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تاریخِ تصویب95/6/3 :

چکیده

دیودهای نورگسیلِ آلی ) (OLEDاز جمله منابع نوری جدیدی هستند که

در ساختِ آنها موادِِّ آلی به کار میرود و در مقایسه باا دیودهاای ناوری

معدنی ویژگیهای قابلِ نوجّهی نسبت به دیودهای غیرمعدنی دارند .یکای
 1دانشجوی کارشناسی ارشد فوتونیک ،دانشگاه شهید بهشتی
2

استاد فوتونیک ،دانشگاه شهید بهشتی؛ E-Mohajerani@sbu.ac.ir

 3پژوهشیار پسادکتری ،دانشگاه شهید بهشتی
 4دانشجوی دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی

 5دانشجوی کارشناسی ارشد فوتونیک ،دانشگاه شهید بهشتی
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از ویژگیهای منحصر باه فاردِ دیودهاای نورگسایل آلای قابلیاتِ سااختِ

نمایشگرهای شفِّاف بر پایۀ آنهاست که در موقعِ خاموش بودن میتوانند

تا  70%شفِّاف باشند .در این نوع صفحه نمایشها ،تمام مؤلِّفه هاای دیاود،

مانند زیرالیه ،آند ،الیههای پلیمری – آلی و کاتد شفِّاف بوده و نور از هر

دو قسمتِ دیود خارج میشود .دیودهای نورگسیلِ آلی شافِّاف باه خاا رِ

داشتن کاربردهایی مانندِ نمایشگرِ شافِّاف ،اساتفاده در شیشاههاای جلاوی

خودرو و پنجرههای هوشمند بیشترین نوجّه را در سال های اخیر باه خاود

جلب کرده اند .در این تحقیق هدف ،ساختِ یک کاتدِ شفِّاف متشکِّل از

فلزِّاتِ کلسیم ( )Caو نقره ( )Agبا ضااامتهاای ثابات  20nmو 10nmو
الیۀ پوشش دیالکتریاک ZnS

باا ضااامتهاای ماتلا

40،30،25،20

نانومتر ،به منظورِ استفاده در دیودهای نورگسایلِ آلای شافِّاف ()TOLED

میباشد .ضاامتِ بهینۀ ZnS

با استفاده از تجربه مقادارِ  25 nmباه دسات

میآید .شفِّافیت اپتیکی  85.5 %و بازتابِ پایین  10.50 %در ناحیۀ مرئای و
مقاوماااتِ سااا

ِ الکتریکااای پاااایین  8.6 Ohms/Squareدر سااااختار

)Ca)20nm)/ Ag (10nm)/ ZnS (25nm

حاصل میگردد ،که جهتِ استفاده

در دیودهای نورگسیلِ آلی شفِّاف مناسب است.

واژههای کلیدی :دیاودِ نورگسایل آلای شافِّاف ،کاتادِ  ،Ca/Agالیاه
پوشش ZnS

 -1مقدّمه

1

در دهۀ اخیر دیودهای ناور گسایلِ آلای باه اورِ گساتردهای باه منظاورِ اساتفاده باه عناوانِ
صفحاتِ نمایشگر و المپهای فوقِ کم مصرف موردِ نوجّاه قارار گرفتاهاناد .نمایشاگرهای
 OLEDبا قابلیتهای ویژهای همچون عدمِ نیااز باه ناورِ پایش زمیناه ،قابلیاتِ بااالی ایجاادِ
رنگ ،کاهشِ عمده در مصرفِ جریانِ الکتریکی و هزینۀ تولیدِ پایین توانستهاناد جاایگزینِ
نمایشگرهای کریستال مایع و دیودهای معدنی شاوند [ OLED .]1هاا متشاکل از الیاههاای
آلی هستند که بین آند شفِّاف و کاتد بازتابنده قرار دارند .از آنجا که الیههای آلی و آند از
OLED

