیلیتی و پهنای باند پایین تر نسبت به مواد غیر آلی-1

طول عمر پایین تر نسبت به مواد غیر آلی-2

مقاومت باال و هدایت الکتریکی کمتر نسبت به مواد غیر آلی-3
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مواد مختلف قابل استفاده

هگسیل تیوفن3پلی

باتریک اسید متیل استرC60فنیل

مواد آلی بخشنده و پذیرنده پرکاربرد در آشکارسازهای نوری ارگانیک(: 1)شکل 5/29



مواد مختلف قابل استفاده
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σپیوند 
از همپوشانی محوری اوربیتال های دو اتم 

تشکیل می شود

در مولکول های مواد آلیσو πپیوند (: 2)شکل 



σپیوند 
از همپوشانی محوری اوربیتال های دو اتم 

تشکیل می شود

πپیوند

، یک  pاز همپوشانی جانبی دو اوربیتال 
dو یا دو اوربیتال dبا یک اربیتال pاوربیتال 

مواد مختلف قابل استفاده
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در مولکول های مواد آلیσو πپیوند (: 3)شکل 



مواد مختلف قابل استفاده
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مواد آلی متناسب با طول موج های طیف الکترومغناطیسی(: 4)شکل 



اصول عملکرد آشکارساز نوری

وبخشندهمشترکمرزبافوتونبرخورد-1

پذیرنده

اکسیتونتولیدوفوتونانرژیجذب-2

رهحفوالکترونجذبوالکتریکیمیداناعمال-3

آندوکاتدسمتبه

بررسی ساختارها 
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آشکارساز نوریاصول عملکرد یک ( : 5)شکل 



بررسی ساختارها 
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انواع آشکارسازهای نوری ارگانیکی(: 6)شکل 



بررسی ساختارها 
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چگونگی شکل گیری زوج الکترون و حفره در یک  آشکارسازهای نوری ارگانیکی(: 7)شکل 



بررسی ساختارها 

Anodedonor

Cathode acceptor

آشکارساز نوری ارگانیکی با تمام اجزاء آلی(: 8)شکل 12/29



بررسی ساختارها 

پارامترهای مهم یک آشکار ساز نوری ارگانیک

(Dark Current)جریان تاریکی -1
میزان جریانی که در بایاس معکوس از آشکارساز 

می کند اعمال سیگنال نوری عبور بدون 

(Illuminated Current)جریان روشنایی -2
چگالی جریان آشکار ساز تحت بایاس و دریافت نور

(Responsivity)پاسخدهی-3
آمپرشده برحسب جریان آشکار نسبت 

تقسیم بر توان نوری ورودی بر حسب وات است 

(External Quantum Efficiency)بازده کوانتومی خروجی-4
تابیدهبه ازای تعداد فوتونهایآشکار ساز  تعداد الکترونهای تولید شده در 

شـده اسـت

پارامترهای مهم یک آشکار ساز نوری ارگانیک(: 9)شکل 13/29



1. Spin-coating چرخشیدهیپوشش

همادازمایعیابتداچرخشی،روشبهپوششانجامبرای

یدهپاشالیهزیرمرکزدروزیرالیهسطحبرپوششمورد

وچرخدمیثابتیسرعتباالیهزیرسپس.شودمی

طحسبرنازکالیهیکموجبسیاالتچسبندهنیروهای

رارفحاللدارایسیالاگرمرحلهایندر.شوندمیزیرالیه

طحسبرپوششنازکالیهوشودمیبخارحاللاینباشد

ماده,الیهشدنخشکازپس.ماندمیباقیالیهزیر

.استشدهتولیدالیهزیررویبرپوشش

فرایند الیه نشانی چرخشی(: 10)شکل 14/29



2. Doctor blading

بلیدینگ
دارایکهروبشگریکازاستفادهباروشایندر

همادشدهریزیبرنامهسرعتبااستخطیحرکت
ازکنالیهیکصورتبهالیهزیررویبررانظرمورد

.نشاندمیدلخواهضخامتبا
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بلیدینگفرایند الیه نشانی (: 11)شکل 



3. Spray Coating پاششیالیه نشانی

یادنیمعترکیبباشیمیاییمحلولیکروش،ایندر
ودمی شاسپریداغسطحیکرویبروشدهتهیه آلی

طحسدرشیمیاییواکنشیکانجامبانتیجهدرو
.ی گرددمتولیدترکیبیموادازنازکالیهیکزیرالیه،

ارزانخأل،درفیزیکیروش هایبهنسبتروشاین
.داردرابزرگسطوحدرالیه نشانیامکانوبوده

دارایدستگاه،اینبه وسیلهشدهتهیهالیه های
افیتشفوالکتریکیرساناییوبودهبلوریساختار
.دارندباالییاپتیکی
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پاششیفرایند الیه نشانی (: 12)شکل 



4. Dip-coating وریغوطه

داخلثابتسرعتبازیرالیهابتداروشایندر
انزممدتبهومی شودبردهفروالیه نشانمحلول

زمانتامی شودنگه داشتهمحلولدرمشخصی
شانالیه نمحلولوزیرالیهبرهمکنشبرایکافی
لمحلوتوسطکامالزیرالیهوباشدداشتهوجود

یهزیرالبیرون کشیدنباسپس.شودترالیه نشان
،نیشاالیه نمحلولازثابتسرعتباوباالسمتبه

ودمی نشینزیرالیهرویبرمحلولازنازکیالیه
.می کندریزشسطحازاضافیمحلول
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غوطه وریفرایند الیه نشانی (: 13)شکل 



