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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ αλαθάιπςε ησλ αγψγηκσλ-εκηαγψγηκσλ πνιπκεξψλ έθεξε επαλάζηαζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ νπηνειεθηξνληθψλ θαη ηεο ελέξγεηαο. ηνπο Alan MacDiarmid, Hideki 

Shirakawa θαη Alan J. Heeger απνλεκήζεθε ην 2000 ην βξαβείν Nobel Υεκείαο ην 2000 

γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξηθά αγψγηκσλ πνιπκεξψλ, ιφγσ ησλ 

κεγάιεο ζεκαζίαο ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπο. Σα αγψγηκα πνιπκεξή απνηεινχλ 

κηα λέα γεληά πιηθψλ, ζηα νπνία ζπλδπάδνληαη νη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ θαη 

ησλ εκηαγσγψλ κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πιαζηηθψλ.  

 Σν ρακειφ θφζηνο θαη ε επθνιία παξαζθεπήο, νη θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο, 

θαζψο θαη ε εχθνιε κεηαβνιή ησλ  ηδηνηήησλ ηνπο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα αγψγηκα 

πνιπκεξή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιέο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, αληηθαζηζηψληαο 

ηνπο ζπλήζεηο εκηαγσγνχο θαη ηα κέηαιια. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ 

θαηαζθεπή εχθακπησλ Οξγαληθψλ Γηαηάμεσλ Δθπνκπήο Φσηφο (Organic Light Emitting 

Diodes, OLEDs) θαζψο θαη εχθακπησλ νξγαληθψλ θσηνβνιηατθψλ θπςειίδσλ (Organic 

Photovoltaic, OPVs). Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο δηαηάμεηο 

απηέο είλαη νη λέεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο θαη παξαζθεπήο πνπ ζα απνθηήζνπλ απηέο νη 

δηαηάμεηο. Θα κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ κε roll to roll (r2r) δηαδηθαζίεο επθνιφηεξα, 

γξεγνξφηεξα θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη νη ρξήζεηο ηνπο ιφγσ ηεο επθακπηφηεηαο 

ηνπο ζα δηεπξπλζνχλ θαηά πνιχ.  

Ζ ζχγρξνλε ηάζε ζηνλ ηνκέα ησλ νξγαληθψλ ειεθηξνληθψλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ ζε εχθακπηα πνιπκεξηθά ππνζηξψκαηα θαη ε βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ αγψγηκσλ – εκηαγψγηκσλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ 

ηελ κειέηε ηεο αλάπηπμεο ιεπηψλ πκελίσλ ηνπ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε ηέηνηεο 

δηαηάμεηο αγψγηκνπ πνιπκεξνχο, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) 

poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) ζε πνιπκεξηθά ππνζηξψκαηα PET θαζψο θαη ησλ 

νπηηθψλ δνκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ ηδηνηήησλ ηέηνησλ πκελίσλ. 

Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη δηαηξείηαη ζε ηξία 

θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ησλ OLEDs θαη ησλ OPVs θαζψο θαη κηα εηζαγσγή ζηα ζπδπγή πνιπκεξή θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην PEDOT:PSS. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο 

πεηξακαηηθήο δηάηαμεο Spin Coating πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
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πκελίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. Σέινο ζην ηξίην θεθάιαην δίλεηαη ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ησλ πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ 

ηελ εξγαζία. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην πεηξακαηηθφ κέξνο θαη ηα 

απνηειέζκαηα. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κειέηε ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ δηαθφξσλ 

ηχπσλ PEDOT:PSS θαζψο θαη ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο ηνπο κε Spin Coating. 

Αθνινχζσο ζην πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ επηθαλεηαθή 

ηξνπνπνίεζε ππνζηξσκάησλ PET θαη ελαπφζεζε PEDOT:PSS ζε απηά. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ηξνπνπνίεζε απηή ζηηο νπηηθέο ηδηφηεηεο  

ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ ελαπνηηζέκελσλ πκελίσλ.  ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην 

γίλεηαη πξνζζήθε δηαιχηε DMF ζην δηάιπκα PEDOT:PSS, ηερληθή γλσζηή σο 

δεπηεξεχνλ ληνπάξηζκα κε θχξην απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ ηειηθά 

παξαγφκελσλ πκελίσλ. ηα πκέληα πνπ ελαπνηίζεληαη γίλεηαη  κειέηε ηνπ κεραληζκνχ 

αχμεζεο ηεο αγσγηκφηεηαο κέζν ησλ αιιαγψλ ζηηο νπηηθέο δνκηθέο θαη επηθαλεηαθέο 

ηδηφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ πκελίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