1
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نظر اپتیکی در ناحیه مرئی شفِّاف هستند ،به منظور دستیاابی باه دیودهاای نورگسایل آلای
شفِّاف باید کاتد بازتابنده با یک کاتد شافِّاف جابجاا شاود .ازکاربردهاای  OLEDشافِّاف
میتوان به استفادۀ آن ها در پنجرۀ ماشین ،پنجرۀ ساختمان ،وصفحۀ نمایش که از دو ارف
قابلِ رؤیت باشند اشاره نمود [ .]2-3اوّلین گزارش از ساختِ کاتدِ فلزِّی نیماه شافِّاف تماام
تبایری  LiF/Al/Agبا شفِّافیت و کارآیی باال توسّط  Hungو همکارانش صاورت گرفات
[ .]4در سالهای بعد چندین کاتادِ فلازِّی نیماهشافِّاف ،Ba/Ag ،Ca/Ag،Sm/Au ،Yb/Ag

 Sr/Agساخته شد [ .]5-11دو الیه ای  Ca/Agبه دلیلِ شفِّافیت باال و مقاومتِ س حی پایین
آن میتواند یک کاتدِ کارآمد برای  OLEDهای شفِّاف باشد ،الیۀ  Caکه تاابعِ کاارِ پاایین
دارد باعثِ تزریقِ آسانِ الکترونها میشود ،در حالیکه الیۀ پوشش  Agرسانایی الکتریکی
کاتد را بهبود میباشد [ .]6در این مقاله هدف ما ساختِ یک الکترودِ شفِّاف با اساتفاده از
کاتدِ نقره با ضاامتِ  10nmاست کاه جا ب و بازتاابِ بسایار بااال وعباورِ پاایین دارد .باه
منظورِ کم کردنِ ج ب از فلزِِّ  Caاستفاده میکنیم کاه مشاِّصااتِ رشادِ الیاۀ  Agرا تحاتِ
تأثیر قرار میدهد و باعثِ تشکیلِ فیلمِ یکنواخت و پیوستۀ  Agمیشود و همچنین به منظاورِ
کمکردن بازتاب ،از الیۀ دیالکتریک با ضریبِ شکستِ باال مانناد ( ZnS)n=2.38اساتفاده
میکنیم که روی نقره الیهنشانی میشود.
 -2موادّ الزم و روشِ انجامِ آزمایش
در این مقاله از  Caو  Agو  1ZnSبرای ساختِ کاتدِ شفِّاف استفاده شده است .تمامی ماوا ِِّد
ذکر شده از شرکتِ آلدریچ خریداری شدهاند .در این آزمایش ابتدا زیر الیههای شیشاهای

باه ترتیااب بااا آبِ صااابون ،آبِ مق ِّار ،اسااتون ،دی کلرومتااان ،دی کلرواتااان و متااانول در

دستگاه اُلتراسونیک شستشو داده شدند [ .]6در مرحلۀ اوّل روی زیرالیۀ شیشهای تاک الیاه

) Ag(10nmو در مرحلااۀ دوّم دو الیااهای ) Ca(20nm) /Ag(10nmو در مرحلااۀ س اوّم سااه

الیاهای ) Ca(20nm) / Ag(10nm)/ ZnS(X= 20,25,30,40nmرا الیاه نشاانی کاردیم.

تمامی مواد به روشِ الیه نشانی تبایری و در فشارِ خا ء  5×10-6mbarالیاه نشاانی شادند.
Zinc sulfide

1
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همچنین ضاامتِ الیهها با استفاده از ضاامتسنجِ کریستالی شرکتِ سایگما اینساترومنت

نصااب شااده روی دسااتگاه الیااه نشااانی ب اه ااورِ همزمااان و پروفااایلمتر دت تااک 8000

1
2

اناادازهگیااری شااد .ساانجشِ یاا ِ عبااور ،بازتاااب و جاا ب بااا اسااتفاده از دسااتگاه

 ،UV/Visible/IRبا فرودِعمودی نور بر س

ِ نمونه صورت گرفت .مقاوماتِ سا حی نیاز

توسّط مقاومتسنجِ چهارنق های 3اندازه گرفته شد.