5. Termal Evaporation Deposition الیه نشانی تبخیر حرارتی

محیطدرکهاستفرایندیروشاین
ایبرالکتریکیجریانکمکبهوخال

وگیردمیصورتمنبعمادهتبخیر
بهشدهتبخیرمادهانتقالوهدایت
ارفشاختالفاساسبرالیهزیرسمت
قرارالیهزیرومنبعمادهمحلیمیان
.افتدمیاتفاقدارد
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تبخیر حرارتیفرایند الیه نشانی (: 14)شکل 



6. Chemical vapor deposition
بخاردهی شیمیایی رسوب روش 

ایگازجریانشاملآن،صورتترینسادهدر
محفظهیکدرمادهپیشگازهای

(Chamber)یایکفوقمحفظهدر.است
دهیپوششاستقرارکهگرمسطحچند

هایواکنشروشایندر.داردوجودشوند،
داغسطوح(نزدیکیدریاو)رویبرشیمیایی

یکصورتبهرسوبنتیجهدر.دهدمیرخ
ینا.آیدمیوجودبهسطحرویبرنازکفیلم

.شودمیشیمیاییموادتولیدبهمنجرفرآیند
نیزجانبیمحصوالتوزائدموادهمچنین

گازهایباهمراهمحفظه،ازکهآیندمیبوجود
.دشومیخارجاندندادهواکنشکهمادهپیش

رسوب دهی شیمیایی بخارفرایند الیه نشانی (: 15)شکل 19/29



کاربرد ها

آشکارساز های ماوراء بنفش-1

ادوات تصویر برداری-2

آشکارسازهای بیولوژیکی-3

میکروسکوپ الکترونی-4

آشکار ساز همزمان نورمرئی و مادون قرمز-5

آشکارساز کنترل سطح اکسیژن خون-6
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کاربردهای  آشکارسازهای نوری ارگانیک(: 16)شکل 



کاربرد ها

UVاستفاده از مواد آلی در آشکار سازهای 
کاربردهایی از قبیل تست بدونUVآشکار سازهای  

 UVتخریب مواد در صنعت، مانیتورینگ اشعه 
...وUVمحیطی، هشدار اشعه 

ITOاینکهوجودباITOآندباUVسازآشکاریکدر
قابلامادارد300nmزیرموجطولدرباالییجذب

Deepموجطولدراستفاده UV(250-350NM)
بهآلومینیومنازکالیهازاستفادههمچنین.نیست
ازتفادهاس.داردپایینیبازدهیبودنشفافنیمهدلیل
باشدهدوپتیوفناکسیدیاتیلنپلیآلیماده

با(PEDOT:PSS)آندعنوانبهسولفوناتاستیرن
اعثبشدهذکرهایموجطولدرباالشفافیتداشتن
آشکارسازیوپاسخدهی،SNRپارامترهایبهبود

.شودمیحسگر
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uvاستفاده از مواد آلی در آشکارسازهای (: 17)شکل 



کاربرد ها

همزمانو مادون قرمز به صورت مرئی آشکارساز نوری ارگانیک ثبت نور 

-در این روش با روی هم قرار دادن دو الیه نور

که یکی برای طیف مرئی و  (OPF)رسانای ارگانیک

دیگری برای بازه فروسرخ نزدیک عمل می کند، به 

.رزولوشن باالیی دست می یابد

مادون ( چپ)تصویر آشکار ساز در حالت  مرئی (18)شکل 22/29

(راست)قرمز 



کاربرد ها

خوناکسیژنسطحکنترلارگانیکیآشکارساز

راقرمزمادونوقرمزنورکههستندهاییLEDبهمتکیمعمولیاکسیژنسنجهای

منتشرگوش،اللهییاانگشتنوکمعموالبدنازخاصیبخشهایطریقاز

.میکنددریافتراآندیگریسنسوربافتها،ازنورعبورازپسوکرده

بیشتراکسیژنکمتیرهترخونومیپردازدقرمزمادوننورجذببهخوناکسیژن
.میپردازدقرمزنورجذببه
هایLEDاینمیکنداستفادهقرمزوسبزرنگهایازسازآشکارایندراما

ازانعطافپذیرقطعهایرویبروشدهساختهارگانیکموادازسبزوقرمز

پالسیککناردرراآزمایشینمونهیاینپژوهشگران.شدهاندتعبیهپالستیک
.یافتندیکسانودقیقکامالراآنهانتایجوگذاشتندتستبهمعمولیاکسیمتر
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ارگانیکی کنترل سطح اکسیژن خونآشکارساز (19)شکل



مقایسه آشکارسازهای ارگانیکی و غیر ارگانیکی

قابلیت ها

عمال دستیابی راحت به ویژگی های فلزی ونیمه هادی با ا-1

ونیمه هادی با اعمال ناخالصی

کیترکیب با پالستیک همراه با ویژگی های الکترونی-2

های الکترونیکی

های متنوع قابلیت حل در حالل های آلی و بهره گیری از فرایند-3

گیری از فرایندهای متنوع ساخت

بهره گیری از تکنولوژی های چاپی در فرایند ساخت-4

در فرایند ساخت

عدم نیاز به خالء و دماهای باال در فرایند ساخت-5

فرایند ساخت

هزینه تولید پایین-6

محدودیت ها

پایین بودن مجتمع سازی-1

بت به زمانبازترکیب با اکسیژن و آب موجود در هوا و پایداری کم نس-2

موبیلیتی پایین حامل ها-3
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مقایسه آشکارسازهای ارگانیکی و غیر ارگانیکی
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مقایسه بازدهی کوانتومی خروجی آشکارسازهای (: 20)شکل 
ارگانیکی و سیلیکانی

مقایسه میزان آشکارسازی آشکارسازهای (: 21)شکل 
ارگانیکی و غیر آلی



مقایسه
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مقایسه موبیلیتی انواع سیلیکان و مواد آلی(: 22)شکل 
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