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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή και η 
βελτιστοποίηση της απόδοσης των οργανικών διόδων εκπομπής φωτός (Organic Light Emitting 
Diodes, OLEDs) με χρήση ελλειμματικών a-Keggin δομών, πολυοξομεταλλικών ενώσεων του 
βολφραμίου, και του μολυβδαινίου και της δομής Dawson της πολυοξομεταλλικής ένωσης του 
βολφραμίου. Οι δυο πρώτες πολυοξομεταλλικές ενώσεις, της δομής a-Keggin, θα 
χρησιμοποιηθούν ως στρώματα μεταφοράς ηλεκτρονίων ανάμεσα στο ενεργό στρώμα 
εκπομπής και την κάθοδο ενώ η πολυοξομεταλλική ένωση του βολφραμίου, της δομής 
Dawson, μαζί με νανοσωματίδια αργύρου ως στρώματα μεταφοράς οπών από την άνοδο στο 
ενεργό στρώμα εκπομπής.

Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το πειραματικό μέρος. Στο 
πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους (Κεφάλαιο 1), θα αναπτυχθούν οι οργανικοί ημιαγωγοί 
και το φαινόμενο της φωταύγειας. Στο δεύτερο (Κεφάλαιο 2), γίνεται εισαγωγή στις οργανικές 
διόδους εκπομπής φωτός (OLEDs) και στις παραμέτρους χαρακτηρισμού τους. Τέλος, στο τρίτο 
κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3), θα εξετάσουμε τις πολυοξομεταλλικές ενώσεις (POMs)καθώς και τις 
δομές Keggin και Dawson και πως βοηθούν στην βελτίωση των οπτοηλεκτρονικών 
χαρακτηριστικών των OLEDs.

Στο πρώτο κεφάλαιο του πειραματικού μέρους (Κεφάλαιο 4), γίνεται αναφορά στην 
διαδικασία κατασκευής των OLEDs με αναλυτική περιγραφή των υλικών και της διαδικασίας 
που ακολουθήθηκε καθώς και στις τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο του πειραματικού μέρους (Κεφάλαιο 5), θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και η 
ανάλυση των πειραμάτων που διεξήχθησαν για την παρούσα πτυχιακή. Επίσης, θα γίνει αναφορά 
στις πολυοξομεταλλικές ενώσεις και στα νανοσωματίδια αργύρου που χρησιμοποιήθηκαν, 
έχοντας σαν στόχο την βελτίωση των οπτοηλεκτρονικών χαρακτηριστικών των οργανικών 
διόδων εκπομπής φωτός.



ABSTRACT

The scope of this thesis is to deal with the fabrication and optimization of the 
efficiency of organic light emitting diodes (OLEDs) using deficient a-Keggin structures 
(tungsten-polyoxometalates). The first two polyoxometalates of the a-Keggin structure 
will be used as electron transport layers between the active layer (emissive layer, EML) 
and the cathode while the polyoxometalate of the Dawson structure containing silver 
nanoparticles will be used as hole transfer layer from the anode to the active layer 
(EML). 

The thesis is divided into two parts, the theoretical and the experimental part. The 
first chapter of the theoretical part will focus on the principles of organic 
semiconductors and the luminescence phenomenon. In the second, there is an 
introduction on organic light emitting diodes (OLEDs) and their characterization 
parameters. Finally, in chapter three we will examine polyoxometalates (POMs) as well 
as the Keggin and Dawson structures and how they help improve the optoelectronic 
characteristics of OLEDs.

In the first chapter of the experimental part (chapter 4) reference is made to the 
process of manufacturing OLEDs with a detailed description of the materials and 
process followed as well as the characterization techniques used. In the second chapter 
(chapter 5) the results and analysis of the experiments carried out for this thesis will be 
presented. Also reference will be made to the polyoxometalates employing silver 
nanoparticles aiming at improving of the optoelectronic characteristics of the organic 
light emitting diodes.