 -3نتایج و بحث
شکل  ،1عباور  ITOو ) Ag(10nmو ) Ca(20nm)/Ag(10nmرا نشاان مایدهاد کاه در
4

ناحیۀ مرئی عبورِ فلزِِّ نقره با ضاامتِ  10nmبا الیه نشانی کلسیم با ضاامتِ  20nmقبال از

نقره با ضاامتِ  10nmاز 30درصد باه  62درصاد افازایش پیادا کارده اسات .همچناین در

جدولِ شمارۀ 1مقاومتِ س حی فلز از  453k m2به  8.6m2کاهش یافته است .در یک
دیودِ شفِّاف باید هر دو الیۀ آند و کاتد شفِّاف باشند .معموالً از  ITOبه عنوانِ آناد اساتفاده
میشود که شفِّافیت و رسانایی و پایداری بسایار بااالیی دارد .از ارفِ دیگار کاتادهم بایاد

شفِّافیت و رسانایی و پایداری بسیار باال را داشته باشد ،بنابراین ماا شافِّافیت کاتاد را باا آنادِ

 ITOمقایسه مایکنایم .شافِّافیت  ITOدرحادودِ 90درصاد اسات کاه در حادود 32درصاد
بیشتراز شفِّافیتِ کاتد میباشد ،بنابراین بیشترِ نور از رفِ آند خارج مایشاود؛ عباورِ کمتارِ

کاتد نسبت به آند به دلیلِ بازتابِ داخلی باالی کاتد است .برای کم کردنِ بازتاابِ داخلای

در فصل مشترت کاتد و هوا از الیۀ پوشش با ضاریبِ شکساتِ بااال مانناد )ZnS (n=2.38

استفاده میکنیم که نقشِ ت ابقدهندۀ ضریبِ شکست را ایفا میکند [ .]13باه منظاورِ یاافتنِ
ضاامتِ بهینه از روشهای نظری و تجربای اساتفاده کاردیم .ضااامتِ بهیناه باا اساتفاده از

روشِ نظری  27nmو روشِ تجربی  25nmبه دست آمد کاه منحنای نظاری آن در شاکل 2
آورده شده است .شکل  3و  4به ترتیب عبور و بازتااب باا ضااامتهاای ماتلا

 ZnSرا

نشان میدهد که در ضاامتِ بهینه  ،25nmعبور از  62%باه  85.5%در ناحیاۀ مرئای افازایش
پیدا میکند و بازتاب از21%به  10.5%کاهش ماییاباد .ایانجاا در یا سانجی عباوری و

1

Sigma Instrument
DekTak 8000profilometer
3
Four point probe
4
Indium tin oxide
2
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بازتابی مرجعها و فیبرهای نوری و در کل چیدمانِ اندازهگیری تغییار کارده اسات .رفارن

در بازتاب آینۀ تاتِ اپتیکی و در عبور الم شیشهای میباشد که خواصِِّ عبور و بازتاابِ دو
مرجع یکی نمیباشد .شکلِ  5تصویرِ ق عاتِ ساخته شده را نشان میدهد.

جدول  :1مقاومتِ س حی فلز ) Ag(10nmو )Ca(20nm)/Ag(10nm

Sheet Resistance

(نارسانا) 453k m2
8.6  .4m2

Metal
)Ag(10nm
)Ca(20nm)/Ag(10nm

شکلِ  .1نمودارِ عبور  ITOو ) Ag(10nmو )Ca(20nm)/Ag(10nm

شکل .2منحنی نظری عبور )Ca(20nm)/Ag(10nm)/ZnS(X=15…40nm

با ضاامتهای ماتل

ZnS=0…40nm
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شکل  .3نمودارِ بازتاب )Ca(20nm)/Ag(10nm)/ZnS (x nm

با ضاامتهای ماتل

 ،ZnSاز 0–40 nm

شکل  .4نمودارِ عبور ) Ca(20nm)/Ag(10nm)/ZnS (x nmبا ضاامتهای ماتل

شکل  .5تصویر ق عات ساخته شده ال

 ،ZnSاز 0-40nm

) )Ca(20nm)/Ag(10nm)/ZnS(25nm

ب) ) Ca(20nm)/Ag(10nmج) )Ag(10nm
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 .1-3علّّّت شّّفّافیت و رسّّانایی بّّاال بّّا اسّّتفاده از دو الیّّه و سّّه الیّّ

