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Lyhenneluettelo 

 
Lyhenne Selite 
BF puskurikerros (engl. buffer layer) 
BHJ seikoiterajapintainen (engl. bulk heterojunction) 
CIE Kansainvälinen valaistuskomissio (ransk. Commision Internationale de l'Eclairage) 
EBL virittymäestokerros (engl. exciton-blocking layer) 
ETL elektroninkuljetuskerros (engl. electron-transporting layer) 
HBL aukonestokerros (engl. hole-blocking layer) 
HHJ hybridimuotoinen (engl. hybrid heterojunction) 
HIL aukoninjektiokerros (engl. hole injection layer) 
HLCT hybridisoitunut paikallinen ja molekyylinsisäinen varauksensiirtomekanismi (engl. hybridized local and charge-transfer) 
HOMO ylin miehitetty molekyyliorbitaali (engl. highest occupied molecular orbital) 
HTL aukonkuljetuskerros (engl. hole-transporting layer) 
ISC tilainvälinen ylitys (engl. intersystem crossing) 
ITO indiumilla pintakäsitelty tinaoksidi (engl. indium-doped tin oxide) 
LHE valonkorjuutehokkuus (engl. light-harvesting efficiency) 
LUMO alin miehittämätön molekyyliorbitaali (engl. lowest unoccupied molecular orbital) 
OFET orgaaninen kenttävaikutteinen transistori (engl. organic field-effect transistor) 
OLED orgaaninen valodiodi (engl. organic light-emitting diode) 
OSC orgaaninen aurinkokenno (engl. organic solar cell) 
OTFT orgaaninen ohutkalvotransistori (engl. organic thin-film transistor) 
Pc ftalosyaniini 
QA kinakridoni 
RISC käänteinen tilainvälinen ylitys (engl. reverse intersystem crossing) 
TADF lämpöaktivoitu viipynyt fluoresenssi (engl. thermally activated delayed fluorescence) 
TPA trifenyyliamiini 
TTA triplettiannihilaatio (engl. triplet-triplet annihilation) 
ΔEST tripletti- ja singlettitilan välinen energiaero 
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1. Johdanto 
Yhteiskunnastamme on tullut sitten transistorin keksimisen mitä suuremmissa määrin 

riippuvainen puolijohteista. Aurinkokennot, perinteisiä lamppuja korvaava LED-valaistus 

sekä eritoten tietokoneiden ja mobiililaitteiden suorittimien biljoonat transistorit perustuvat 

kaikki puolijohteisiin. Perinteisten, piihin ja metalleihin pohjautuvien puolijohdemateriaalien 

rinnalle on viimeisten vuosikymmenien aikana noussut orgaanisten puolijohteiden tutkimus, 

joka osoittaa puolijohteiden tulevaisuudelle kestävämpää suuntaa, kun harvinaisten 

luonnonvarojen loppuminen lähestyy. 

Orgaanisissa puolijohteissa käytetään aktiivisena materiaalina orgaanisia yhdisteitä: 

sähköä johtavia polymeerejä, hiilen nanorakenteita (kuten grafeenia) tai pieniä molekyylejä. 

Orgaanisten puolijohdemateriaalien tutkimus on avannut teknologialle uusia mahdolli-

suuksia. Orgaanisia materiaaleja on yksinkertaista ja edullista valmistaa myös suurien 

teollisten laitosten ulkopuolella, niiden fysikaalisia ominaisuuksia voidaan säädellä 

hienovaraisesti molekyylirakennetta muokkaamalla, eivätkä niitä välttämättä sido 

perinteisten vastineidensa rajoitukset kuten jäykkä kiderakenne. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa esitellään kolme orgaanisen puolijohde-elektroniikan 

pääsovellusta – orgaaninen aurinkokenno (engl. organic solar cell, OSC), valodiodi (engl. 

organic light-emitting diode, OLED) ja kenttävaikutteinen transistori (engl. organic field-effect 

transistor, OFET) – ja keskitytään tarkastelemaan melko yleisellä tasolla sellaisia vakiintu-

neita ja tuoreitakin pienimolekyylisiä orgaanisia yhdistelajeja, joita näissä sovelluksissa 

voidaan hyödyntää. 
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2. Orgaaniset aurinkokennot 
Orgaanisten aurinkokennojen (engl. organic solar cell, OSC) tutkimuksen historian voidaan 

katsoa alkaneen vuonna 1986, kun ensimmäinen elektroneja luovuttavan ja vastaanottavan 

yhdisteen (engl. donor, acceptor) välinen rajapinta luotiin.1 OSC:t voidaan jakaa kolmeen 

päätyyppiin: yksikerroksisiin kennoihin (engl. single-layer OSC), kaksikerroksisiin kennoihin 

(engl. bilayer OSC) sekä sekoiterajapintaisiin kennoihin (engl. bulk heterojunction, BHJ 

OSC). Vaikka yksi- ja kaksikerroksiset kennot yhtä lailla ovat orgaanisen aurinkokennon 

tutkimuksen lyhyessä historiassa tärkeitä etappeja, on vuonna 1992 ensi kertaa 

valmistettu2,3 sekoiterajapintainen kenno muodostunut näistä kolmesta lupaavimmaksi 

tutkimuskohteeksi. Sen elektroninluovuttajan ja -vastaanottajan välinen rajapinta-ala on 

monin verroin suurempi kuin edeltäjillään. Se on niin hyötysuhteensa, valmistus-

kustannustensa kuin joustavien rakennevaihtoehtojensa ja yksinkertaisempien valmistus-

tapojensa osalta edeltäjiään parempi. Näin ollen tässä tutkielmassa keskitytään 

sekoiterajapintaiseen kennoon ja käytetään orgaanista aurinkokennoa sen synonyyminä. 

Tekstissä esiintyy myös hybridimuotoinen OSC (engl. hybrid heterojunciton, HHJ), joka on 

BHJ:n kaltainen. 

 

2.1. Rakenne ja toimintaperiaate 

Orgaaninen BHJ-aurinkokenno muodostuu anodista ja katodista, joiden välissä on 

elektroninluovuttaja- ja elektroninvastaanottajamateriaalista muodostuva heterogeeninen 

seos. Kaaviossa 1 orgaanisen kerroksen eri faasit on kuvattu vaaleanpunaisella ja harmaalla 

värillä. Kun valo osuu tähän seokseen, absorboituu osa fotoneista elektroneja luovuttaviin 

molekyyleihin aiheuttaen niissä virittymiä, eksitoneja (engl. exciton). Kennojärjestelmälle 

ominainen valonkorjuutehokkuus (engl. light-harvesting efficiency, LHE) määrittää, kuinka 

suuri osuus saapuvista fotoneista absorboituu muodostaen eksitonin. Tämä suure pyritään 

maksimoimaan kaikin keinoin. Eksitoni purkautuu nopeasti rekombinaatiolla, ellei elektronin 

luovuttajan ja vastaanottajan välinen rajapinta ole riittävän lähellä eksitonin syntysijaa. BHJ-

kennossa kuitenkin luovuttaja–vastaanottajarajapintojen välinen etäisyys vaihtelee 5 ja 20 

nm:n välillä4, mikä asettuu eksitonille ominaisen rekombinaatiota edeltävän diffun-

doitumismatkan, 20 nm5, rajoihin. Suurin osa eksitoneista voi siten spontaanisti purkautua 

elektroni-injektiolla. Silloin virittynyt elektroni dissosioituu luovuttajamolekyylistä 

vastaanottajamolekyyliin, jonka LUMO-energiataso on luovuttajamolekyylin viritystilan 

energiatasoa tyypillisesti 0,3–0,4 eV matalammalla6. Injektio tapahtuu noin 100 fs:n 

aikajänteellä7. 
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Kaavio 1. Sekoiterajapintaisen orgaanisen aurinkokennon yksinkertaistettu anatomia. 

Musta nuoli kuvaa elektronien kulkusuuntaa. 

 

Injektion myötä elektroni ja varausaukko pääsevät rajapinnalla lopullisesti erilleen, ja 

kennoon syntyy sisäinen sähkökenttä. Se vaikuttaa kennon anodin ja katodin välille kytketyn 

virtapiirin lävitse vetäen kennon sisällä vaeltavia elektroneita kohti katodia ja vastaavia 

positiivisesti varattuja aukkoja kohti anodia. Elektronien kulkeutuessa elektroneja 

vastaanottavasta molekyylistä katodille putoavat ne katodin Fermi-tasolle ja sieltä päätyvät 

ulkoiseen virtapiiriin. Virtapiiristä anodin Fermi-tasolle saapuvat elektronit puolestaan 

putoavat elektroninluovuttajamolekyylin HOMO-energiatasolle. Kennon ulkoisen jännitteen 

määrittää katodin ja anodin Fermi-tasojen välinen jännite-ero. 

 Tavallisesti OSC:n anodi koostuu indiumilla pintakäsitellystä tinaoksidista (engl. 

indium-doped tin oxide, ITO) ja katodi alumiinista, joissa sähköä johtavat johtovyön 

elektronit. Orgaaninen kerros puolestaan koostuu mahdollisimman konjugoituneista 

orgaanisista molekyyleistä, joiden orbitaalijärjestelmässä sähkövaraukset liikkuvat eksitonin, 

elektronin tai varausaukon muodossa. 

 Katodin ja orgaanisen kerroksen väliin lisättävällä virittymäestokerroksella (engl. 

exciton-blocking layer, EBL) voidaan parantaa kennon tehokkuutta entisestään. EBL:ssä 

käytetään yhdistettä, jonka energia-aukko on niin suuri, että orgaanisessa aineessa syntyvät 

eksitonit eivät voi suoraan purkautua törmätessään anodiin. EBL:nä voidaan käyttää 

esimerkiksi batokuproiinia (BCP) tai alumiinitris(8-hydroksikinoliinia) (Alq3). Elektronit 

läpäisevät tämän paksuudeltaan 10 nm:n luokkaa olevan kerroksen, vaikka tarkkaa 

läpäisymekanismia ei vielä täysin tunneta. Todennäköisesti kyseessä on tunneloituminen.8 



4 

 Myös puskurikerrosta (engl. buffer layer, BF) voidaan käyttää orgaanisen kerroksen 

ja anodin välisessä rajapinnassa, mikäli varauksen siirtymistä siellä halutaan optimoida 

edelleen ja resistanssia pienentää. Puskurikerroksena käytetään esimerkiksi ohutta kulta- tai 

molybdeenioksidikalvoa (MoO3).8 

 

 
 

Kaavio 2. Orgaanisen aurinkokennon energiatasokaavio ja toimintaperiaate. 8 Mustat nuolet 

kuvaavat elektronien kulkua. Katkoviivallinen nuoli kuvaa tunneloitumista. 

 

Kaaviossa 2 on esitetty OSC-kennon toimintaperiaate energiatasokaavion muodossa: 

Kohdassa (1) elektroninluovuttajakerroksessa fotoni virittää luovuttajamolekyylin synnyttäen 

eksitonin, joka diffundoituu kohti elektroninluovuttajan ja -vastaanottajan välistä rajapintaa. 

Kohdassa (2) eksitoni hajaantuu elektroniksi ja varausaukoksi. Elektroni jatkaa matkaansa 

vastaanottajakerrokseen, kun taas aukko siirtyy kohti anodia. Kohdassa (3) elektroni 

tunneloituu ohuen virittymäestokerroksen lävitse katodin Fermi-tasolle, josta se jatkaa 

matkaansa kohti ulkoista virtapiiriä. Kohdassa (4) puskurikerrokseen kulkeutunut 

varausaukko paikkautuu anodin Fermi-tasolta saapuvalla, ulkoisesta piiristä palaavalla 

elektronilla. Kohdassa (5) toiminnallinen silmukka sulkeutuu elektroninluovuttajamolekyylin 

regeneroituessa. Kohta (6) on nopein ja kennon tehokkuuden näkökulmasta haitallisin 

mahdollinen rekombinaatioreaktio, joka tapahtuu elektroninluovuttajamateriaalissa sijait-

sevan eksitonin purkautuessa ilman elektroni-injektiota. 8 

Orgaanisen aurinkokennon synnyttämä sähkövirta kuvataan valovirtana J (A/cm2). 

Kuvaajassa 1 on esitetty valovirta J jännitteen V funktiona. Kytkettäessä kenno oikosulkuun 
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virta saa maksimiarvonsa JSC (engl. short-cut current), jolloin jännite V on nolla. Vastaavasti 

jännite saa maksimiarvonsa VOC (engl. open circuit voltage), kun kennon virtapiiri on avoin. 

Tällöin valovirta J on nolla. 

 

 
 

Kuvaaja 1. Kennon teoreettinen maksimiteho JSCVOC ja todellinen maksimiteho JMAXVMAX. 

 

Täyttymiskerroin FF (engl. fill factor) kuvaa todellisen maksimitehon suhdetta teoreettiseen 

maksimitehoon: 

 

 𝐹𝐹	 = $%&'
$()*+.

= -%&'.%&'
-/0.10

	 (1) 

 

Maksimiteho PMAX on suurimman mahdollisen oikosulkuvirran ja -jännitteen tulo. Sitä esittää 

kuvaajassa 1 J-käyrän ja akseleiden sisälle mahtuva suorakulmio ja PTeor. on oikosulkuvirran 

ja avoimen piirin jännitteen tulo. 

Aurinkokennojen tehokkuus (PCE, engl. power conversion efficiency) määritellään 

(yhtälön 2 mukaisesti) kolmen tekijän tulona: valonkorjuutehokkuus, LHE(λ), jossa λ (nm) on 

vertailutilanteessa päivänvalon emissiospektrin maksimi (ja funktiossa yleisesti valon-

korjuutehokkuus aallonpituuden λ funktiona), injektoituneiden elektronien määrän suhde 

kaikkiin syntyneisiin eksitoneihin, Φinj., sekä ulkoiseen virtapiiriin kerättyjen elektronien 

kvanttisaanto, ηcoll. (eli injektoituneiden elektronien määrän ja virtapiiriin asti kulkeutuneiden 

elektronien määrän suhde).9 

 

 𝑃𝐶𝐸 = 𝐿𝐻𝐸(𝜆)	𝜙;<=.	𝜂?@AA. (2) 
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Käytännössä kennon tehokkuus voidaan kuitenkin laskea seuraavalla yhtälöllä: 

 

 𝑃𝐶𝐸 = $%&'
$BCD.

