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یکی از مهمترین چالشهای پیشرو در ســالهای
اخیر ،تأمین انرژی و یافتن منابع جدید انرژی اســت.
سلولهای خورشیدی یکی از این منابع انرژی است که
به روش فتوولتاییک نور خورشید را به انرژی الکتریکی
تبدیل میکند .سلولهای خورشیدی پلیمری به دلیل
سادگی ساخت ،انعطافپذیر بودن و قابلیت ساخت در
ابعاد بــزرگ ،از مهمترین موضوعــات تحقیقاتی در
فناوریهای نوین سلولهای خورشیدی است که توجه
بسیاری را به خود جلب کرده است .در این پژوهش به
بررسی سیر پیشرفتهای انجام شده در جهت کاهش
محدودیتهای کاربردی و همچنین چالشهای پیشرو
در ســاخت سلولهای خورشــیدی پلیمری پرداخته
میشود.
کلمات کلیدی :ســلول خورشیدی ،پلیمر ،گاف انرژی،
اتصال ناهمگون تودهای
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 1مقدمه
امروزه به دلیل اهمیت انرژیهای نو ،ساخت موادی که توانایی تولید انرژی الکتریکی
از منابع طبیعی را داشــته باشد از اهمیت بســزایی برخوردار است .یکی از این منابع
طبیعی نور خورشید است که با استفاده از سلولهای فتوولتاییک به انرژی الکتریکی
تبدیل میشــود .لذا در سالهای اخیر ،مواد حساس به نور که در این سلولها به کار
میروند ،موضوع تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص دادهاند .سلولهای خورشیدی
اولیه بر پایه مواد نیمهرسانا شکل گرفتند ،اما با گذشت زمان و بهوجود آمدن نیازهای
جدید ،محققان به سمت طراحی سلولهای خورشیدی نوین متمایل شدهاند .یافتهها
نشــان داد که مواد پلیمری نیمههادی توانایی جذب انرژی نورانی خورشید و تبدیل
آن بــه الکتریســیته را دارا هســتند و از طرف دیگر مزایایی چــون انعطافپذیری و
قابلیت ســاخت در ابعاد بزرگ را دارند ،همچنین نســبت به ســلولهای خورشیدی
ســیلیکونی ارزانتر هســتند که این امر سبب میشــود بازدهی کمتر این سلولها
قابل اغماض باشد[ .]1مســئله اصلی در انواع مختلف سلولهای خورشیدی ،مسئله
بازدهی اســت .بیش از یک دهه است که محققان در حال تحقیق روی افزایش بازده
ســلولهای خورشیدی پلیمری هستند [ .]4-2دانشمندان همزمان با بهبود بازدهی،
ســعی در افزایش طول عمر و انعطافپذیری این ســلولهای خورشــیدی دارند[.]5

در این ســلولها به منظور افزایش شفافیت از
شیشــههای (ITO (ionalindium-tin-oxide
اســتفاده میشــود .به دلیل هزینه باالی این
شیشــهها ،تالشهایی بــرای جایگزین کردن
آنها با مواد ارزانتر و انعطافپذیرتر در جریان
است .به عنوان مثال چانگ لین و همکارانش با
جایگزین کردن (gallium-dopedZnO) GZO
به جای  ITOســلول خورشیدی پلیمری تولید
کردنــد که با وجود شــفافیت کمتر ،دچار افت
بازده نشــد[ .]6در تحقیق دیگری که بهوسیله
«ی و همکارانش» انجام شد ،از یک الیه شفاف
متشــکل از آلومینیوم آالییده با اکسید روی و
الیه نازک نقره به جای  ITOاســتفاده کردند.
در این مورد نیز ســلول خورشیدی بازده قابل
قبول به همراه انعطافپذیری مناســب از خود
نشان داد[.]7
تحقیق و مطالعه در مورد این نوع ســلولهای
خورشــیدی روزبهروز در حال گســترش است
و اقدامات بســیاری برای بهبــود بازدهی این
سلولهای خورشیدی انجام دادهاند ،که در ادامه
به برخی از این پیشرفتها اشاره میشود.
 2عوامــل موثر در بهبود کارایی ســلول
خورشیدی پلیمری

