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Organinių technologijų tobulėjimas sukėlė pervers- 
mą optoelektronikos srityje. Viena sparčiausiai besi- 

vystančių krypčių yra organiniai šviesą spinduliuojantys 
diodai (angl., OLED) [1]. Siekiant užtikrinti efektyvią 
šviestukų veiką, būtina realizuoti tripletinių energijos 
lygmenų indėlį. Tai pasiekiama fosforescenciniuose ir 
šiluma aktyvuojamos uždelstosios fluorescencijos (angl., 
TADF) vyksmus demonstruojančiuose prietaisuose [2,3]. 

Šiame darbe nagrinėjami donor-akceptoriniai pirimidinų 
ir karbazolų dariniai, su skirtingo poliškumo pakaitais. 
Analizės metu siekiama užtikrinti perėjimo nuo kambario 
temperatūros fosforescencijos iki šiluma aktyvuojamos 
uždelstosios fluorescencijos valdymą ir įvertinti svar-
biausius kinetinius ir spektrinius parametrus. 
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1. pav. Analizuojamų pirimidinų ir karbazolų darinių 

fotoliuminescencijos spektriniai skirstiniai ZEONEX 
(kairėje) ir PMMA (dešinėje) matricose deguonies 
prisotintoje aplinkoje (juoda spalva) ir pašalinus 

deguonį (raudona spalva). 

 

 

Atlikus darinių fotoliuminescencijos dinamikos 
tyrimą skirtingo poliškumo ir kietumo polimerinėse 

matricose (PMMA ir ZEONEX) oro ir inertinių dujų 
aplinkose nustatyti pagrindiniai konversijos tarp 
fosforescencijos ir TADF vyksmo reikalavimai (1 pav.). 
Išsiaiškinta, kad efektyvi fosforescencija kambario 
temperatūroje pasiekiama esant dideliam energijų 
skirtumui tarp tripletinių ir singuletinių energijos 

lygmenų (apie 0,5 eV) ir kietai molekulės struktūros 
konformacijai (1, 2 dariniai). Pašalinus deguonies povei-
kį registruojamas fosforescencijos signalas kambario 
temperatūroje. Tuo tarpu, našus TADF vyksmas 
realizuojamas molekulėse su mažu energijų skirtumu tarp 
tripletinių ir singuletinių būsenų (mažiau nei 0,2 eV) bei 

leidžiant molekulei patirti torsinius judesius sužadinimo 
metu (3,4 dariniai). Šiuo atveju fiksuojamas signalo 
išaugimas ties fluorescencijos spektro smaile pašalinus 
deguonies nulemtą tripletinių būsenų gesinimą. TADF 
vyksmo spektrinių ir kinetinių savybių tyrimas skirtingo 
poliškumo tirpikliuose atskleidė, kad šis vyksmas stipriai 

priklauso nuo aplinkos poliškumo dėl keičiamos viduje-
molekulinės krūvio pernašos energijos lygmens padėties 
tripletinių energijos lygmenų atžvilgiu. Nustatyta, kad 
optimizavus molekulės donor-akceptorinės sistemos ir 
aplinkos poliškumą galima užtikrinti itin efektyvų TADF 
vyksmą.  

Taigi, molekulių pakaitų poliškumas ir struktūrinis 
išsidėstymas bei aplinkos poliškumas ir kietumas lemia 
fosforescencijos arba TADF vyksmo pasireiškimą. 

 
 
Reikšminiai žodžiai: šiluma aktyvuojama uždelstoji 

fluorescencija, fosforescencija, interkombinacinė kon-
versija. 
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