 (3) 

 

Jossa PMAX on maksimiteho ja Pinc. kennoon saapuvan valon teho. 

 

2.2. Valmistustavoista 

Orgaanisia aurinkokennoja valmistetaan pääasiassa kahdella menetelmällä: työstämällä 

liukoisia molekyylejä liuoksessa tai kerrostamalla lämpövakaita molekyylejä äärimmäisessä 

tyhjiössä. Jälkimmäiseen valmistustapaan sisältyy kalliita järjestelmiä eikä se sovellu 

teollisen mittakaavan valmistustarpeisiin. Edullisuudestaan johtuen liuostyöstö on BHJ-

kennojen ensisijainen valmistusmenetelmä.7 

 

2.3. Orgaanisten aurinkokennojen elektroninvastaanottajamateriaaleista 

Pienimolekyylisillä orgaanisilla yhdisteillä, kuten esimerkiksi erittäin valostabiililla ryleenidi-

imidillä10, voi olla tulevaisuudessa potentiaalia korvata orgaanisten aurinkokennojen 

elektroninvastaanottajamolekyyleinä yleisesti käytetyt pallomaiset yhdisteet, joista 

mainittakoon kuvassa 1 esitetyt Buckminster-fullereeni C60 (1) sekä C70 (2). Näistä 
rakennetut fenyylifullereenivoihapon esterit PC61BM sekä PC71BM erinäisine lisäaineineen 

ovat orgaanisissa aurinkokennoissa yleisimmin käytetyt elektroninvastaanottajamateriaalit.11 

Näiden fullereenien absorptiomaksimi on alle 400 nm:n aallonpituudella, joten käytännössä 

päivänvalon absorptio orgaanisessa kerroksessa voidaan katsoa tapahtuvaksi täysin 

elektroneja luovuttavassa materiaalissa, kuten onkin optimaalista.7 Alustavasti on jo kehitetty 

lupaavia pienimolekyylisistä osista koostuvia yksittäisiä molekyylejä, joiden olisi määrä 

kerralla korvata sekä elektroneja luovuttava että vastaanottava yhdiste. Tällöin aktiivinen 

kerros koostuisi vain yhdenlaisesta yhdisteestä. Tällainen ratkaisu saattaa tulevaisuudessa 

yksinkertaistaa OSC:n rakennetta. Tässä tutkielmassa keskitytään OSC:n osalta kuitenkin 

vain elektroninluovuttajamateriaalien lähempään tarkasteluun. 
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Kuva 1. Buckminster-fullereenit, C60 (1) ja C70 (2). 

 

 

2.4. Orgaaniset pienimolekyyliset elektroninluovuttajamateriaalit 

Vakiintunut ja tuloksia tuottanut vaihtoehto orgaanisten aurinkokennojen elektronin-

luovuttajamateriaaliksi ovat olleet BHJ:n kehittämisen alusta alkaen sähköä johtavat 

polymeerit12 (engl. conducting polymers, CP), joiden avulla on saavutettu jopa 9 %:n 

hyötysuhde. Polymeerimateriaalien käyttäminen ei kuitenkaan onnistu vailla ongelmia. 

Polymeerien valmistusvaiheessa on tasaisen laadun varmistamiseksi raakapolymeeriseosta 

fraktioitava moolimassoiltaan erilaisiksi osiksi liuottimilla ja mahdollisia ei-toivottuja 

pääteryhmiä poistettava kemiallisin menetelmin.13 Elektroninluovuttajamateriaaleina 

varteenotettavaksi vaihtoehdoksi sähköä johtaville polymeereille ovat muodostuneet 

vuodesta 2005 alkaen14 orgaaniset pienimolekyyliset yhdisteet kuten oligotiofeenit, 

trifenyyliamiinit, diketopyrrolipyrrolit, borondipyrrometeenit ynnä muut seuraavaksi 

käsiteltävät yhdistetyypit. Näiden yhdisteiden valmistaminen ja puhdistaminen on 

yksinkertaisempaa kuin polymeerien. Myös niiden rakenteen ja ominaisuuksien väliset 

korrelaatiot voidaan analysoida tarkemmin. 

Pienestä koostaan johtuen elektroninluovuttajamolekyylien HOMO- ja LUMO-

energiatasojen ero on melko suuri, joten vain spektrin lyhytaaltoisimpaan osaan kuuluva 

säteily saa ne virittymään. Asiaa voidaan korjata molekyylien rakennetta muokkaamalla niin, 

että eroa saadaan pienennettyä ja absorption maksimia siirrettyä kohti lähi-infrapuna-aluetta. 

Silloin kennon absorptiospektri vastaa paremmin päivänvalon emissiospektriä. Mitä 

enemmän elektroneja saadaan absorboituneiden fotonien toimesta liikkeelle, sitä suurempi 

on kennon maksimivirta ja tehokkuus. 

  



8 

 

Kuva 2. D–A-molekyylissä tyypillisiä elektroneja luovuttavia ja vastaanottavia ryhmiä 

edustavia yhdisteitä (3–9).7 

 

Toinen haaste on saada virittyneet molekyylit kuljettamaan syntyneet eksitonit tehokkaasti 

elektroneja luovuttavan ja vastaanottavan yhdisteen väliseen faasirajapintaan. Molempiin 

haasteisiin ratkaisuksi on keksitty molekyylien polarisoiminen (niin sanottu push-pull- tai D–

A-rakenne) käyttämällä esimerkiksi kuvan 2 yhdisteitä (3–9) molekyylin sisäisinä elektroneja 

luovuttavina ja vastaanottavina ryhminä. Syntynyt polarisaatio automaattisesti ikään kuin 

"pumppaa" syntyneen eksitonin molekyylin LUMO-orbitaalijärjestelmässä kohti varsinaista 

elektronin luovuttaja- ja vastaanottajamolekyylien välistä faasirajaa. Näin elektronien ja 

varausaukkojen liikkumiskyky molekyylin sisällä tehostuu sen ionisoituessa. On myös 

tärkeää, että varausaukkojen ja elektronien liikkumiskyvyt ovat tasapainossa, sillä muuten 

kennon aktiiviseen kerrokseen pääse kertymään ei-toivottu sähkövaraus, joka purkautuu 

rekombinaatioreaktioiden kautta pienentäen maksimivirtaa. Käyttämällä suhteellisen vahvoja 

elektroneja luovuttavia ja vastaanottavia ryhmiä saadaan myös molekyylin absorptio-

maksimia merkittävästi siirrettyä kohti pidempiä aallonpituuksia. 

 Rakenteellisiin haasteisiin voidaan vastata lisäämällä pienimolekyylisiin yhdisteisiin 

esimerkiksi molekyylien avaruudellista orientaatiota ja tasojen pakkautumista muuntelevia 
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sivuketjuja ja tasomaisia π-järjestelmiä. Näillä toimilla voidaan molekyylien välisten 

vuorovaikutusten myötä edesauttaa molekyylien sisäistä varauksen- ja aukonkuljetuskykyä.7 

 

2.4.1. Oligotiofeenit 

Oligotiofeenit (nT) ovat eräitä tärkeimmistä orgaanisista puolijohdeyhdisteistä, koska niiden 

valmistaminen ja energiatasojen muokkaaminen on yksinkertaista ja niillä on hyvä 

sähkövarauksen kuljetuskyky.15 Tiofeenirenkaiden määrä yhdisteissä 3T–6T korreloi 

positiivisesti yhdisteen absorboitavissa olevan fotonin maksimiaallonpituuden kanssa, ja 

siten kuusirenkainen seksitiofeeni (10) absorboi näistä eniten valoa.16 Sitä eri 

muunnelmineen on tutkittu paljon. 

 

 

Kuva 3. Seksitiofeeni, 6T (10). 

 

Lisäämällä tiofeeniketjun päihin elektroneja puoleensavetäviä ryhmiä, kuten disyanovinyyli 

(DCV), bentsotiadiatsoli (BT) tai tiadiatsolipyridiini (TFA), saadaan muutoin poolittoman 

molekyylin konjugoitunut orbitaalijärjestelmä vahvasti pooliseksi. Tämä nostaa molekyylin 

sisäistä varauksensiirtokykyä ja pidentää absorboituvien fotonien maksimiaallonpituutta.11 

On myös havaittu, että tiofeenipohjaisen elektroninluovuttajamolekyylin symmetrian 

rikkominen nostaa kennon jännitettä. Tulosta selitetään molekyylien välisten 

vuorovaikutusten ja molekyylien avaruudellisen suuntautumisen vaikutuksilla orbitaalien 

energioihin.17 Tiofeeniketjun pidentäminen lisää päällekkäisten molekyylien π-orbitaali-

järjestelmien välistä vuorovaikutusta parantaen yhdisteen pakkautumista ja siten 

varauksensiirtokykyä.18 Tiofeeniketjun sivuryhmät, kuten alkyyliryhmät, myös vaikuttavat 

merkittävästi molekyylien pakkautumiseen ja siten useaan kennon parametriin 

samanaikaisesti.

Muunnetussa kvinketiofeenissa (11) on DCV-pääteryhmät ja keskimmäisestä 

tiofeenirenkaasta substituoitu kaksi vetyä metyyliryhmillä. Kyseisellä elektronin-

luovuttajayhdisteellä on saavutettu 6,9 %:n hyötysuhde hybridimuotoisessa kennossa.19 
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Kuva 4. Muunnettu kvinketiofeeni (11). 

 

 

2.4.2. Trifenyyliamiinit 

Trifenyyliamiinit (TPA) ovat osoittautuneet lupaavaksi yhdisteryhmäksi orgaanisissa 

aurinkokennoissa hyvän elektroninluovutus- ja aukonkuljeutuskykynsä ansiosta.20 Kuvassa 5 

on kuvattu ne TPA-tyypit, joita on eniten tutkittu: yhdiste (12) on lineaarinen molekyyli, jonka 

yhteen fenyylirenkaaseen on substituoitu jatkeeksi elektroneja puoleensavetävä konjugoitu 

ryhmä päätteenään DCV-ryhmä, kun taas yhdiste (13) on jokaisen TPA:n haaran suhteen 

symmetrisesti jatkettu tiofeeni- ja DCV-ryhmän muodostamalla ryhmällä. Tällä tavoin 

yhdistämällä TPA-ytimeen lineaarisia, konjugoituja ketjuja saadaan aikaan amorfisia 

materiaaleja, joilla on valitusta avaruudellisesta tarkastelusuunnasta riippumattomat 

ominaisuudet optisesti ja varauksenkuljetuskyvyn suhteen.11 

  

 

 

Kuva 5. Lineaarinen (12) ja kolmihaarainen, symmetrinen (13) trifenyyliamiinijohdannainen. 

Trifenyyliamiinin funktionaalinen ryhmä on rajattu katkoviivalla. 
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Lineaarisessa molekyylissä (12) TPA-ydin toimii molekyylin sisäisenä elektronin-

luovuttajaosana ja DCV-ryhmä elektroninvastaanottajaosana. Sama periaate pätee 

haaroittuneeseen, symmetriseen molekyyliin (13), jossa eksitonien voidaan ajatella 

molekyylin HOMO–LUMO-orbitaalirakenteesta johtuen hakeutuvan haaroja kohti. Yhdisteellä 

(12) on OSC:n luovuttajamateriaalina saavutettu 6,8 %:n tehokkuus.21 Haaroittuneessa 

molekyylissä (13) ketjujen pidentämisen on havaittu pidentävän absorptioaallonpituutta ja 

parantavan tehokkuutta päätyen lähes samaan tulokseen. 

 

2.4.3. Merosyaniinit 

Merosyaniinit (MC, engl. merocyanines) on triviaalinimetty väriaineiden yhdisteluokka, jota 

on tutkittu orgaanisten aurinkokennojen alkutaipaleelta asti. Merosyaniinien absorptioalueet 

ovat laajat ja HOMO- ja LUMO-tasot helposti muokattavissa.22 Merosyaniineilla on jo 1970-

luvulla saavutettu merkittäviä tuloksia.23 Alkuperäisessä pioneerisovelluksessa käytettiin 

kuvan 6 merosyaniinia (14). 

 

 

 

Kuva 6. Merosyaniineja (14–16). 

 

Myös moderni tutkimus osoittaa merosyaniinien olevan tärkeä yhdisteluokka OSC:n 

elektroninluovuttajamateriaaleissa. Merosyaniinilla (15) on saavutettu 6,1 %:n tehokkuus, 

mikä on merkittävä tulos ottaen huomioon, että kyseisessä kennossa tarvitaan perusosien 

lisäksi vain batofenantroliinia (BPhen) anodin muokkaamiseen ja molybdeenioksidia (MoO3) 

virittymäestokerroksen luomiseen. Valmistusmenetelmä on yksinkertainen.24 Yhdiste (16) 

tuottaa yhdistettä (15) hieman korkeamman absorptioaallonpituuden maksimin, vaikka ei 

annakaan aivan yhtä hyvää tehokkuutta. Merkillepantava tämä yhdiste on kuitenkin siksi, 

että molekyylipainolla 387 u se painii kaikkein yksinkertaisimpien lupaavien elektronin-

luovuttajamateriaalien sarjassa. 
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2.4.4. Squaraine-yhdisteet 

Squaraine-yhdisteet (engl. squaraines) koostuvat vahvasti elektroneja puoleensavetävästä 

neliön muotoisesta ydinosasta, johon kiinnittyy kaksi identtistä elektroneja luovuttavaa 

ryhmää kuten yhdisteessä (17). On myös kehitetty epäsymmetrisiä squaraine-yhdisteitä.25 

Squaraine-yhdisteet absorboivat valoa ja lähi-infrapuna-alueen säteilyä hyvin suurella 

molaarisella absorptiokertoimella ja ovat hyvin valostabiileja, mikä tekee niistä 

aurinkokennoissa käyttökelpoisen yhdisteryhmän. Varausaukkojen kuljetuskyvyssään 

ilmenevien puutteiden takia yhdisteryhmä ei kuitenkaan ole tähän päivään mennessä 

antanut vertailukelpoisia tuloksia muihin orgaanisiin elektroninluovuttajamateriaaleihin 

nähden (alle 3 %:n tehokkuus).26 Silti voi olla liian aikaista tuomita yhdisteryhmän 

tulevaisuus OSC-teknologiassa, sillä erityisesti aurinkokennosovelluksiin kehitettyjä 

squaraine-yhdisteitä ei ole vielä kovin monta. 