آنچه در مورد ســلولهای خورشیدی پلیمری
حائز اهمیت است بهبود بازده ،میزان جذب نور
و نیز تولید ساختارهای جدید با مورفولوژیهای
متنــوع ،افزایــش انعطافپذیــری و پایداری
محیطی اســت .امروزه تمرکز دانشمندان روی
افزایش بازده ســلولهای خورشــیدی پلیمری
است .از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در این
امر میتوان به نوع پلیمر اســتفاده شده ،بهبود
ولتاژ مدار باز ،بهبود میزان جذب نور خورشید و
تغییر ساختار آنها اشاره کرد که در ادامه مورد
بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت.
 1. 2پلیمرهای مورد استفاده در سلولهای
خورشیدی پلیمری

به طور کلی ،مواد پلیمری دارای الکترونهای
پــای ( )πبوده کــه با جذب نور خورشــید بار
الکتریکــی در آن ایجاد میشــود ،لذا این مواد
قابلیت اســتفاده در ســلولهای خورشــیدی
پلیمــری را دارند .این مواد به دو دســته اصلی
دهنده و گیرنده تقســیم میشوند .شکل  1و 2
نشاندهند ه برخی از آخرین انواع این پلیمرهای
نیمههــادی دهنــده و گیرنــده اســت .اغلب
پلیمرهای نیمههادی ،هــادی انتقال دهندهی
حفره هستند که به این مواد پلیمرهای دهنده
گفته میشــود .چهــار نــوع از متداولترین و
مهمترین این پلیمرهــا ،2P3HT ،1 PFO-DBT
 3MEH-PPVو  4P CDTBTاســت .امــروزه،
برخی دیگر از پلیمرها نیز که دارای گاف انرژی
کمیهستند ،در سلولهای خورشیدی پلیمری
استفاده میشوند [ .]14-8در سال  2012شاکر

شــکل  .1برخی از پلیمرهای نیمههادی دهنده مورد اســتفاده در سلولهای خورشیدی
پلیمری [16و ]17

و همکارانش توانستند بر مبنای پلی آنیلین نوع
جدیدی از سلولهای خورشیدی را معرفی کنند
[.]15
6
 5Cو PF8TB
پلیمرهایی نظیر  N-MEH-PPV
و برخــی مولکولهای کوچــک( C19 ،فولرین)
و محلولــی از مشــتقات  C19و  C70به نامهای
 7P C19BMو  8PC70BMبــه عنوان گیرندههای
الکترون مورد اســتفاده قــرار میگیرند .اخیرا ً
کامپوزیتهــای پلیمر -فولرین ،به دلیل هزینه
نسبتاً کم در فناوری فوتوولتاییک توجه زیادی
را به خود جلب نمودهاند و تحقیقات زیادی در
این زمینه صورت گرفته است [.]19-18
 2. 2بهبود میزان جذب نور خورشید
یکی از پارامترهای محدودیت در ســلولهای
خورشــیدی پلیمری ،میــزان جذبکم و گاف
انرژی زیــاد مــواد و ناهماهنگ بــودن آنها
بــا تابش خورشــید اســت .به عنــوان مثال،
)poly (p-phenylenevinylenes) (PPVs

و پلیتیوفنهــا بــه ترتیــب دارای گاف انرژی
 2/2و  1/85الکترونولت هســتند .گاف انرژی
 1/85الکترونولــت دارای لبــهی جذب 670

