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طولابانتخعملکهگریتینگواستبهرهکنندهتامینکهفعالناحیه،DFBلـیزردر

وزیعیتبراگکنندهمنعکسبالیزردرامـاهسـتندیکـپارچهرسـاندمـیانجـامبهراموج

(DBR)اندشدهمجزاهمازلیزرطولامتداددردواین.

DBRساختار یک لیزر DFBساختار یک لیزر 



آلیهادینیمه

. رسانا استهادي یا نیمهنیمه هادي آلي نیز یك ماده آلي با خواص نیمه.

یرا مي آیند زاین ها موارد ارزان و مقیاس پذیري براي ادوات مبتني بر سیلیكون به حساب مي

.هادیها را از حالت محلول چاپ كردتوان این نیمه

ز آنها، تا ادوات مبتني بر مواد آلي به دلیل پیوندهاي سست بین ملكولي در الیه هاي ایجاد شده ا

.توانند انعطاف پذیر باشندحد زیادي به لحاظ مكانیكي، مي

الت برخالف این مواد آلي، مواد معدني مانند سیلیكون، ژرمانیوم و گالیوم آرسناید تنها در ح

یز پیوندهاي كریستالي قابلیت استفاده در ساختار ادوات الكترونیكي را دارند كه در این حالت ن

.  كواالنسي،انعطاف پذیري را در آنها غیر ممكن مي سازد

وي استفاده از مواد آلي فعال در ساختار ترانزیستور باعث شده مدارهاي الكترونیكي را ر

.بسترهاي پالستیكي پیاده سازي كنند، و به همین دلیل هزینه را كاهش داده است



جهنتیدروالکترونپذیریتحرککممیزانآلیهایهاینیمهضعفنقاطجملهاز

سنسورها،ساختمانندرایجكاربردهايازبسیاريدر،.باشدمیآنهاسرعت

كه،...وهوشمندشناسایيهايگسترده،كارتنمایشصفحاتومصنوعيپوستهاي

ومحققینتوجهموردهمهنوزنیستنیازموردسریعترانزیستورهايازاستفاده

..هستندمهندسین



هائی از جمله افزاره
که با مواد نیمه هادی

شوندآلی ساخته می

OLED

OFET

OPVC



کریستال مایع

تی کریستال های مایع را می توان کریستالی در نظر گرفت که  برخی یا همه نظم موقعی
.خود را از دست داده اند، در حالی که از نظر جهت گیری نظم خود را حفظ کرده است

 خواص فیزیکی مولکول ها در امتداد موازی با خواص فیزیکی در امتداد عمود بر صفحه
.  مولکول متفاوت است

 نیز ( حجم زیادی از ماده)این تفاوت خواص مولکول ها باعث تفاوت خواص توده ای آن ماده
.می شود



جدیدساختاریکبررسی
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ینبارگانیکهادینیمهساختارباالی
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هالی.استگرفتهقرارشدهپوشانده

MEH-PPVاباستپلیمرنوعیککه

-spinروشبهمترنانو80ضخامت
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ر اساس کنترل الکتریکی لیزر نیمه هادی ارگانیک فیدبک توزیع شده ب

میدانهای الکتریکی مختلف 



دتشالکتریکیمیدانافزایشبا

کاهشخطیصورتبهلیزینگ

.استکردهپیدا





با تشکر