 

Kuva 7. Eräs symmetrinen squaraine-yhdiste (17). 

 

 

2.4.5. Oligoaseenit 

Oligoaseenit (engl. oligoacenes, yhteen sulautuneiden bentseenirenkaiden ketjut) olivat 

ensimmäisten orgaanisina puolijohteina pidettyjen yhdisteiden joukossa. Niitä tutkittiin jo 60-

luvulla, mutta vasta 90-luvulla niitä ensimmäistä kertaa hyödynnettiin orgaanisen 

aurinkokennon elektroninluovuttajayhdisteinä. Erityisesti pentaseenilla (18) on hyvä 

varausaukkojenkuljetuskyky.27 Rubreenilla (19) on saavutettu 3,0 %:n tehokkuus. 
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Kuva 8. Pentaseeni (18) ja rubreeni (19). 

 

Suurin osa oligoaseeneista muodostaa tiiviin kiderakenteen, mikä toimii yhden liitoksen 

kennoissa hyvin. BHJ-kennossa se tuottaa kuitenkin ongelmia, koska aseenipohjaisen 

elektroninluovuttajan ja fullereenipohjaisen elektroninvastaanottajan rajapintojen välit 

kasvavat niin suuriksi, että kennon toimintakyky kärsii. Oligoaseeneita voidaan 

funktionalisoida erilaisilla ryhmillä, kuten tri-isopropyylisilyylietynyylillä28. Siinä, missä 

substituoimaton oligoaseeni pakkautuu C–H⋯π-vuorovaikutusten johdosta reuna vasten 

tasoa kuvan 9 mukaisesti niin sanottuun "Herring bone"-rakenteeseen, asettuu funktionali-

soitu vastaava rakenne niin, että taso on vasten tasoa. Jälkimmäinen tehostaa 

päällekkäisten tasojen π-orbitaalien välistä vuorovaikutusta ja siten materiaalin 

varauksensiirtokykyä.29 

 

 

 

Kuva 9. Oligoaseenien avaruudellinen suuntautuminen reuna vasten tasoa (niin sanottu 

”Herring bone”-rakenne). 
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2.4.6. Ftalosyaniinit 

Ftalosyaniini (Pc) (20) on väriaineena käytetty, vahvasti aromaattinen 18 π-elektronin 

makrorengasyhdiste. Se koostuu neljästä isoindoliyksiköstä, joita yhdistävät 1,3-

atsasidokset. Ftalosyaniinin johdannaisyhdisteet ilmentävät erinomaista lämmön ja erilaisten 

kemiallisten olosuhteiden sietokykyä.30 Ftalosyaniinien optisia ja sähköisiä ominaisuuksia 

sekä sitä, kuinka tämän tasomaisen yhdisteen molekyylit pyrkivät kasautumaan kerroksittain 

kiinteässä olomuodossa, voidaan helposti muokata deprotonoimalla kaksi yhdisteen sisintä 

typpiatomia ja korvaamalla protonit hapetusasteessa II olevalla metalliatomilla (21) (M = 

metalliatomi). Yleisimmin tässä tarkoituksessa käytetyt keskusatomit ovat kupari ja sinkki, 

sillä niiden avulla tuotettujen elektroninluovuttajakompleksien, CuPc ja ZnPc, on havaittu 

aiheuttavan pisimmän eksitonin diffundoitumisajan ja siten parhaan tehokkuuden. CuPc:n 

tapauksessa hybridimuotoisessa BHJ:ssä tehokkuudeksi on saatu jopa 5 %.31,32 

 

 

Kuva 10. Ftalosyaniini (20) ja deprontonoitu metalliftalosyaniini (21). 

 

Yhdisteen täydellisen tasomaisuuden haittapuolena on kuitenkin kapea säteilyn 

absorptioalue. Valonkorjuutehokkuus jää heikoksi, koska Pc-pohjainen kenno ei voi 

absorboida sellaisia pidemmän aallonpituuden fotoneita, joita saapuvasta auringon säteilystä 

on noin puolet. Ongelmaa voidaan lähestyä vaihtamalla keskusatomi kolmiulotteiseen 

yhdisteeseen, esimerkiksi kloorialumiini-ioniin (AlCl2+), jonka makrorenkaasta tasoa vastaan 

ulottuva atomi harventaa tasojen pystysuuntaista pakkautumista muuttaen molekyylien 

tasomaisen geometrian tetraedriksi. Tällaisella AlClPc-yhdisteellä onkin saavutettu CuPc-

yhdisteeseen verrattuna merkittävä absorptiospektrin punasiirtymä, kennon tehokkuuden 

parantuminen ja jännitteen nouseminen.33 Oksotitaaniftalosyaniinin (TiOPc) on havaittu, 

ilmeisesti samasta syystä, parantavan näitä suureita merkittävästi vielä edelleen.34 

 Orgaanisista molekyyleistä puhuttaessa lopulta tulee kuitenkin kysymykseen metallia 

sisältävien kompleksien korvaaminen täysin orgaanisilla vaihtoehdoilla. Suhteellisen 
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yksinkertaisesti liuostyöstettäviä ftalosyaniinijohdannaisia BHJ:n elektroninluovuttaja-

yhdisteinä onkin tutkittu jo 1980-luvulla. Kuitenkin vasta 2000-luvulla on saavutettu 

merkittäviä tuloksia subftalosyaniini- ja subnaftalosyaniiniyhdisteillä (20, 21) kahden 

kerroksen OSC:ssa. 

Subftalosyaniinia (SubPc) (22) elektroninluovuttajamateriaalina käyttäen on 

saavutettu CuPc-pohjaiseen kennoon verrattuna korkeampi jännite sekä parempi 

tehokkuus,35 mikä voidaan selittää ftalosyaniiniin verrattuna laskeutuneella HOMO-tasolla 

sekä klooriatomin aiheuttamalla tasojen pakkautumisen harventumisella, joka selitettiin 

aiempana AlClPc-yhdisteen tapauksessa. Subnaftalosyaniinilla, SubNc (23), on saavutettu 

edellä mainittua parempi valonkorjuutehokkuus eli laajempi absorptiospektri johtuen 

yhdisteen suuremman bentseenirenkaiden määrän aiheuttamasta laajemmin konjugoi-

tuneesta orbitaalijärjestelmästä. SubNc-pohjainen kenno ei kuitenkaan tuota SubPc:n 

kanssa yhtä suurta jännitettä, koska juuri vahvemmasta konjugaatiosta johtuen on sen 

HOMO-taso hieman korkeammalla.36 SubNc:n erityisen kiintoisaksi tekee kuitenkin sen laaja 

absorptiospektri näkyvän valon alueella, hyvä liukoisuus, heikko aggregaatin muo-

dostamiskyky sekä se, että SubNc-pohjainen kenno voidaan valmistaa suhteellisen helposti 

liuostyöstömenetelmällä. 

 

 

 

Kuva 11. Klooriboori(III)subftalosyaniini, ClBSubPc (22) ja klooriboori(III)subnaftalosyaniini, 

ClBSubNc (23).

 

 

2.4.7. Booridipyrrometeenit

Booridipyrrometeenin (BODIPY) johdannaiset ovat väriaineyhdisteitä, joiden kemiallinen 

vakaus on hyvä ja absorptiospektri laaja. Niiden kolmiulotteisen rakenteen saa aikaan 

keskellä oleva sp3-hybridisoitunut tetraedrinen booriatomi. Yhdisteiden (24) ja (25) 
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molaarinen absorptiokerroin on suuri ja absorptiospektrin maksimit punaisen värin alueella. 

Näitä molekyylejä on käytetty ensimmäisenä tutkittaessa BODIPY-yhdisteitä OSC:n 

elektroninluovuttajayhdisteinä.37 Kun yhdisteen (25) kuvassa 12 kaikkein ylimmäiseksi 

piirrettyyn metyyliryhmään kiinnitetään bitiofeeniryhmä, saadaan BODIPY-johdannainen, 

jonka varausaukkojen kuljetuskyky paranee merkittävästi laajaan absorptioon vaikuttamatta, 

mikä parantaa kennon tehokkuutta edelleen. Tähän saakka sellaisella elektronin-

luovuttajamateriaalilla on saavutettu 2,2 % tehokkuus.38 

 

 

 

Kuva 12. Kaksi booridipyrrometeenijohdannaista (24, 25). 

 

 

2.4.8. Diketopyrrolopyrrolit ja niitä muistuttavat rakenteet 

Diketopyrrolopyrrolit (DPP) ovat tehokkaasti valoa absorboivia, kemiallisesti vakaita 

yhdisteitä, joiden synteesiä on helppo muunnella. Hyvin liukenevia DPP-yhdisteitä on tutkittu 

erityisesti BHJ:n elektroninluovuttajina.39 Kuvassa 13 näkyy diketopyrrolopyrrolin perus-

yksikkö katkoviivalla rajattuna. Kyseiseen DPP-yksikköön tämän esimerkkiyhdisteen 

tapauksessa liitetyt alkyyliketjut laskevat orbitaalijärjestelmän HOMO-tasoa nostaen kennon 

jännitettä ja lisäävät yhdisteen rakenteen vakautta. Lisäksi ne parantavat orgaanisen 

kerroksen varauksensiirtokykyä käytettäessä sitä yhdessä C70-fullereenipohjaisen elektronin-

vastaanottajamolekyylin kanssa.40 DPP-yksikön karbonyyliryhmien muodostamien vety-

sidosten sekä DPP-yksikköön tasomaisten, konjugoitujen ryhmien lisäämisen on havaittu 
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parantavan molekyylien π-orbitaalijärjestelmien välistä vuorovaikutusta ja siten materiaalin 

tiivistä pakkautumista. Esimerkkinä tästä toimivat yhdisteessä (26) vasemmalle ja oikealle 

orientoituvat pyreenipäätteiset tiofenyyliryhmät.41 Kyseisellä DPP-pohjaisella elektronin-

luovuttajamolekyylillä on saavutettu BHJ:ssa jopa 4,4 %:n tehokkuus.42 

 

 

 

Kuva 13. Eräs OSC:n elektroninluovuttajayhdisteenä menestynyt diketopyrrolopyrroli (26) ja 

perusrakenteeltaan sitä muistuttava bitiofeenisubstituoitu isoindigo (27). 

 

Myös DPP:tä muistuttavia laktaamirenkaallisia yhdisteitä, isoindigoa (ID) (27) ja peryleenidi-

imidiä (PDI), on kokeiltu elektroninluovuttajamateriaaleina. Esimerkiksi bitiofeeni-

substituoidulla isoindigolla polydimetyylisiloksaania morfologiaa parantavana lisäaineena 

käyttäen on saavutettu noin kahden prosentin tehokkuus.43 

 

2.4.9. Kinakridoni 

Väriaine kinakridoniin (QA, kuvassa 14 katkoviivalla rajattu QA-perusyksikkö) perustuvia 

tiettyjä elektroninluovuttajayhdisteitä voidaan hyödyntää liuostyöstöllä valmistetuissa BHJ-

kennoissa. Niiden absorptiospektri on saatu sekä aallonpituuden että intensiteetin osalta 

vastaamaan hyvin päivänvalon emissiospektriä muokkaamalla QA-perusyksikön ja 
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tiofeeniketjujen välistä suhdetta. C70-pohjaisen elektroninvastaanottajan ja moni-

funktionalisoidun lineaarisen kinakridonipohjaisen elektroninluovuttajan muodostaman 

aktiivisen kerroksen on havaittu erottuvan nanotasolla faaseikseen ja muodostavan tiiviisti 

faasien välisiä vetysidoksia. Ilmiön voidaan ajatella edesauttavan eksitonien dissosioitumista 

ja varauksen siirtymistä. Toistaiseksi suurin kinakridonipohjaisen kennon tehokkuus on noin 

2,2 %.44 

 

 

Kuva 14. Eräs monifunktionaalinen lineaarinen kinakridoni (28). 

 

 

2.5. Johtopäätökset 

Orgaanisia pienimolekyylisiä yhdisteitä voidaan käyttää aurinkokennoissa sekä elektroneja 

luovuttavina että vastaanottavina molekyyleinä. Toistaiseksi niitä on kuitenkin tutkittu eniten 

luovuttajina. Lukuisat yhdistetyypit kuten tässä tutkielmassa käsitellyt oligotiofeenit, 

trifenyyliamiinit, merosyaniinit, squaraine-yhdisteet, oligoaseenit, ftalosyaniinit, 

booridipyrrometeenit, diketopyrrolopyrroli-yhdisteet ja kinakridonit ovat osoittaneet 

soveltuvuutta valon absorboimiseen tehokkaasti laajalta aallonpituusalueelta, eksitonien 

tehokkaaseen diffundoimiseen ja sähkövarausten siirtämiseen D–A-rakenteen avulla. 