نانومتری ،تنها میتواند 16درصد از فوتونهای
نور خورشــید را جذب نماید ،در حالی که گاف
انرژی  1/1الکترون ولت سیلیکون توانایی جذب
 90درصد از نور خورشید را دارد .شکل  3میزان
جذب طیف نور خورشــید در گاف انرژیهای
مختلف  Siو  P3HTرا نشان میدهد.
بــا توجه به تحقیقات صــورت گرفته میتوان
گفــت؛ برای دســتیابی بــه بازدهــی حدود
10درصد ،در صورتی که پلیمر گیرنده PCBM
باشد ،میبایست میزان گاف انرژی پلیمردهنده
 1/7الکترونولت باشــد .از طــرف دیگر میزان
گاف انــرژی کمتر عالوهبر افزایش میزان جذب
نور خورشید ،میزان بیشــینهی چگالی جریان
را افزایش خواهد داد .شــکل 4انواع مختلفی از
پلیمرهای دهنده و ســیلیکون را نشان میدهد
که با کاهش هر چه بیشــتر گاف انرژی میزان
بیشینه چگالی جریان نیز افزایش مییابد .لذا،
همواره یکی از موضوعاتی که پژوهشگران روی
آن متمرکز شــدهاند ،دســتیابی به پلیمرها و
کوپولیمرهای جدید با گاف انرژیهای کوچک
است .جزئیات مربوط به اثر گاف انرژی به طور
گسترده در منابع [ ]26 - 23مورد بررسی قرار
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گرفته اســت .در جدول  1ارتبــاط بین گاف
انرژی و بازدهی سلولهای خورشیدی پلیمری
که بهوســیلهی محقیق صورت گرفته اســت،
نشان داده شده است.
 3. 2بهبود میزان ولتاژ مدار باز
ولتاژ مدار باز  Vocدر ســلولهای خورشیدی
پلیمری ،متناسب با میزان اختالف انرژی بین
 LUMOگیرنده الکتــرون و  HOMOدهنده
الکترون اســت .از طرف دیگر ایــن متغیر به
چگونگــی تماس بین الیه فعــال و الکترود و
همچنین مورفولوژی الیه فعال بســتگی دارد.
یکی از روشهای افزایش ولتاژ مدار باز ،استفاده
از الیه بافر در سلول خورشیدی پلیمری است.
با استفاده از الیه بافر با ضخامتهای نانومتری
در این ســلولها (تقریباً  10نانومتر) ،نه تنها
میــزان ولتاژ مدار باز افزایش مییابد ،بلکه این
الیه بافر به عنوان یک الیه واســط از واکنش
میان الکترود و الیه فعال جلوگیری مینماید.
البتــه این نکته قابل توجه اســت که اثر الیه
بافــر با تغییر در نــوع آن ،تغییر خواهد نمود.
در جدول  2تعدادی از ســلولهای خورشیدی
پلیمری که دارای الیههای بافر نوع  nهستند،
نشان داده شده است.
در جدول  3تعدادی از سلولهای خورشیدی
پلیمری که دارای الیههای بافر نوع  pهستند،
نشان داده شده است.
 4. 2سلولهایخورشیدیباساختاراتصال
ناهمگون تودهای

شــکل  .2برخی از پلیمرهای نیمههادی گیرنده مورد استفاده در سلولهای خورشیدی
پلیمری [16و ]17

شکل  .3میزان جذب در گاف انرژیهای مختلف []16
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یکی از روشهای بهبود بازدهی ســلولهای
خورشیدی پلیمری ،تغییر ساختار آنها است.
یکی از این روشها ،تغییر شکل در قرارگیری
الیههای بافر و فعال است.
در سلولهای پلیمری معمولی تمامی جفت
الکتــرون حفرههــای تولید شــده نمیتوانند
مســیری برای حرکت به سمت الکترودها پیدا
کنند ،زیرا بخشی که شامل پذیرنده و گیرنده
اســت از الکترودها جدا اســت .برای برطرف
کردن این مشــکل و افزایش بازده سلولهای
خورشیدی پلیمری ،اســتفاده از ساختارهای
ناهمگون تودهای پیشنهاد شده است .در شکل
 5ســاختار ایدهآلی از یک ســلول خورشیدی
پلیمری با ســاختار ناهمگون تودهای نشــان
داده شده است .در این ساختار ،نانوساختارهای
نــوع  nو  pبا فاصله بســیار کمیبا عمق نفوذ
 5تــا  20نانومتر در کنار هم قــرار گرفتهاند.
ایــن نوع قرارگیــری به دلیــل افزایش فصل
مشترک و سطح تماس پذیرنده و گیرنده باعث
میشود که جدایش و انتقال الکترون راحتتر
اتفــاق افتد[ .]32اتصــاالت ناهمگون تودهای
انــواع مختلفی دارند که از آنهــا میتوان به
ســلولهای پلیمر-فولرین ،سلولهای پلیمری
مزدوج و ســلولهای هیبریدی (متشکل از دو

نیمهرسانای آلی و معدنی) اشاره کرد.
یکی دیگر از روشهای تغییر ســاختار ،جابهجایی
الیهها و اســتفاده کــردن از مــواد مختلف در الیه
بافر ســلولهای خورشیدی پلیمری است .به عنوان
مثال ،امروزه ثابت شــده است که استفاده از الیهی
اسیدی  PEDOT: PSSباعث اکسید شدن فلز کاتد
در معرض هوا میشود .لذا ،امروزه محققان با تغییر
الیههــای بافر ،به دنبال تغییر ســاختار و در نهایت
افزایش بازدهی هســتند .یکی از این ســاختارهای
جدید در شــکل  6آمده اســت که الیههای اکسید
روی و اکســید وانادیوم در آن به عنوان الیه بافر به
کار رفته است.
در ادامــه ســاختارهای جدیــدی از ســلولهای
خورشــیدی پلیمری در جدول  4نشــان داده شده
است.