) Ca(20nm)/Ag(10nmو )Ca)20nm)/ Ag (10nm)/ ZnS 25nm

الف) عمقِ نفوذ (عمقِ پوسته):

معموالً باشِ قابلِ نوجّهی از نور در س

ِ هندسای الیاۀ فلازِّی بازتااب نمایشاود بلکاه در

فاصلۀ کوتاهی درون آن که عمقِ پوسته مینامند ،نور منتشر میشود و در ضاامتِ بیشاتر از
عمقِ پوسته بیشترِ نور بازتابیده میشود [ .]12عمقِ پوسته به شدّت به ولِ موج وابسته اسات
و چون مادّۀ تابنده در ولِ موجِ  535nmبیشترین تابش را دارد ایان اولِ ماوج را انتاااب
 ، nAgعمقِ پوسته
میکنیم .بهعنوانِ مثال برای نقره در ولِ موج  535nmو  .14  i3.08
چنین است:


535nm

 13 / 83nm
4 ni 4*3.14*3.08




بنابراین ضاامتی که برای فلز نقره انتااب کردیم برابر است با  10nmکه کمتر از عماق
پوسته می باشد ( )10nm>13/83nmو برای کلسیم در
عمق پوسته برابر است با:

ول موج  535nmو .61  i 2

535nm
 21/ 30nm
4*3.14*2

، n
ca



از این رو ضاامتی که برای فلزِِّ کلسیم انتااب کردیم برابر است با  20nmکاه کمتار از
عمقِ پوسته میباشد ( .)20nm<21/30nmبدین ترتیب در انتاابِ ضاامتِ فلاز دو نکتاه را
لحاظ کردیم :ال ) از لحاظِ اپتیکی ضاامتِ فلز را کمتر از عمقِ پوسته انتااب کردیم کاه
شفِّاف باشد .ب) از لحاظِ الکتریکی ضاامتِ فلز را تا جای ممکن نزدیک باه عماقِ پوساته
گرفتیم که جریانِ بیشتری تزریق کند و همچنین پایداری بیشتری داشته باشد.
ب) تشکیل فیلم یکنواخت و پیوسته نقره ( )Agتوسط الیه کلسیم ()Ca
یک الیه تبایری نازت ) Ag(10nmبر روی شیشه مقاومت سا

بسایار بااالیی دارد زیارا

الیه نازت نقره با ضاامت  10nmبه صورت جزیره جزیره (غیر یکنواخت) در س

شیشه

الیهنشانی میشود .در عوض با الیه نشانی کلسیم قبل از نقره ،کلسیم مشاصات رشاد فایلم
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نقره را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث یکنواخاتتار (پیوساتهتار) شادن نقاره در ضااامت
پااایین  10nmماایگااردد .شااکل  6تصاااویر  AFMاز س ا

فلااز ال ا ) ) Ag(10nmو ب)

) Ca(20nm)/Ag(10nmرا نشان میدهد .میانگین پستی و زبری 1س

فلز ) Ag(10nmدر

حاادود  7nmو میااانگین پسااتی و زبااری ساا

) Ca(20nm)/Ag(10nmدر حاادود 1nm

میباشد ،و این به وضوح نشان میدهد که س

فلز )Ca(20nm)/Ag(10nmیکنواخت تار

و پیوستهتر شده است [ .]12بنابراین فیلم  Caنه تنها باعث شفِّافیت میشود بلکه الیه نقاره را
یکنواختتر و رساناتر میسازد .از آنجا که کلسیم به شدت به هوا و ر وبت حساس اسات
شفِّافیت بااالی مشااهده شاده مایتواناد منتساب باه وجاود  Ca  OH 2در فشاار الیاهنشاانی
 3.6*106 mbarباشد [.]6