Yhdisteiden rakennetta muuntelemalla funktionaalisia ryhmiä ja sivuketjuja lisäämällä 

voidaan hienosäätää elektroninluovuttajamateriaalin valosähköisiä ominaisuuksia, 

kemiallista vakautta ja molekyylien orientoitumisesta aiheutuvaa materiaalin makro-

rakennetta lähes loputtomasti. 
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3. Orgaaniset valodiodit 
Orgaaninen elektroluminesenssi – eli valon emittoituminen orgaanisesta materiaalista 

sähkökentässä – löydettiin ilmiönä jo 1960-luvulla tutkittaessa yksittäisiä antraseenikiteitä. 

Kiteet olivat paksuja, ja elektrodien ja kiteiden välinen kontakti heikko, joten materiaalin 

huonoa sähkönjohtavuutta täytyi kompensoida käyttämällä korkeaa jännitettä.45 Vasta 

vuonna 1987 tehtiin läpimurto matalammalla jännitteellä toimivan orgaanisen valodiodin 

(OLED) suhteen, kun käytettiin tyhjiössä kasattua amorfista ohutkalvorakennetta.46 Vuonna 

1990 esiteltiin ensimmäinen OLED, jossa valoa emittoiva kerros koostui konjugoituneesta 

polymeeristä.47 Siitä lähtien orgaanisia valodiodeja on kehitelty käytettäviksi muun muassa 

ohuissa näyttöruuduissa ja puolijohdepohjaisissa valaistusratkaisuissa. 

Niin yliopistolliset tutkimuslaitokset kuin elektroniikkateollisuuskin ovat OLED-

teknologiasta kiinnostuneita, koska OLED:ien ominaisuuksiin kuuluu korkea valaisu-

tehokkuus, kyky täyteen värikirjoon ja suuriin näyttöruutukokoihin, laaja katselukulma, 

korkea kontrasti, alhainen energiankulutus ja materiaalin keveys sekä taipuisuus.48 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin osa OLED:ssä on sen valoa emittoiva kerros, jonka 

tyypillisiä materiaaleja ovat konjugoitujen polymeerien lisäksi pienimolekyyliset orgaaniset 

yhdisteet. Niitä on polymeerejä helpompi valmistaa, puhdistaa ja muokata. 

Pienimolekyylisten yhdisteiden etuna on myös säteilevän kerroksen kalvorakenteen 

muodostamisen vaihtoehtoiset tavat, kuten tyhjiöpäällystäminen ja liuostyöstö. Monet 

merkittävät ominaisuudet kuten ohuus, joustavuus, muotojen ja kokojen moninaisuus, 

läpinäkyvyys ja heijastavuus ovat tehneet OLED:eistä kiinnostavimman vaihtoehdon muihin 

ajankohtaisiin valaistusteknologioihin verrattuna.49,50 

Vaikka OLED:ien suorituskyky onkin parantunut merkittävästi viime vuosien aikana, 

OLED:ien eliniän tulisi olla riittävän pitkä ja suorituskyvyn pysyttävä tasaisena koko tuon ajan 

valmistuskustannuksien pysyessä suhteellisen matalina. Teollisesti OLED-teknologia ei 

kirjoitushetkellä ole kannattava LED-lamput korvaavana valaistusratkaisuna, vaikka sitä 

mobiili- ja televisionäytöissä sekä koristevalaisussa jo kasvavassa määrin käytetäänkin.51 

 

3.1. Rakenne ja toimintaperiaate 

OLED-laitteen perusrakenne (kaavio 3) koostuu kolmesta kerroksesta: kahdesta 

elektrodista, joiden välissä on orgaaninen, valoa emittoiva kerros.52 Korkean ulkoisen 

tehokkuuden saavuttamiseksi rakenteeseen on lisättävä myös muita kerroksia, joilla on omat 

erilliset tehtävänsä. Yleisimmät lisäkerrokset ovat aukoninjektointikerros (engl. hole injection 

layer, HIL), aukonkuljetuskerros (engl. hole-transporting layer, HTL), aukonestokerros (engl. 
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hole-blocking layer, HBL) sekä elektroninkuljetuskerros (engl. electron-transporting layer, 

ETL).53,54  

 

 
 

Kaavio 3. Tyypillisen OLED:n rakenne. Nuoli kuvaa elektronien kulkusuuntaa virtapiirissä. 

 

Kun OLED-laitteeseen kytketään ulkoinen lähdejännite V (V) (kaavio 3), syntyy kerrosten 

läpi sähkökenttä, joka saa elektronit kulkeutumaan katodilta elektroninkuljetuskerrokseen 

(kaavio 4, kohta 1) ja vastaavasti sen LUMO-tasolta emittoivan kerroksen LUMO-tasoille. 

Kaaviossa 4 on kuvattu niin sanottu isäntä–lisäainerakenne (engl. host–guest structure), 

jossa elektronien kuljetukseen osallistuu pääasiassa isäntämateriaali, kun taas lisäaineessa 

tapahtuu sähköisesti viritettyjen eksitonien purkautuminen valoemissiona (kohta 3). Samalla, 

kun elektronit kulkeutuvat kohdissa 1–3, siirtää sähkökenttä vastaavasti aukkoja kohtien 4–6 

mukaisesti elektroneille vastakkaiseen suuntaan. Elektronien ja aukkojen ajatellaan yhtyvän 

eksitonin purkautuessa kohdan 3 rekombinaatioreaktiossa. 

Kun jännite nostetaan liian korkeaksi, alkaa elektronien virta ennen toivottua 

rekombinoitumistaan vuotaa emiottoivan materiaalin ylitse, väärien kerrosten LUMO-tasoille 

kaavion 4 kohdan 7 mukaisesti.55 Siitä seuraa ei-toivottuja reaktioita, joita voidaan ehkäistä 

lisäämällä emittoivan kerroksen välittömään ympäristöön erittäin korkean LUMO-tason 

omaava HTL-kerros ja erittäin matalan HOMO-tason omaava ETL-kerros. Silloin korkeillakin 

jännitteillä virran ylivuoto saadaan estettyä.56 Tekemällä HTL-, ETL-, sekä emittoivan 

kerroksen energiatasorakenteista portaittainen niin, että aukkojen ja elektronien injektion 

kynnys madaltuu, voidaan OLED-laitetta käyttää matalammilla jännitteillä ja saada aikaan 

tasapainottuneempi varaustenkuljetus.57,58 
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Kaavio 4. OLED:n energiatasokaavio ja elektronien kulkeutuminen. Nuolet kuvaavat 

elektronien kulkua. 

 

 

3.2. Suorituskyvyn parametrit 

OLED:n merkittävin yksittäinen parametri on sen ulkoinen valon emittoimisen 

kvanttitehokkuus tai lyhyemmin pelkkä tehokkuus, ηext.. Se määritellään yhtälön 4 mukaisesti 

neljän parametrin tulona: varaustasapainokerroin, γ, singlettivirittymien suhde tripletti-

virittymiin, rst., valoemission kvanttisaanto eli säteilyä tuottavien emissioiden suhde säteilyä 

tuottamattomiin emissioihin, q, ja ulospääsykerroin, ηout, eli kuinka suuri osuus syntyneestä 

säteilystä pääsee kennosta ylipäätään ulos.59 

 

𝜂EFG. = 𝛾	𝑟JG.	𝑞	𝜂@LG  (4) 

 

3.3. Valmistustavoista 

OLED-laitteita voidaan valmistaa orgaanisten materiaalien lämpöhaihdutuksella sekä 

liuostyöstöllä. Lämpöhaihdutus vaikuttaa olevan menestyksellinen lähestymistapa korkean 

tehokkuuden ja tarkan kerrosten hallinnan saavuttamiseen, mutta menetelmänä se on 

erittäin kallis, koska orgaanisesta materiaalista noin 70–80 % menee hukkaan kertyessään 

haihdutuskammion reunoille. Näin ollen liuostyöstö osoittautuu tehokkaammaksi lähestymis-
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tavaksi ja sen menetelmiin kuuluu esimerkiksi päällystäminen tai tulostaminen, jotka ovat 

erittäin kustannustehokkaita keinoja valmistaa suuriakin näyttöjä teollisessa mittakaavassa.60 

 Liuostyöstön haasteena on joidenkin orgaanisten aineiden liukoisuus useisiin 

organisiin liuottimiin. Ei-toivottu kahden orgaanisen kerroksen sekoittuminen peräkkäisten 

päällystyskertojen myötä aiheuttaa koostumukseen häiriöitä orgaanisissa kerroksissa ja siksi 

tehokkuus pienenee.61 Tähän ongelmaan on vastannut esimerkiksi Cynora-yhtiö kehittäen 

modulaarisen tulostimen, joka säätelee liuottimien poolisuutta laidasta laitaan tarpeen 

mukaan.62 

 

3.4. Varauksenkuljetuskerroksista 

Tyypillisiä aukonkuljetusyhdisteitä OLED-laitteissa ovat triaryyliamiini-, karbatsoli-, spiro- ja 

fluoreenijohdannaiset. On yleisesti tiedossa, että tällaisten yhdisteiden kuten (29–31) 
aukonkuljetuskyky on noin kolme kertaluokkaa suurempi kuin vastaavien elektronin-

kuljetusmateriaalien varauksenkuljetuskyky.63,64,65 Kuitenkin mahdollisimman korkean tehok-

kuuden saavuttamiseksi on tärkeää, että elektronien ja aukkojen kuljetuskyvyt OLED:ssa 

olisivat tasapainossa.66 Elektroninkuljetusmateriaaleissa tulisi siten olla mahdollisimman 

konjugoituneet π-järjestelmät, mikä toisaalta aiheuttaa matalammat triplettienergiat ja 

heikentyneen kyvyn sitoa eksitoneja.67  

 Useita elektroninkuljetusyhdisteitä (32–34) on kehitetty, mutta harva niistä täyttää 
kaupallisen menestyksen kriteerit. Tehokkaan elektroninkuljetusmateriaalin tulee (1) sisältää 

matala LUMO-taso, jotta elektroni-injektio säteilevään kerrokseen olisi tehokasta, (2) sisältää 

syvä HOMO-taso, jotta aukot eivät vuoda materiaalin läpi, (3) omata korkea triplettienergia 

eksitonien sitomiseksi sekä (4) korkea lämmönsietokyky pitkäaikaisen sähköisen rasituksen 

kestämiseksi. Esimerkiksi pyridyyliryhmiä sisältävä antraseenijohdannainen DPyPA-yhdiste 

(34) täyttää näitä kriteerejä edeltäjiään paremmin, ja tutkimus parempien materiaalien 
etsimiseksi jatkuu.68,69 
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Kuva 15. OLED:lle tyypillisiä orgaanisia aukon- ja elektroninkuljetusmateriaaleja (29–34).69 

 

 

3.5. Orgaaniset emittoivan kerroksen materiaalit 

Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan täysin orgaanisia molekyyliyhdisteitä, joista 

OLED:n emittoiva kerros voidaan valmistaa. Kategoriaan lukeutuvat fosforoivien ja 

fluoresoivien materiaalien lisäksi isäntä–lisäaine-rakenteet, joissa sekä isäntäaine että 

lisäaine ovat orgaanisia. 

Emittoivan kerroksen tärkeimmät ominaisuudet ovat korkea valoemission 

kvanttisaanto kiinteässä olomuodossa, korkea varaustenkuljetuskyky sekä aukkojen että 

elektronien suhteen, erinomainen kalvonmuodostuskyky, hyvä lämpö- ja kemiallinen vakaus 
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sekä riittävä väripuhtaus.52 Väripuhtaus määritellään Kansainvälisen valaistuskomission 

(ransk. Commission Internationale de l'Eclairage) määrittelemillä CIE x,y -kromaattisuus-

diagrammin koordinaateilla, jotka kuvaavat kolmiulotteisen (kolmesta perusväriarvosta 

koostuvan) väriavaruuden kaksiulotteisessa tasossa. CIE x,y -koordinaatiston valkoisen 

värin koordinaatit ovat (0,33; 0,33). 

 

 
 

Kuva 16. CIE xy -kromaattisuusdiagrammi. Väriarvo muodostetaan x- ja y-koordinaateilla. 

Värialuetta kiertävät luvut ovat aallonpituuksia.70 

 

 

3.5.1. Isäntämateriaaleista 

OLED:n aktiivisessa kerroksessa voidaan käyttää isäntänä orgaanisia polymeerejä, 

pienimolekyylisiä yhdisteitä tai näiden seoksia. Jotkut pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet 

soveltuvat hyvin myös itsenäisesti aktiivisen kerroksen isäntämateriaaleiksi, jos niille voidaan 

valmistaa jäykkä, vakaa, aromaattinen runkorakenne ja triplettienergiatasoa säätää 

konjugaation pituutta muokkaamalla. Tyypillisiin isäntäyhdisteisiin lukeutuvat kuvassa 17 

esitetyt yhdisteet (35–40).69 Karbatsoli (CBP, mCBP (36)) on toistaiseksi suosituin liukoinen 
yhdiste, koska se täyttää hyvin edellä mainitut kriteerit. Aukon- ja elektroninkuljetuskykyjen 

tasapainottamiseksi on molekyylin rakenteessa parasta olla elektroneja luovuttava ja 

vastaanottava rakenne. Lisäksi epäsymmetriset molekyylit asettuvat symmetrisiä 

säännöllisempään kiderakenteeseen, esimerkiksi yhdiste (40).71 
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Kuva 17. Eräitä tehokkaiden emittoivien kerrosten orgaanisia isäntäyhdisteitä (35–40).69 

 

 

3.5.2. Fluoresoivat materiaalit

Fluoresoivat materiaalit emittoivat valoa, kun niissä olevat singlettitilan eksitonit purkautuvat. 