شکل  .4تأثیرات کاهش گاف انرژی بر بیشینه چگالی جریان []22

جدول  .1ارتباط میان گاف انرژی و بازدهی سلولهای خورشیدی پلیمری []27
محققان

بازدهی (درصد)

گاف انرژی ()ev

کواکلی 9و همکاران ()25

15

1/75

چاربر 10و همکاران ()26

11 - 15

1/45

مینایرت 11و همکاران ()11

5 - 15

1/5

کاستر 12و همکاران ()1

11

1/9

سرواتیس 13و همکاران ()3

14

1/6

جدول  .2سلولهای خورشیدی پلیمری با الیههای بافر نوع ]16[ n
ماده فعال

الیه بافر

Jsc

نوع الیه

ضخامت ()nm

LiF

0

FF

()mA/cm2

(درصد)

(Voc(v

( PCEدرصد)

0/081

4

1/69

1/1

m-MTD ATA /Nd (DBM) 3bath/LiF

MDMO-PPV/PCBM/LiF

0/145

5

1/96

LiF

0/6

0/718

LiF

0

53

LiF

1/2

21/1

0/85

SiOx

0

53

0/718

2/2

MDMO-PPV/PCBM/SiOx
SiOx

1/2

کمتر

0/796

LiF

0

10

0/22

-

54

0/723

MDMO-PPV/PCBM/LiF
LiF
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) (درصدPCE

Jsc

FF

الیه بافر

Voc(v(

)(درصد

)mA/cm (

0/8

13

0/17

2

)nm( ضخامت

نوع الیه

8/24

0

LiF

23

8/07

-

LiF

0/8

13

8/24

0

CaO

2/85

0/17

18

8/53

-

CaO

4

0/22

19

10/7

0

TiOx

4/1

0/22

21

10/8

35

TiOx

2/3

0

Cs2CO3

3/1

-

Cs2CO3

ماده فعال
PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/LiF
PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/CaO
PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/TiOx

2

0/21

20/19

7/21

0

Pentacene

3/09

0/23

10/3

9/56

1

Pentacene

2/3

0/10

54

7/5

0

TiOx

5

0/21

66

11/1

3

TiOx

3/09

0/55

64

8/72

0

F-PCBM

3/70

0/17

70

9/10

2

F-PCBM

PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/Cs2CO3

PEDOT: PSS/P3HT: PCBM/Pentacene

PEDOT: PSS/P3HT: PCBM/TiOx

PEDOT: PSS/P3HT: PCBM/F-PCBM

]16[ p  سلولهای خورشیدی پلیمری با الیههای بافر نوع.3 جدول
الیه بافر

Jsc

) (درصدPCE

Voc (v(

 )درصدFF(

)mA/cm2(

3/39
4/26

0/64
0/64

55
19

1/16

0/74

2/2
2/07
2/21
3/18

0/89
0/14
0/54
0/18

)nm( ضخامت

نوع الیه

8/83
10/96

0
-

PANIN

20/4

4/56

0

TFB: TPDSi2

54/4
5
17
18/6

4/22
5/2
6/15
8/95

10
0
0

TFB: TPDSi2

3/10

0/18

18/1

3/18
3/33

0/18
0/19

18/6
21/9

3/95

0/26

4/13

8/83

PANIN

GNPs
GNPs
V2O5

3

V2O5

8/95
8/94

0
5

MoO3

17/1

10/21

0

CuPc

0/64

10/1

12/54

8

CuPc

4/4

0/21

66

10/8

0

AgOx

4/8

0/19

23

12/7

-

AgOx

4

0/10

6

21/6

0

SWNT

4/9

0/18

10

21/0

-

SWNT

MoO3

ماده فعال
PEDOT: DSS/
a-PANINs/P3HT: PCBM
TFB: TPDSi2/MDMO: PPV: PCBM
(GNPs) /
P3HT: PCBM
V2O5/P3HT: PCBM
MoO3/P3HT: PCBM
/Al
PEDOT: PSS/CuPc/P3HT: PCBM