فیلم کلسیم صاف با تبایر کردن کلسیم بر مبنای فشار   1010 Torrتشکیل مایشاود
که یک اتصال تزریق الکترون موثر با فصل مشترت آلای تشاکیل مایدهاد و ق عاه دارای
ولتاژ روشن پایین .اما این مدل کاتد  Ca/Agبرای توضی شفِّافیت باال مناساب نیسات [.]14
ازسوی دیگر برومز و همکارانش نشان دادندکه الیه کلسیم در ول الیهنشانی در فشار پایه
mbar

 3.6*10کام ً اکسید میشود و در نتیجه منجر به تاریاب ق عاه مایشاود [ .]15باا

6

فرض تشکیل ساختار  CaO/Agشفِّافیت باالی مشاهده شده میتواند توضای داده شاود اماا
بازده تزریق الکترون به دلیل اکسیدشدن کامل  Caتاریب میشاود کاه منجار باه شکسات
ق عه میشود .بنابراین مدل  CaO/Agمستقل از این است که نتایج مشاهده شده را توضای
بدهیم .هر دو نمونه یعنی کاتد  Ca/Agصاف الیهنشاانی شاده در فشاار خا بااال ،یاا کاتاد
الیهنشانی شده در فشار خیلای پاایین بارای ارتباا شافِّافیت در ق عاههاای اپتاوالکترونیکی
م لااوب نیساات .نتااایج اندرسااون و همکااارانش نشااان داد کااه فاایلم کلساایم بااه ااورجزئی
اکسیدشده در ول الیهنشانی درمبنای فشار  106 108 mbarبا نار الیاهنشاانی 4A0/S

تشکیل میشود [ .]16کلسیم باه اورجزئی اکسیدشاده شاامل یاک فلاز و همچناین مولفاه
Average roughness

1
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اکسیدشده کلسیم است .تشکیل کلسیم به ورجزئی اکسیدشده   ncao  1.83باه اور قابال
نوجّهی شفِّافیت کل ساختار را بهبود میدهد .مولفۀ غیار اکساید شاده ،باه تزریاق الکتارون
درون  ETLکمک میکند و مولفۀ اکسیدشده شفِّافیت را فراهم میکناد و جا ب سا حی
ازنقره رسانایی حاملهای بار در فصل مشترت  Ca/Agبه اورجزئی اکسیدشاده را فاراهم
میکند ،بنابراین این نوع کاتد به ورجزئی اکسیدشده هماه نیاازات کاتاد بارای  Toledرا
فراهم میکند.

شکل  .6تصاویر  AFMاز ال

Ag(10nm) :

ج) علت کم شدن بازتاب باالیهنشانی ZnS

بCa(20nm)/Ag(10nm) :

ضریب شکست بین نقره وهوا بسیارزیاداست ،بنابراین اکثریات ناور درفصال مشاترت باین

 / 106ساخت و بهینهسازی کاتد شفّاف به منظور استفاده در دیودهای نورگسیل آلی شفّاف

 ) nAgو هاااوا (  ) nair  1بازتااااب مااایشاااود .باااا الیاااهنشاااانی
نقاااره (  .14  i3.08
) ZnS(n=2.38بیشتر نور به بیرون منتقل میشود و درصدکمی بازتاب میکناد؛ در واقاع از
 ZnSدر اینجا به عنوان ان باقدهنده ضریب شکست استفاده میشود.
 -4نتیجهگیری

به منظور ساخت یک دیود نورگسیل آلی شافِّاف ( ،)TOLEDنیااز باه یاک کاتاد شافِّاف

میباشد .با الیهنشانی کلسیم و  ZnSبه ترتیب بر زیر و باالی نقره ،عبور ق عه به  85درصاد
در 535 nmافزایش پیدا میکند که تقریبا نزدیک باه عباور  ITOاسات و بارای اساتفاده در
دیود شفِّاف مناسب است.
 -5سپاسگزاری

بدین وسیله از حمایت های صورت گرفتاه توساط دانشاگاه شاهید بهشاتی و همچناین ساتاد
حمایت از فناوری نانو کشور در انجام این تحقیق قدردانی میگاردد .باه عا وه از مهنادس

معصومیان ،شجاعی ،بابایی به جهت حمایتهای فنی و بحاث هاای مفیاد در زمیناه تکمیال
این پژوهش تشکر و قدردانی میگردد.
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