Tilastollisesti sähköisessä viritystapahtumassa singlettivirittymiä syntyy 25 % ja tripletti-

virittymiä 75 %. Siten fluoresoivan OLED-laitteen valoemission kvanttisaanto rajoittuu 25 

%:iin.72 Koska 75 % eksitoneista purkautuu säteilemättömästi, menee puhtaasti 

fluoresenssia hyödyntävissa OLED:eissa vastaava määrä viritysenergiaa hukkaan, jolloin 

suuren tehokkuuden saavuttaminen rajoittuu jo lähtökohtaisesti.69 

 Antraseeni- ja fluoreenijohdannaisia on tutkittu laajasti sinisen valon säteilijöinä  

niiden tarjoamien korkeiden tehokkuuksien ja hyvän lämpökestävyyden takia.73 Esimerkiksi 

antraseenijohdannainen BFAn-yhdiste (41) antaa 5,1 %:n ulkoisen tehokkuuden ja 

laivastonsinisen sävyn CIE-koordinaatein (0,15; 0,12).74 N-diaryyluantraseeni-9,10-diamiini-
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johdannainen TmpAD-yhdiste (42) on antanut parempia tuloksia vihreänä säteilijänä kuin 

perinteinen kumariini (43).75  

 

 

 

Kuva 18. Tyypillisiä orgaanisia pienimolekyylisiä fluoresoivia yhdisteitä (41–43). 

 

 

3.5.3. Fosforoivat materiaalit 

Fosforoivat materiaalit emittoivat valoa keräten sekä singletti- että triplettitilojen eksitoneihin 

sitoutuneen energian, mikä voi mahdollistaa lähes 100-prosenttisen valoemission kvantti-

saannon. Nämä materiaalit voivat siis periaatteessa olla noin neljä kertaa yhtä tehokkaita 

kuin fluoresoivat materiaalit.76 Ir(ppy)3 (44) oli ensimmäinen ja myös suosituin vihreää valoa 

emittoiva OLED-säteilijä, jonka pohjalta on kehitelty lukuisia Ir(III)-säteilijäkomplekseja.77

Kokeellisesti yli 90-prosenttinen energian siirtyminen singletti- ja triplettitiloilta saavutettiin 

Alq3 (32) -pohjaisessa OLED:issa, jossa oli lisäaineena fosforoiva väriaine, 2,3,7,8,12,-

13,17,18-oktaetyyli-21H,23H-porfiiniplatina(II), PtOEP (45).78 Siirtymämetallit kuten Ir(III), 

Os(II) ja Pt(II) ovat erityisen kiinnostavia, koska ne mahdollistavat kompleksin kyvyn kerätä 

triplettitilojen energian huoneenlämpötilassa tilainvälisen ylityksen (engl. intersystem 

crossing, ISC) avulla ja siten parantaa OLED:n tehokkuutta.69
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Kuva 19. Tyypillisiä pienimolekyylisiä fosforoivia organometalliyhdisteitä (44, 45). 

 

Vaikka fosforoivia materiaaleja käytetään laajalti hyvien tehokkuusarvojen saavuttamiseen, 

aiheuttavat kaiken energian keräämiseen tarvittavat raskasmetallit kuitenkin kustan-

nuksia.79,80 On myös havaittu, että jotkut fosforoivat materiaalit, joiden säteilemisviive on 

pitkä suuremmilla sähkövirroilla, saattavat menettää osan tehokkuudestaan tripletti-

annihilaatioiden (eng. triplet-triplet annihilations, TTA) takia.81  

 

3.5.4. TADF-materiaalit  

Lämpöaktivoitu viipynyt fluoresenssi (engl. thermally activated delayed fluorescence, TADF) 

on ajankohtainen, lupaava fosforenssin korvaava lähestymistapa.82,83 TADF-prosessissa 

triplettitilassa T1 oleva eksitoni voidaan korottaa singlettitilalle S1 systeemiin tuodun 

lämpöenergian avulla käänteisellä tilainvälisellä ylityksellä (engl. reverse intersystem 

crossing, RISC) otaksuen, että triplettitilan elinikä on riittävän pitkä ja että tripletti- ja 

singlettitilan välinen energiaero ΔEST on riittävän pieni (eli noin tai alle 0,1 eV).84 On 

osoitettu, että TADF-ilmiötä voidaan tehostaa lämmittämällä kennoa, mutta ilmiön on 

mahdollista toteutua myös huoneenlämpötilassa.85 Myös se on osoitettu, että 100-

prosenttiseen valoemission kvanttisaantoon ei TADF-ilmiötä hyödynnettäessä periaatteessa 

tarvita raskasmetalleja lainkaan, jolloin orgaaniset molekyylit riittävät.86 
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Kaavio 5. Fluoresenssi, fosforenssi ja TADF. Sähköinen virittyminen jakaa eksitonit S1- ja T1-

tiloille tilastollisessa suhteessa 1:3. ISC = tilainvälinen ylitys, RISC = käänteinen tilainvälinen 

ylitys. Fluoresenssi, TADF sekä fosforenssi ovat säteileviä prosesseja. 

 

TADF-ilmiötä hyödyntäviä materiaaleja suunnitellessa on elektronin ja aukon 

aaltofunktioiden eli HOMO- ja LUMO-orbitaalien selkeällä avaruudellisella erottamisella 

varmistettava, että energiaero ΔEST on mahdollisimman pieni, käytettävä kookkaita 

elektroneja luovuttavia ja vastaanottavia yksilöitä, jotta edellä mainittujen aaltofunktioiden 

päällekkäisyys olisi mahdollisimman kattavaa. Materiaalista on myös suunniteltava 

mahdollisimman jäykkä, jottei virittymisenergia purkaudu säteilemättömien purkausten 

muodossa esimerkiksi σ-sitoutuneiden ryhmien pyöriessä sidosakselinsa ympäri.87 

Lähes kaikissa TADF-säteilijöissä on D–A-rakenne. Sen siltana on steerisen esteen 

luova ryhmä tai vääntynyt rakenne, joiden avulla HOMO- ja LUMO-orbitaalien välille 

saadaan riittävä avaruudellinen ero. TADF:ssa elektroninluovuttajaryhminä hyödynnetään 

esimerkiksi karbatsolin aromaattisia amiineja, difenyyliamiinia, fenoksasiinia (PXZ) ja 9,9-

dimetyyli-9,10-dihydroakridiinia (DMAC) niiden elektroninluovutuskyvyn ja korkeaenergisten 

triplettitilojen takia. Elektroninvastaanottajaryhminä voidaan puolestaan hyödyntää 

esimerkiksi syanosubstituoituja aromaattisia tai difenyylisulfoksidiryhmiä, jotka molemmat 

ovat elektroneja luovuttavia ryhmiä.88 

 

9,10-dihydroakridiini-/difenyylisulfonijohdannainen DMAC-DPS (46) on taivaansinistä valoa 
emittoiva TADF-säteilijä, jonka ΔEST on 0,08 eV:n luokkaa ja viritystilan kesto 1–3 μs. Kun 

DMAC-DPS-yhdistettä käytetään lisäaineena CBP-isäntämateriaalissa saadaan valo-
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emission kvanttisaannoksi jopa 80 %. DPEPO-isäntämateriaalia käytettäessä on saavutettu 

jopa 20 %:n ulkoinen tehokkuus kuten myös parantunut rekombinaatiotehokkuus suurillakin 

jännitteillä.89 

Karbatsolyylidisyanobentseeniin (CDCB) pohjautuva 4CzIPN (47) on erittäin tehokas 

vihreää valoa emittoiva TADF-säteilijä. Karbatsoliosa toimii luovuttajana ja disyanobentseeni 

vastaanottajana. Koska karbatsolyyliyksiköt ovat steerisen esteen vuoksi merkittävästi 

disyanobentseenin tasosta poikkeavat, HOMO- ja LUMO-orbitaalit sijaitsevat vastaavasti 

elektroninluovuttajan ja -vastaanottajan alueilla, mikä saa aikaan hyvin pienen ΔEST-arvon 

(0,083 eV). CBP-isännässä 4CzIPN tuottaa yli 80 %:n valoemission kvanttisaannon ja noin 

20 %:n ulkoisen tehokkuuden.86 

TXO-PhCz-yhdiste (48) on vihreää valoa emittoiva TADF-säteilijä, joka sisältää 

tyypillisen D–A-rakenteen: 9-H-tioksanteeni-9-1-10,10-dioksidi (TXO) toimii elektronin-

luovuttajaryhmänä ja N-fenyylikarbatsoli (N-PhCz) vastaanottajaryhmänä. Laskennallisesti 

on osoitettu, että yhdisteen HOMO- ja LUMO-orbitaalit ovat avaruudellisesti selkeästi erillään 

PhCz- ja TXO-ryhmien alueille erottuneina, mikä johtaa niin pieneen ΔEST-arvoon (0,14 eV), 

että RISC-prosessi voi tapahtua tehokkaasti. Kun TXO-PhCz-yhdistettä käytettiin lisä-

aineena mCP-isännässä, saavutettiin 90 %:n valoemission kvanttisaanto ja 21 %:n ulkoinen 

tehokkuus.90 

 

 

 

Kuva 20. TDAF-yhdisteitä (46–48). 
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3.5.5. TTA-materiaalit 

Triplettitilat ovat singlettitiloja pitkäikäsempiä. Näin ollen vierekkäisten molekyylien ollessa 

virittyneinä triplettitilassa ehtivät ne vuorovaikuttaa keskenään, jolloin triplettiannihilaatio 

(TTA) pääsee tapahtumaan: kahden molekyylin triplettivirittymät yhdistyvät yhdeksi singletti-

virittymäksi toisessa molekyyleistä. Tilan energia on suuruusluokaltaan alkuperäisten 

triplettien summa. Koska singlettitilan purkautuminen voi tapahtua viiveellä säteilevästi, voi 

TTA-prosessi vaikuttaa positiivisesti OLED:n tehokkuuteen. TTA-prosessilla viivytetty 

fluoresenssi voidaan kuvata reaktioyhtälöllä: 

 

𝑇N + 𝑇N → 𝑇Q → 𝑆N + 𝑆S → 2𝑆S + ℎ𝑣, (5) 

 

missä T1 kuvaa kahden vierekkäisen molekyylin triplettitiloja, TX "yhdistynyttä" triplettitilaa, S1 

toisessa molekyylissä syntynyttä singlettitilaa ja S0 perustilaa. Viipyneellä fluoresenssilla 

emittoituvaa fotonia edustaa hv.91  

 

 
 

Kaavio 6. TTA-prosessi. Kun molekyylit 1 ja 2 ovat vuorovaikutuksessa keskenään, 

annihiloituvat molempien triplettiviritystilat T1 virittäen korkeamman triplettitilan TX  toisessa 

molekyyleistä, mikä johtaa lopulta säteilevään viipyneeseen fluoresenssiin.88 

 

Toisin kuin TADF-materiaalit TTA-prosessia hyödyntävät materiaalit eivät tarvitse pientä 

energiaeroa tilojen S1 ja T1 välillä vaan riittävän suuren T1- ja TX-tilojen välisen eron.92 Vaikka 

TTA onkin eräs toimivaksi osoitettu reitti OLED:n kvanttisaannon parantamiseksi, ovat TTA-
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materiaalit vielä suhteellisen harvinaisia, pääosin pohjautuen fenantreeniin, antraseeniin ja 

pyreeniin, jossa ilmiö myös aluksi havaittiin.93 

 

Antraseeni keskuksenaan ja difenyyliamiini aukonkuljetus- ja pääteryhminään vihreää valoa 

emittoiva DF4-yhdiste (49) antaa teoreettisia lukemia suuremmat tehokkuusarvot (ulkoinen 

tehokkuus noin 6 %), mikä voidaan selittää TTA-prosessilla. Fysikaalinen karakterisointi 

osoitti, että yhdisteen triplettitilojen välinen ero on TTA-prosessille suotuisan suuri: tässä 

tapauksessa triplettien fuusio voi päätyä jopa 50-prosenttiseen singlettisaantoon. 

Valoemission viiveeseen perustuva mittaus osoitti, että triplettien fuusioituminen aiheutti 59 

%:a kaikista syntyneistä singlettitiloista.92 

Sinistä valoa emittoiva BD3-yhdiste (50) on osoittautunut lämpö- ja morfologisesti 

vakaaksi TTA-säteilijäksi. CBP-isännässä BD3 antaa noin 12 %:n ulkoisen tehokkuuden, 

joka on noin kaksinkertainen verrattuna arvoon, joka saavutettaisiin ottamatta TTA-prosessia 

huomioon. Valoemission viive on kymmenien mikrosekuntien luokkaa.94 

DMPPP-isännässä käytettäessä syvänsinistä valoa emittoiva väriaine TSTA (51) 

antaa 10 %:n ulkoisen tehokkuuden ja erityisen kiinnostavaa on se, että TSTA-pohjaisen 

OLED:n tehokkuus kasvaa jännitettä nostettaessa.95 

 

 

 

Kuva 21. TTA-yhdisteitä (49–51). 
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3.5.6. HLCT-materiaalit 

Kolmas tapa, jolla säteilemättömät triplettieksitonit saadaan hyödynnettyä, on hybridisoitunut 

paikallinen ja molekyylinsisäinen varauksensiirtomekanismi (engl. hybrdidized local and 

charge-transfer, HLCT). Vaikka virittyneissä molekyyleissä valtaosa eksitoneista miehittää 

joko S1- tai T1-tiloja, kuitenkin osa eksitoneista asettuu S1:ä ja T1:ä korkeammilla viritystiloille. 