AgOx/PEDOT: PSS/P3HT: PCBM

PEDOT: PSS/SWNT/P3HT: PCBM
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الیه بافر

Jsc

) (درصدPCE

Voc (v(

 )درصدFF(

)mA/cm2(

4

0/10

6

4/9

0/18

15

)nm( ضخامت

نوع الیه

21/6

0

SWNT

24/1

-

SWNT

ماده فعال
SWNT/PEDOT: PSS/P3HT: PCBM

]16  و15[  انواعی از سلولهای خورشیدی پلیمری با ساختار جدید.4 جدول
Jsc

الیه فعال

42

0/18

ITO/nano-TiO2/P3HT:
PCBM/V2O5/Al

8/42

22/1

0/56

ITO/Cs2CO3/P3HT:
PCBM/V2O5/A

3-3/5

8/6-10

6/5

0/56-0/17

ITO/TiOx/P3HT:
PCBM/PEDOT: PSS/Al

2/97

11/22

23

0/556

ITO/ZnO/P3HT: PCBM/Ag

3/1

9/0

6/5

0/56

ITO/TiOx/P3HT:
PCBM/PEDOT: PSS/Au

3/8

10/6

22

0/22

ITO/TiOx/SAM/P3HT:
PCBM/PEDOT: PSS/Al

2/17

6/17

17/2

0/21

ITO/nc-TiO2/P3HT:
PCBM/MoO3/Ag

2/7

10/4

22/3

0/14

ITO/nano-ZnO/P3HT:
PCBM/Ag

3/21

9/6

26

0/17

ITO/ZnO-NP/P3HT:
PCBM/PEDOT: PSS/Ag

3/9

10/69

9

0/223

ITO/nano-ZnO/P3HT:
PCBM/VOx/Ags

0/073

0/555

-54/2

0/164

ITO/EBMWCNT/ZnO/ITO

0/137

0/8

-

0/14

ITO/EBMWCNT/ZnOriboflavin/ITO

0/224

0/4

-

0/7

ITO/EBMWCNT/ZnOrhodamine B/ITO

) (درصدPCE

Voc (v(

) (درصدFF

2/71

10/96

2/25

 ساختار جدیدی از یک سلول خورشیدی.6 شکل
]34[ پلیمری
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)mA/cm2(

]33[  ساختار ایدهآلی از یک سلول خورشیدی پلیمری.5 شکل

مقـاالت
 3چالشهای پیشرو
با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید
پلیمرهای حســاس به نور ،برای تبدیل نور به
الکتریسیته ،مشخص گردید که در این نوع مواد
میزان بازدهی انرژی الکتریکی بسیار مهم است.
از اینرو در سالهای اخیر ،توجه دانشمندان به
اســتفاده از موادی با هدایت الکتریکی باال در
زمینه پلیمر جلب شــده اســت .از طرف دیگر
با بررسیهای انجام شــده و با توجه به خواص
هدایت الکتریکی بسیار زیاد نانولولههای کربنی،
با ســاخت این نوع کامپوزیــت زمینه پلیمری
میتــوان بازده تولیــد انــرژی الکتریکی را در
سلولهای خورشــیدی پلیمری افزایش داد .بر
اســاس مطالعات اخیر صــورت گرفته ،افزودن
نانولولههای کربنی بازده سلولهای خورشیدی
پلیمری را در حــدود  3درصد افزایش میدهد
[ .]35امــا تالشها بــرای بهبــود کارایی این
سلولها بهوسیلهی نانولولههای کربنی همچنان
ادامه دارد.
یکــی دیگــر از چالشهــای پیشرو،کاهش
هزینــه و اســتفاده از پلیمرهای ارزان اســت.
هزینه زیاد استفاده از پلیمرهای متداول ،نظیر
 P3HTو  ،PCBMپلــی آنیلیــن را بــه عنوان
یک پلیمردهنده مناســب در الیه فعال سلول
خورشیدی پلیمری معرفی میکند .با توجه به
تحقیقات اخیر ،یکی دیگر از دالیل ســنتز این
پلیمر ،عالوهبر هزینهکم تولید و روش ســاخت
نســبتاً ســاده آن ،بهدســت آوردن پلیمری با
باند گپ کم اســت که عامل موثری در افزایش
بازدهی است [36و.]37
در مطالعــات اخیــر ،بــا توجــه بــه خواص
ویــژه پلیآنیلیــن و نانولولههــای کربنــی،
نانوکامپوزیتهای آنها مورد توجه بســیاری از
دانشمندان قرار گرفته است [ .]39-36به نظر
میرسد یکی از چالشهای پیشروی سلولهای
خورشــیدی پلیمری ،بهبود خــواص این نوع
کامپوزیــت بــرای افزایش بازده باشــد .توزیع
مناسب نانولولههای کربنی در زمینه پلیآنیلین
در این کامپوزیتها یکی از مشــکالتی اســت
که امروزه مورد توجه بســیاری از دانشــمندان
و محققان قرار گرفته است .در سالهای اخیر،