Niitä kutsutaan kuumiksi eksitoneiksi.96 Kuumien viritystilojen energiaeron ΔEST ollessa 

riittävän pieni siirtymät kuumilta triplettitiloilta (TCT) kuumille singlettitiloille (SCT) ovat 

mahdollisia käänteisellä tilainvälisellä ylityksellä (RISC). Silloin kaikki säteilemättömästi 

purkautuvat viritystilat voidaan muuntaa säteileviksi singlettieksitoneiksi ja näin parantaa 

OLED:n kvanttitehokkuutta. Toistaiseksi malli on teoreettinen ja RISC-prosessista on vain 

epäsuoraa kokeellista näyttöä.88 

 Ideaalisen HLCT-molekyylin tulisi sisältää elektroninluovuttaja- ja elektronin-

vastaanottajaryhmät, jotta sen HOMO- ja LUMO-orbitaalijärjestelmät olisivat avaruudellisesti 

toisistaan erillään. Vakaimman HLCT-viritystilan saavuttamiseksi molekyylin tulisi asettua 

sellaiseen geometriaan, että kulma näiden luovuttaja- ja vastaanottajaosien välillä on juuri 

oikea. Paikallinen viritystila (LE-tila) aiheuttaa tehokkaan valoemission, kun taas varauksen-

siirtotilassa (CT-tila) eksitonin sitoutumisenergia on heikko ja edellä mainittu kuumien 

eksitonien RISC-prosessi pääsee tapahtumaan. HLCT-tila ei kuitenkaan ole LE- ja CT-tilojen 

yhdistelmä vaan selkeästi tietynlainen viritystila, joka voidaan kokeellisesti todistaa 

materiaalin fluoresenssiaikoja mittaamalla erityyppisissä poolisissa liuottimissa. HLCT-

viritystilaa hyödyntäviä materiaaleja on hyvin haastavaa valmistaa. 

 

 

 
 

Kaavio 7. HLCT-prosessi. Kuumat triplettieksitonit voivat siirtyä tilainvälisellä ylityksellä 

(RISC) kuumiksi singlettieksitoneiksi kyseisten energiatasojen eron ΔEST ollessa riittävän 

pieni, jolloin fluoresenssi on mahdollinen. Siirtymä tilalta TCT tilalle T1 on kielletty.88 
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Ilman erillistä isäntämateriaalia toimiva, sinistä valoa säteilevä TBPMCN-yhdiste (52) siirtyy 

virittyessään niin vahvaan HLCT-tilaan, että lähes 100 % siinä syntyneistä eksitoneista 

saadaan kerättyä talteen, ja OLED:n ulkoinen tehokkuus on 7,8 %. HLCT-ilmiön yhdisteessä 

saa aikaan syanofenyyliryhmä, jota ilman yhdisteen kvanttitehokkuus jää vain neljän-

nekseensä.97 

Ilman erillistä isäntämateriaalia toimiva, CIE-koordinaateissa (0,67; 0,32) syvän-

punaista valoa säteilevä TPA-NZP-yhdiste (53) antaa OLED:n ulkoiseksi tehokkuudeksi 2,8 

%. Valoemission kvanttisaannolla 15 % ja ulospääsykertoimella 0,22 laskennallisesti 

katsoen eksitonien hyödyntäminen tapahtui 85-prosenttisesti.98

Ilman erillistä isäntämateriaalia toimivassa, symmetrisessä, lähi-infrapuna-alueella 

säteilevässä PTZ-BZP-yhdisteessä (54) on laskennallisesti osoitettu, että sen fenotiatsinyyli- 

ja bentsotiadiatsolyyliryhmät ovat vääristyneessä, 145 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Se 

saa aikaan suhteellisen tasomaisen asetelman D–A-yhdisteelle ja aiheuttaa merkittävää 

päällekkäisyyttä elektroneja luovuttavan ja vastaanottavan osan orbitaalijärjestelmille 

tehostaen yhdisteen säteileviä siirtymiä. Laskennallisesti selvitettiin, että 44 % eksitoneista 

saadaan tämän yhdisteen tapauksessa hyödynnettyä säteilyksi.99 

 

 

 

Kuva 22. HLCT-yhdisteitä (52–54). 
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3.6. Muita OLED:n tehokkuuteen vaikuttavia seikkoja 

Emittoivan kerroksen materiaalien kemiallisten ominaisuuksien ohessa OLED-laitteen 

tehokkuuteen vaikuttaa molekyylien avaruudellinen suuntautuminen, laitteen kerrospaksuus 

sekä lukuisat optiset ominaisuudet. 

 

3.6.1. Molekyylien vaakatasoon suuntautuminen 

Nykyään on kirjallisuudessa vakiintuneen käsityksen mukaista, että orgaanisten molekyylien 

satunnainen suuntautuminen amorfisissa ohutkalvoissa rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntää 

orgaanisten materiaalien optisia ja sähköisiä ominaisuuksia täydellisesti, koska tapahtuu ei-

toivottua valon heijastumista ja ansaan jäämistä sekä virtavuotoa. Molekyylidipolien 

satunnainen suuntautuminen on siis merkittävä OLED-laitteiden valon ulospääsyä rajoittava 

tekijä.100,101 Molekyylien suuntaamisen vaakatasoon on havaittu merkittävästi helpottavan 

valon ulospääsyä sekä fluoresoivien että fosforoivien OLED:ien.102,103 

 

3.6.2. OLED-laitteen kerrospaksuus 

Korkea, laitteen paksuuteen verrannollinen energiaeste luo edellytykset heikolle varausten 

injektiolle, mikä aiheuttaa diodissa korkean päällekytkeytymisjännitteen ja heikon 

valointensiteetin sekä tehokkuuden. Sitä vastoin käyttämällä mahdollisimman ohutta 

kerrosrakennetta saadaan kerrosrakenteen yli kantava voimakas sähkökenttä aikaan 

pienemmällä jännitteellä. Se voi parantaa virtatiheyttä ja näin ollen varausten liikkuvuutta 

sekä valon emissiota.104,105 Kuitenkin, jos laite on liian ohut, saattaa varausten ylimäärää 

kertyä elektrodille ja purkautua säteilemätöntä reittiä.106 

 

 

 
 

Kuva 23. OLED:n paksuuden vaikutus sähkökentän ja varauksenkuljetuskyvyn suuruuteen.69 
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3.6.3. Valon ulospääsy OLED:sta 

Vaikka OLED:ien 100-prosenttinen valoemission kvanttisaanto on jo teoriassa mahdollinen, 

osoittautuu heti seuraavaksi haasteeksi saada mahdollisimman suuri osa syntyneestä 

valosta ulos laitteesta. Optiikan lakien mukaisesti noin 50–60 % valosta jää laitteen sisälle 

orgaanisten materiaalien toisistaan poikkeavien taitekertoimien takia. Lisäksi seuraavat 20–

30 % valosta jää kokonaisheijastuksien myötä laitteeseen lasisubstraatin ja ilman välisessä 

rajapinnassa. Näin ollen vain noin 20–30 % valosta pääsee ulos laitteesta.107,108 Asiaan 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi käyttämällä nanohuokoisia kerroksia, tekemällä laitteen 

pinnasta karheampi tai asentamalla siihen niin sanottu mikrolinssimatriisi.108,100  

Sisäisesti valon ulospääsyn mahdollisuudet voidaan jopa nelinkertaistaa käyttämällä 

pallonmuotoisista osista koostuvaa dielektristä ohutkalvoa, jolla on suuri taitekerroin.100 

Riittävän suuren taitekertoimen omaavan lasinkin (n = 1,85) on havaittu aiheuttavan 53 %:n 

parannuksen ulkoiseen tehokkuuteen.109 Myös polydimetyylisiloksaanista (PDMS) valmis-

tetut pintakerrokseen asennetut mikrosäikeet paransivat ulkoista tehokkuutta 46 %:lla.110 

Ulkoisesti noin 2,3-kertainen parannus ulospääsykertoimeen on saavutettu 

käyttämällä pienen taitekertoimen omaavaa matriisia orgaanisessa kerroksessa yhdistäen 

siihen PDMS-mikrolinssimatriisin.111 Myös kiteistä 4,7-difenyyli-1,10-fenantroliinia (BPhen) 

kalvona ITO-päällysteisen lasin pinnalla käyttäen on saatu valon ulospääsyä tehostettua.112 

Sekä sisäisiä että ulkoisia valon ulospääsyä tehostavia tekniikoita tulee hyödyntää, 

jotta mahdollisimman suuri osa OLED:iin muutoin sisälle jävistä fotoneista saadaan ulos 

laitteesta. SiOx-nanorakenteesta muodostetun sattumanvaraisten heijastusten kerroksen 

(engl. random scattering layer, RSL) lisäämisellä on saavutettu OLED:in optista häviöä 50 % 

pienentävä ja samalla virrankulkua tehostava vaikutus. Ulkoista tehokkuutta voidaan 

edelleen tehostaa yhdistämällä RSL-kerrokseen mikrolinssirakenne.113 2,9-kertainen ulkoi-

sen tehokkuuden parantuminen on raportoitu valkoisten OLED:ien tapauksessa, kun on 

käytetty korkean taitekertoimien omaavien, sähköä johtavien polymeerien nanorakenteita, 

joihin on sulautettu metallioksidia. Samalla on saavutettu erinomainen värivakaus laajallakin 

katselukulmalla.114  

 

3.7. Johtopäätökset 

Orgaanisissa valodiodeissa pienimolekyylisiä yhdisteitä voidaan käyttää laitteen useimmissa 

eri toiminnallisissa kerroksissa ja niin päästään hyödyntämään orgaanisen kemian 

työkalujen tarjoamia hienosäätömahdollisuuksia koko OLED:n rakenteeseen ja toimintaan. 

Fluoresenssiin ja fosforenssiin perustuvien, usein metalleja sisältävien yhdisteiden rinnalle 

on viime aikoina kehittynyt täysin orgaanisia yhdisteitä, jotka pystyvät kilpailemaan 

edeltäjiensä kanssa: ne hyödyntävät suuremman osan sähkövirran virittämistä eksitoneista 
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hyväksikäyttäen TADF-, TTA- ja HLCT-prosesseja. Näiden yhdisteiden rakenteissa 

keskeisiin rakennuspalikoihin kuuluvat esimerkiksi trifenyyliamyyli, karbatsyyli, syanyyli ja 

asyylit. Koska noin puolet OLED-laitteen tehokkuudesta on kiinni valon ulospääsystä ja siten 

makroskooppisista ominaisuuksista, tulee OLED-teknologiassa aktiivisen kerroksen 

kehittämisen ohella kiinnittää myös merkittävää huomiota laitteen kokonaisuuden optisten 

ominaisuuksien optimointiin. 

 

  



37 

4. Orgaaniset transistorit 
Orgaaninen kenttävaikutteinen transistori (engl. organic field-effect transistor, OFET) kuuluu 

uusimpiin nykyaikaisen mikroelektroniikan innovaatioihin. Vuonna 1987 ensimmäisestä 

OFET-nimellä kulkeneesta laitteesta lähtien kyseinen tutkimusala on kehittynyt nopeasti, 

erityisesti 2000-luvulla.115 

 OFET-teknologialla on muutamia merkittäviä etuja perinteisiin, piipuolijohdepohjaisiin 

transistoreihin verrattuna: OFET voidaan valmistaa edullisesti huoneenlämpötilassa laajan 

pinta-alan omaaviin sovelluksiin ja joustaville substraateille kuten muoville.116,117 OFET-

teknologia on avainasemassa, kun kyseeseen tulevat esimerkiksi suuripinta-alaisten, 

kuluttajatasoisten näyttöruutujen ohjauspiirit (aktiivimatriisit, kuten AMOLED ja AMLCD), 

edulliset tiedontallennuksen massamuistit ja elektroniset hintalaput. Orgaanisia transistoreita 

voidaan käyttää myös perinteisten korvikkeina integroiduissa elektroniikkapiireissä.118,119 

Kuitenkin perinteisiin epäorgaanisiin Si- tai Ge-kiteisiin pohjautuviin kenttävaikutteisiin 

transistoreihin (FET:eihin) verrattuna on OFET:ien varauksenkuljetuskyky yleisesti noin 

kolme kertaluokkaa pienempi. Uusia orgaanisia materiaaleja – pienimolekyylisiä ja 

polymeeripohjaisia – kuitenkin kehitellään jatkuvasti, ja esimerkiksi rubreenilla on saatu jo 

ylitettyä piitransistorin varauksenkuljetuskyvyn huippuarvot.120 Siinä, missä perinteinen 

transistori jo lähestyy pienintä fysikaalisesti mahdollista kokoaan ja suorituskykynsä rajoja, 

on OFET tutkimusalueena vielä alkutaipaleellaan ja tarjoaa alalle valtavasti uutta 

potentiaalia, koska se pohjautuu ajankohtaiseen orgaanisten molekyylien ja polymeerien 

tutkimukseen. 

 

4.1. Rakenne ja toimintaperiaate 

Orgaaninen kenttävaikutteinen transistori on perinyt ohutkalvotransistorin (engl. thin-film 

transistor, TFT) rakenteen, koska sellainen on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi matalan 

johtavuuden omaavien materiaalien tapauksessa. Tyypillinen OFET (kuten kuvattu 

kaaviossa 8) koostuu kolmesta elektrodista – lähde-elektrodista (engl. source), 

päästöelektrodista (engl. drain) sekä portista (engl. gate) – jotka on valmistettu esimerkiksi 

muovisen substraatin päälle. Lähde- ja päästöelektrodeja erottaa toisistaan 

puolijohdekerros, jonka vastakkaisella puolella (kaaviossa 8 puolijohteen alapuolella) 

sijaitsee eristekerros, joka myös erottaa toisistaan portin ja puolijohteen. Lähde- ja 

päästöelektrodit koostuvat yleensä kullasta, portti n-tyyppiseksi lisäaineella muunnetusta 

piistä ja eriste esimerkiksi oktadekyylitrikoorisilaanilla (OTS) muunnetusta noin 500 nm:n 

paksuisesta piidioksidikerroksesta. Puolijohdekerros koostuu orgaanisista pienimolekyyli-
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sistä yhdisteistä kuten rubreeni (19), organometalliyhdisteistä kuten kupariftalosyaniini (21) 
(M = Cu) tai orgaanisista polymeereistä.121 

 

 

 
 

Kaavio 8. OFET-transistorin rakenne. Lähde-elektrodi on kytketty maahan, VG on portin 

lähdejännite, VD on lähde- ja päästöelektrodin välinen jännite ja ID on niiden välillä kulkeva 

sähkövirta.121 

 

Lähde- ja päästöelektrodien välistä sähkövirtaa ID (A) säädellään porttiin asetetulla 

lähdejännitteellä VG (V). Mikäli portin lähdejännite on nolla, on päästövirta ID todella pieni, 

mikäli puolijohde on puhdas lisäaineista. Tällöin transistori on pois päältä. Portin jännitettä 

kasvatettaessa liikkuvia varauksia alkaa kertyä puolijohteen ja eristeen väliseen rajapintaan 

porttijännitteen aikaansaaman sähkökentän vaikutuksesta, jolloin transistori menee päälle. 

 Kuvaajassa 2 on kuvattu p-tyypin OFET:n päästöjännitte VD (V) päästövirran ID (A) 

funktiona viidellä eri porttijännitteen VG arvolla. Porttijännitteen ollessa negatiivinen 

elektroneja kulkeutuu porttiin aiheuttaen lähde-elektrodin ja portin välille sähkökentän, joka 

saa puolijohteen eristeen puoleiselle rajapinnalle kertymään varausaukkoja. Niitä 

ohutkalvotransistorissa tyypillisesti liikkuu vain muutamassa monomolekulaarisessa 

kerroksessa. Aukot toimivat p-tyypin puolijohteessa lähde- ja päästöelektrodin välisinä 

varauksenkuljettajina. Kun negatiivista päästöjännitettä kasvatetaan, nähdään päästövirran 

kasvavan asteittain, kunnes porttijännitteen arvo ohitettaessa päästövirta saavuttaa 

tyydyttymispisteen eikä enää kasva päästöjännitteen funktiona. Tämän voidaan ajatella 

johtuvan siitä, että porttijännitteen aiheuttaman sähkökentän suuruus on merkittävin tekijä 

rajoittamaan sitä, kuinka paljon varauksia transistorin puolijohdekanavassa voi olla 
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hetkellisesti liikenteessä. Näin ollen suuremmilla negatiivisen porttijännitteen arvoilla, on 

tyydyttymispisteenkin virta korkeampi.121 

 

 

 
 

Kuvaaja 2. P-tyypin OFET:n päästövirta ID päästöjännitteen VD funktiona eri porttijännitteiden 

arvoilla. 

 

Päästövirtaan ID vaikuttavat puolijohdekerroksen leveys ja pituus, kenttävaikutteinen 

varausten liikkeellepanoaste (ts. varauksenkuljetuskyky, engl. field-effect mobility), eristeen 

kapasitanssi pinta-alaa kohden sekä kynnysjännite. Kynnysjännite poikkeaa sitä enemmän 

nollasta, mitä enemmän puolijohteessa on jo valmiiksi esimerkiksi epäpuhtauksista johtuvia 

varauksenkuljettajia (kun VG = 0). 

Porttijännitteen ollessa nolla puolijohteen vastaavat HOMO- ja LUMO-orbitaali-

energiat eivät kohtaa elektrodien Fermi-tasoja, jolloin virtaa ei kulje. Kun porttijännite on 

negatiivinen, puolijohdekerroksen HOMO- ja LUMO-tasot siirtyvät ylemmille energioille. 

Vastaavasti positiivisella porttijännitteellä tasot siirtyvät alemmille energioille. Kaaviossa 9 on 

kuvattu p- ja n-tyypin orgaanisten puolijohteiden määrittävä ero porttijännitteen itseisarvon 

ollessa nollaa suurempi: koska p-tyypin puolijohteessa varauksenkuljettajina toimivat aukot, 

on sen HOMO-tason päädyttävä resonanssiin elektrodien Fermi-tason kanssa. Vastaavasti 

n-tyypin puolijohteissa elektroniylimäärä yhdisteen LUMO-tasolla toimii varauksen-

kuljettajina, jolloin LUMO-tason tulee päätyä elektrodien Fermi-tasojen kohdalle. Muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta mistään puolijohteesta ei voida tehdä vuoroin sekä p- että n-
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tyyppistä vain porttijännitteen napaisuutta kääntämällä, vaan yhdisteet luokitellaan joko p- tai 

n-tyypin puolijohteiksi.122 

 

 

 

Kaavio 9. Ideaalinen energiatasokaavio p- ja n-tyypin OFET:ssa. Lähde- ja päästöelektrodit 

kuvaavat kyseisten komponenttien Fermi-tasoja.122 

 

 

4.2. Suorituskyvyn parametrit 

OFET:n suorituskykyyn liittyvät parametrit ovat kenttävaikutteinen varausten liikkeelle-

panoaste, on–off-suhde, kynnysjännite sekä päällekytkeytymisnopeus. Kenttävaikutteinen 

varausten liikkeellepanoaste määritellään keskimääräisenä varauksenkuljettajien kulkeu-

tumisnopeutena yksikkösähkökentässä, on–off-suhde puolestaan on sellaisten ID-arvojen 

suhde, kun transistori on päällä ja pois päältä. Kynnysjännitteen fysikaalinen vastine on 

puolijohdekerroksessa olevien sähkövirtaa pienentävien varausloukkujen määrä. Päälle-

kytkeytymisnopeudella kuvataan sitä, kuinka nopeasti transistori menee pois päältä -tilasta 

päälle-tilaan. 
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 Jotta orgaanisesta kenttävaikutteisesta transistorista olisi kilpailijaksi piipohjaiselle, 

näyttöjen kuvapisteohjaimissa käytettävälle vastineelleen, tulisi sen kenttävaikutteisen 

varausten liikkeellepanoasteen olla noin 1 cm2/Vs:n, on–off-suhteen vähintään 106:n luokkaa 

ja kynnysjännitteen lähellä nollaa volttia.121 

 

4.3. Valmistustavoista 

OFET voidaan valmistaa usealla tavalla. Eräs yleinen menetelmä on tyhjiöhöyrystäminen, 

jossa kalvon muodostavaa materiaalia kuumennetaan höyrystymispisteeseen, minkä jälkeen 

se tiivistyy kylmän substraatin pinnalle. Toinen menetelmä on sentrifugoimalla pääl-

lystäminen (engl. spin-coating), jossa keskeiskiihtyvyyttä ja nopeasti haihtuvaa liuotinta 

hyödyntämällä muodostetaan sopivan paksuinen kalvo. Sentrifugin kulmanopeus sekä 

liuotin ja sen konsentraatio vaikuttavat muodostuvan kalvon paksuuteen.123 Muottitulostus 

(engl. screen-printing) on menetelmä, jossa OFET:n materiaalia sisältävästä musteesta 

puristetaan muotin läpi oikeanlainen geometrinen muodostelma, joka painetaan sitten 

substraatin pinnalle. Menetelmä on yksinkertainen ja on jo osoitettu, että sitä voidaan 

hyödyntää kaikkien OFET:n komponenttien kohdalla, mutta teknologian tarkkuus ei riitä 

kalvonpituudeltaan 10 μm:ä lyhyempien OFET:n valmistamiseen.124 Lisäksi merkittäviä 

menetelmiä ovat sovellettu mustesuihkutulostaminen ja rullalta rullalle tulostaminen (engl. 

roll-to-roll printing), joka soveltuu orgaanisten transistorien tuotantoon teollisessa 

mittakaavassa. Jälkimmäisellä menetelmällä on saavutettu aktiiviselta kanavaltaan 10 μm:n 

mittaisia OFET:ejä.123 

 

4.4. Puolijohdekerros 

OFET:n ohutkalvoinen puolijohdekerros on transistorin aktiivinen kanava. Siinä käytettävän 

orgaanisen materiaalin tulee koostua mahdollisimman laajalti konjugoituneista, jäyk-

kärunkoisista molekyyleistä, joiden muodostamat tasot ovat pakkautuneet tiiviisti päällekkäin 

molekyylien välisten π-π-vuorovaikutusten ja siten varauksenkuljetuskyvyn maksi-

moimiseksi. Lisäksi näiden molekyylien uudelleenorganisoitumisenergian tulee olla 

mahdollisimman pieni. Mitä enemmän yhdisteen neutraalit molekyylit ja niitä vastaavat ionit 

poikkeavat toisistaan geometrisesti, sitä enemmän menee energiaa hukkaan. Suurella 

uudelleenorganisoitumisenergialla materiaali värähtelee laajasti varausten kulkiessa sen 

läpi. Materiaalin nano- sekä mikrorakenne voivat ajan myötä kärsiä tästä.125  
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4.4.1. P-tyypin molekyylejä 

Suurin osa orgaanisista materiaaleista on taipuvaisia kuljettamaan aukkoja paremmin kuin 

elektroneja, minkä johdosta jo lähtökohtaisesti valtaosa orgaanisista puolijohteista on p-

tyyppisiä. Tällaiset materiaalit siis resonoivat molekyyli- ja kationiorganisaatioidensa välillä 

sähkövirran kulkiessa niiden lävitse, ovat suhteellisen vakaita ilmakehässä ja omaavat hyvän 

aukonkuljetuskyvyn OFET-laitteissa.126 Tyypillisiä pienimolekyylisiä p-tyypin orgaanisia 

puolijohteita ovat pentaseeni, heteroaseenit, oligotiofeenit ynnä muut seuraavaksi 

käsiteltävät yhdisteet. 

 

4.4.1.1. Pentaseeni 

Viidestä bentseenirenkaasta koostuva pentaseeni (18) on eräs tutkituimmista p-tyypin 
orgaanisista puolijohteista.127 Yhdisteen heikosta liukoisuudesta johtuen pentaseeniin 

pohjautuvat OFET-ohutkalvot muodostetaan yleensä tyhjiöhöyrystyksellä. Kun pentaseenia 

hyödynnettiin OFET-kalvomateriaalina ensimmäisiä kertoja, saavutettiin vain 10–3 cm2/Vs:n 

aukonkuljetuskyky.128 Myöhemmät tutkimukset viittaavat siihen, että riittämätön arvo voi 

johtua heikosti järjestäytyneestä kiderakenteesta. Tutkimuksissa onkin yritetty sen tähden 

hyödyntää ennemmin yksikiteistä pentaseenia paremman aukonkuljetuskyvyn saavut-

tamiseksi. Niin on jo saavutettu noin 0,5 cm2/Vs, mikä kuitenkin on rubreenilla (19) 
aikaansaatua vastaavaa arvoa pienempi.129 

Pentaseeniin OFET:n puolijohteena liittyy ongelmia. Kyseessä on reaktiivinen 

materiaali, joka hapettuu helposti ilmakehässä. Lisäksi röntgendiffraktiokokeet ovat 

paljastaneet yhdisteen pakkautuvan reuna vasten tasoa (kuten kuvassa 9), mikä heikentää 

π-orbitaalien välistä vuorovaikutusta ja siten pienentää varauksenkuljetuskykyä. Kuten 

aurinkokenno-osiossa aiempana todettiin, voidaan tässäkin tapauksessa pentaseenin π-π-

vuorovaikutuksia laajentaa, hapettumista estää ja liukoisuuttakin parantaa yhdistettä 

funktionalisoimalla ja muuntelemalla. Esimerkiksi bis(tri-isopropyylisilyylietyyli)pentaseeni, 

TIPS-PEN (55) on pentaseenipohjainen puolijohdemolekyyli, jonka ominaisuuksiin kuuluu 
puhdasta pentaseenia puolet tiheämpi π-π-vuorovaikutuksia edistävä kiteen pakkautuminen 

ja kuusi kertaluokkaa parempi sähkönjohtavuus. Eräällä erinomaisesti OFET:iin soveltuvalla 

TIPS-PEN-rakenteella on saavutettu jopa 1,4 cm2/Vs:n aukonkuljetuskyky. TIPS-PEN 

sisältää kuitenkin piitä, joten se ei ole täysin orgaaninen ratkaisu.130 
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Kuva 24. TIPS-PEN (55). 

 

4.4.1.2. Heteroaseenit 

Oligoaseenien pienet HOMO- ja LUMO-energiatasojen väliset erot ja korkeat HOMO-tasot 

tekevät niistä kemiallisesti epävakaita OFET-puolijohteita, mutta substituutio heteroatomilla – 

kuten seleenillä, rikillä tai typellä – on osoittautunut toimivaksi keinoksi parantaa niiden 

vakautta merkittävästi. Heteroaseeneista on tullut eräs suosituimmista orgaanisten 

puolijohteiden yhdistelajeista OFET-teknologiassa, koska heteroaseenien aukonkuljetuskyky 

täyttää OFET:n vaatimukset jo lähtökohtaisesti.131 

Ensimmäinen heteroaseeni 1-bentsoselenofeno(3,2-b)-1-bentsoselenofeeni (BSBS) 

kehitettiin vuonna 1972 ja käytännöllinen synteesitapa sille löydettiin vasta vuonna 2006. 

Siitä lähtien tätä ja vastaavan tyyppisiä heteroaseeneja on kehitelty ja käytetty OFET:ssa. 