روشهای مختلفــی برای توزیــع هرچه بهتر
نانولوله کربنــی در پلیآنیلین مورد اســتفاده
قرارگرفته اســت که از آن جملــه میتوان به
حــل کردن نانولولــه کربنــی و پلیآنیلین در
حالل آلی ،مخلوط ذوبی ،پلیمریزاسیون درجا
و روش الکتروشیمیایی اشاره نمود [ 39و .]40
برخی از ایــن روشها باعث بهبــود در توزیع
نانولولههــای کربنی و در نتیجه ارتقای خواص
مطلوب این کامپوزیتها شده است .با این حال،
یکی از روشهای مناسب برای بهبود بخشیدن
بــه توزیع یکنواخت نانولولــه کربنی در زمینه
پلیآنیلیــن ،عاملدار کردن نانولولههای کربنی
است که کمک شــایانی به بهبود این خاصیت
و در نتیجــه افزایش خواص مطلــوب در این
کامپوزیتها میکند [.]40
 4نتیجهگیری
با توجه به مطالب ارائه شــده در این پژوهش،
میتــوان نتیجــه گرفت عواملی چــون بهبود
شــفافیت ،انعطافپذیــری ،کاهــش هزینه و
افزایش بازده از مهمترین مســائل مورد بررسی

در ســلولهای خورشــیدی زمینــه پلیمری
هســتند .امروزه تمایل صنایع مختلف به تولید
ســلولهای خورشــیدی انعطافپذیر است ،از
این رو هرچند شیشههای  ITOیکی از بهترین
مواد مورد استفاده در ســلولهای خورشیدی
پلیمری از نظر شــفافیت هســتند ،اما به دلیل
محدودیتهایــی چون انعطافپذیــری پایین
و هزینــه زیاد این ماده ،به نظر میرســد ITO
آینده روشــنی در تولید سلولهای خورشیدی
پلیمــری نخواهد داشــت .همچنین نوع پلیمر
مورد اســتفاده و ســاختار ســلول خورشیدی
پلیمری ،نقش بسزایی در بهبود خواص این نوع
ســلولها ایفا میکند .از طرف دیگر با کنترل و
بهبود خواصی نظیر میزان جذب نور خورشــید
و میــزان ولتاژ مدار بــاز میتــوان بازدهی در
سلولهای خورشــیدی پلیمری را افزایش داد.
امــا با توجه به محدودیــت در انتخاب و بهبود
خواص پلیمرها ،انجام تحقیقات در زمینه تولید
سلولهای خورشــیدی پلیمری با ساختارهای
جدید که توانایی بهبــود بازده در مقیاس قابل
توجه را داشته باشند ،ضروری به نظر میرسد.

پینوشتها:
ester
9. Coakley
10. Scharber
11. Minnaert
12. Koster
13. Servaites

’5. poly-[2-methoxy-5,2)ethylhexyloxy]-1,4- (1-cyanovinylene
]-phenylene
6. poly (9,9’-dioctylfluorene-co-bisN,N’- (4-butylphenyl) -bis-N,N’-phenyl)1,4-phenylenediamine
7. 6,6-phenyl-C21-butyric acid methyl
ester
8. 6,6-phenyl-C71-butyric acid methyl
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)1. poly[2,7-(9,9-dioctyl-fluorene’alt-5,5- (4,7’-di-2-thienyl-2’,1’,3])benzothiadiazole
)2. poly (3-hexylthiophene
3. poly [2-methoxy-5- (2’-ethyl]hexyloxy) -1,4-phenylene vinylene
4. poly[N-9’-hepta-decanyl-2,7carbazole-alt-5,5-(4’,7’-di-thienyl])2’1’,3’-b3nzothiadizaole
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