Röntgendiffraktiokokeet osoittavat BSBS-yhdisteen asettuvan suurin piirtein tasomaiseen 

konformaatioon kiinteässä olomuodossa. BSBS-tasot asettuvat reuna vasten tasoa aivan 

kuten puhtaat oligoaseenitkin. Tämän lisäksi kuitenkin heteroatomien (BSBS:n tapauksessa 

seleenin) väliset vahvat vuorovaikutukset saavat tasojen etäisyyden puolittumaan, ja eräällä 

rikkipohjaisella heteroaseenilla, C8-BTBT-yhdisteellä (56), on saavutettu jopa 9 cm2/Vs:n 

aukonkuljetuskyky. Se on jo yhden kokonaisen kertaluokan verran minimivaatimusta 

suurempi lukema.132 

 

 

 

Kuva 25. C8-BTBT-yhdiste (56). 
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Heteroaseenien perusperiaatteena on aina heterorengas- (kuten tiofeeni-) ja aseeni-

pohjaisten oligomeerien vuorottelu sopivalla tavalla niin, että tasojen väliset π-π-vuoro-

vaikutukset saadaan riittävän vahvoiksi, tasojen etäisyys riittävän pieneksi ja yhdiste 

kemiallisesti vakaaksi.131,133  

 

 

 

Kuva 26. Pentaseenin (18) ja muutamien heteroaseenien (57–59) laskennallisten HOMO- ja 

LUMO-energioiden vertailua.134 

 

Kuvassa 26 on esitetty pentaseenin ja kolmen heteroaseenin runkorakenteen kemialliset 

perusyksiköt ja vertailtu niiden HOMO- ja LUMO-orbitaalien energiatasoja. Trendinä 

huomataan, että viisirenkaisia runkoja – pentaseeni, ADT (57) ja DTBDT (59) – 

tarkasteltaessa yhdisteiden HOMO- ja LUMO-tasojen ero on sitä suurempi, mitä useampi 

aseeniyksikkö on korvattu tiofeeniyksiköllä (0, 2 ja 4 kpl vastaavasti). Nelirenkaisella BDT-

yhdisteellä (58) on kuitenkin DTBDT:n kanssa saman suuruinen HOMO-energia mutta 

suurempi LUMO-energia.134 
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4.4.1.3. Kinakridoni 

Kinakridonirakenne (QA) on pentaseenin kanssa samankaltainen, mutta erityisen 

kiinnostavan kinakridonista tekee sen pentaseeniin verrattuna parempi kemiallinen 

kestävyys ja siten mahdollistuva QA-pohjaisen OFET:n pitkä käyttöikä. Lukuisia kinakridoniin 

pohjautuvia pienimolekyylisiä yhdisteitä ja polymeerejä on tutkittu OFET:n puoli-

johdemateriaaleina. Kinakridonilla (60) on saavutettu yli sata päivää kestävä OFET siinä, 

missä pentaseenipohjainen vastaava OFET kesti vain muutaman päivän. Kinakridonin (60) 

erinomainen stabiilius ja varauksenkuljetuskyky voidaan selittää molekyylien välisillä 

vetysidoksilla ja siitä aiheutuvalla tasorakenteen tiiviillä pakkautumisella.135 Kuvassa 27 

esitetyn 11-renkaisen kinakridonin (61) avulla on saavutettu 0,22 cm2/Vs:n aukon-

kuljetuskyky sekä 2,6 ・106:n on–off-suhde.136 Vaikka kinakridonien kemiallinen vakaus on 

merkillepantavan hyvä, tulee niiden aukonkuljetuskyvyn parantamisen eteen tehdä lisää 

tutkimusta, jotta lopulta päästään kriteerien mukaiselle tasolle.137 

 

 

 

Kuva 27. Kaksi p-tyypin orgaanisena puolijohteena käytettävää 

kinakridoniyhdistettä (60, 61). 

 

4.4.1.4. Oligotiofeenit 

Oligotiofeenit on tärkeä p-tyypin orgaanisten puolijohteiden yhdisteluokka. Puhtaat 

oligotiofeenit (kuten 4T, 6T ja 8T) sekä heksyylisubstituoidut variantit (62, 63) ovat 

tutkituimpia esimerkkejä.123 Jo pelkällä substituoimattomalla oktatiofeenilla (8T) on 

saavutettu 0,33 cm2/Vs:n aukonkuljetuskyky, mutta oligotiofeenien heikon liukoisuuden takia 

tällaiset OFET:t täytyy valmistaa tyhjiömenetelmällä.138 Tiofeeniketjun päihin lisätyt 

heksyyliketjut yhdisteissä (62) ja (63) mahdollistavat OFET:n valmistamisen liuos-

työstömenetelmällä mutta eivät paranna sen suorituskykyä. Lisäksi oligotiofeenipohjaisten 

OFET:ien haittana on yhdisteryhmän yleinen herkkyys valolle ja ilmakehälle. Eräät distyryyli-
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oligotiofeenit (64–66)139 ovat kuitenkin ilmentäneet sekä poikkeuksellista suorituskykyä (0,1 

cm2/Vs:n aukonkuljetuskyky) sekä pitkäikäisyyttä jopa yli vuoden käyttöiällään ilmakehälle 

altistettuna. On osoitettu, että vieläkin lupaavampia tuloksia voidaan saada korvaamalla 

kyseisten yhdisteiden olefiinisidokset (-C=C-) asetyleenisidoksin (-C≡C-).140 

 

 

 

Kuva 28. Viisi p-tyypin orgaanisena puolijohteena toimivaa oligotiofeeniä (62–66). 

 

4.4.2. N-tyypin molekyylejä 

Orgaaniset yhdisteet, joilla on matala LUMO-taso (ts. vahva elektroniaffiniteetti) ovat yleensä 

taipuvaisia toimimaan elektroninkuljettajina kiinteässä olomuodossa.123 N-tyyppiset 

orgaaniset puolijohteet omaavat p-tyyppisiä vastineitaan heikommat kemialliset lähtökohdat: 

niiden elektroninkuljetuskyky on heikohko ne virran kulkiessa ne resonoivat molekyyli- ja 

karbanioinitilojen välillä. Anionitilassa ollessaan ne ovat erityisen herkkiä reagoimaan ilman 

hapen ja kosteuden kanssa. Sen tähden n-tyypin OFET-laitteissa on jo periaatteellinen 

kestävyysongelma, jota parhaillaan tutkitaan n-tyyppisten OFET:ien kaupallisen 

käyttöönoton mahdollistamiseksi.126 Tutkittuja n-tyypin orgaanisia puolijohteita ovat muun 

muassa aryleenidi-imidit sekä substituoidut oligotiofeenit ja ftalosyaniinit. 

Kaksi hyväksi havaittua tapaa muokata orgaanisista molekyyleistä n-tyypin 

puolijohteita ovat (1) fluorattujen substituenttien lisääminen yhdisteen päätyihin ilmakontaktin 

estämiseksi sekä (2) elektroneja puoleensa vetävien ryhmien (kuten -Cl, -F, tai -CN) 

lisääminen yhdisteen runkoon elektroniaffiniteetin kasvattamiseksi ja yhdisteen ilma-

inerttiyden tehostamiseksi.141 
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4.4.2.1. Aryleenidi-imidit 

Naftaleenidi-imidiä (NDI) käytettiin ensimmäisen kerran orgaanisessa elektroniikassa 

vuonna 2000.142 Yksikiteisessä rakenteessa fluoratuilla alkyyliketjuilla substituoitu 

naftaleenidi-imidi (67) pakkautuu reuna vasten tasoa ja osoittaa erityislaatuista kemiallista 

kestävyyttä ilmakehässä suhteutettuna tyypillisiin n-tyypin orgaanisiin puolijohde-

materiaaleihin. Eräällä fluorattuja alkyyliketjuja sisältävällä diklooratulla NDI-johdannaisella 

(68) on saavutettu 8,6 cm2/Vs:n elektroninkuljetuskyky sekä vain 13 %:n tehokkuuden lasku 

kolmen kuukauden säilytyksen jälkeen. Se on tähän mennessä paras tulos yksikiteisten n-

tyypin orgaanisten puolijohteiden tutkimuksessa. Elektronitiheyttä puoleensa vetävät 

klooriatomit ja fluoroalkyyliketjut niin laskevat yhdisteen LUMO-tasoa tehostaen elektroni-

injektiota metallin ja puolijohteen välisissä rajapinnoissa kuin myös saavat aikaan tiheämpää 

molekyylien pakkautumista yksikiderakenteessa. Nämä tekijät parantavat yhdisteen 

elektroninkuljetuskykyä ja kemiallista kestävyyttä ilmakehässä.143  

 Myös peryleenidi-imidijohdannaisten LUMO-tasoja voidaan laskea ja niiden kestä-

vyyttä ilmakehässä parantaa lisäämällä elektroneja puoleensa vetäviä ryhmiä kuten kloori-, 

fluori- tai syanoryhmiä niin, että saadaan aikaan erityisen lupaavia n-tyypin orgaanisia 

puolijohteita, kuten tetrakloorattu diperyleenibisimidi (69). Sen LUMO-taso on hyvin matala 

(–4,22 eV) ja sen yksikiteinen rakenne on saavuttanut 4,7 cm2/Vs:n elektroninkuljetuskyvyn 

sekä erinomaisen kemiallisen kestävyyden ilmakehässä.144 

 

 

 

Kuva 29. Naftaleenidi-imidijohdannaiset (67, 68) sekä peryleenidi-imidijohdannainen (69).  
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4.4.2.2. Substituoidut oligotiofeenit 

Vaikka oligotiofeenit tunnetaan laajalti erinomaisina p-tyypin puolijohteina, voidaan niistä 

kuitenkin tehdä myös n-tyypin puolijohteita lisäämällä niihin sopivia elektroneja puoleensa 

vetäviä ryhmiä. Erityisen merkillepantavia parametreja on saavutettu perfluoroaryyliryhmän 

(-C6F5) avulla: diperfluorofenyylikvatertiofeenin, DF-4T (70) elektroninkuljetuskyky on 0,4 

cm2/Vs ja on–off-suhde jopa 108. Kaiken lisäksi yhdiste on hyvin kestävä ilmakehässä. 

Perfluoroaryylisubstituoitujen oligotiofeenien tutkimuksella on laajat mahdollisuudet muodos-

taa merkittävä haara n-tyypin orgaanisten puolijohteiden kentällä.145 

 

 

 

Kuva 30. Diperfluorofenyylikvatertiofeeni (DF-4T) (70). 

 

 

4.5. Johtopäätökset 

Kolmesta orgaanisten puolijohteiden päätyypistä kenttävaikutteinen transistori on kirjoitus-

hetkellä vielä kauimpana teollisesta menestyksestä – muttei sekään enää kaukana. 

Erityisesti p-tyypin OFET on jo osoittanut lupaavia tuloksia, kun taas n-tyyppi ei ole ollut yhtä 

menestyksekäs jo lähtökohtaisesti herkän hapettumisensa takia. Jäykkärunkoiset, 

konjugoituneet orgaaniset molekyylit, joilla on hyvä varauksenkuljetuskyky ja pieni 

uudelleenorganisoitumisenergia, soveltuvat hyvin OFET:n aktiivisen kanavan materiaaleiksi. 

P-tyypin kerroksissa esimerkiksi oligoaseenit, heteroaseenit, kinakridonit sekä oligotiofeenit 

ja n-tyypin kerroksissa aryleenidi-imidit sekä substituoidut oligotiofeenit ovat osoittaneet 

sellaisia parametreja, jotka jo nyt ohittavat piipohjaisen transistorin suorituskyvyn. 
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5. Yhteenveto 
Tässä tutkielmassa on osoitettu, kuinka orgaanisissa aurinkokennoissa, valodiodeissa ja 

kenttävaikutteisissa transistoreissa voidaan käyttää tiettyä pienimolekyylisten orgaanisten 

yhdisteiden kirjoa – esimerkiksi oligotiofeeneja, trifenyyliamiineja, merosyaniineja, kinakri-

doneja ja ftalosyaniineja – sekä näiden lukemattomia muunnelmia. Puolijohteen roolissa 

toimiessaan tärkeä ominaisuus näille yhdisteille on mahdollisimman laajalti konjugoitunut 

orbitaalijärjestelmä, joka mahdollistaa varausten tehokkaan kulkeutumisen materiaalissa. 

Toinen tärkeä tekijä on molekyylin sisäinen polarisaatio, joka tehostaa materiaalin 

sisäsyntyistä sähkökenttää ja varausten erottumista. Teollisen mittakaavan kannalta 

keskeisimpiä haasteita ovat molekyylien kemiallinen kestävyys ja pitkäikäisyys. Pienien 

molekyylien tarjoamia etuja orgaanisia puolijohteita suunniteltaessa ovat myös taloudellisesti 

edulliset ja yksinkertaiset materiaalien prosessointimenetelmät, kuten liuostyöstö ja tulostus, 

sekä molekyylirakennetta muokkaamalla tarkasti säädeltävissä olevat sähköiset, raken-

teelliset ja optiset ominaisuudet. 

Lähitulevaisuudessa edullinen aurinkoenergia muuttanee energiainfrastruktuuria 

maailmanlaajuisesti, ja siinä prosessissa keskeistä roolia näyttelevät entistä tehokkaammat 

ja pitkäikäisemmät orgaanisten aurinkokennojen materiaalit. Tällä hetkellä suurin ongelma 

kaupallisen menestyksen saavuttamisessa on yhdisteiden huono kestävyys ja siksi entistä 

enemmän tehdäänkin näiden materiaalien testausta materiaalien eliniän näkökulmasta.146,147 

Orgaanisia transistoreita tullaan näkemään tulevaisuudessa laajassa sovellusten 

kirjossa, esimerkiksi kevyissä, kestävissä ja joustavalle muovipinnalle valmistetuissa 

näyttöruuduissa, erityisesti OLED-laitteissa.146 Orgaaniset puolijohteet ovatkin OLED-

laitteissa jo lyöneet itsensä läpi lukuisten yhtiöiden älylaitteissa suosittuna näyttöratkaisuna. 

Ennusteiden mukaan OLED-teknologia tulee kuitenkin kymmenessä vuodessa luomaan 

vielä noin 2,5 miljardin dollarin markkinat LED-lamppuja seuraavana, yleisenä 

valaistusratkaisuna.148 Kulutuksen räjähdysmäinen kasvu ei kuitenkaan ole mahdollista 

loputtomiin ilman arvokkaita harvinaisia metalleja, jotka loppuvat ennen pitkää. Siinä 

vaiheessa täysin orgaanisten molekyylien edut nousevat todella esille: lähtöaineiden 

maailmanlaajuinen runsaus, yksinkertaisemmat synteesit, kierrätysmahdollisuudet ja 

ympäristöystävällisyys. 
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