
 یکی از مهم ترین چالش های پيش رو در ســال های 
اخير، تأمين انرژی و یافتن منابع جدید انرژی اســت. 
سلول های خورشيدی یکی از این منابع انرژی است كه 
به روش فتوولتایيک نور خورشيد را به انرژی الکتریکی 
تبدیل می كند. سلول های خورشيدی پليمری به دليل 
سادگی ساخت، انعطاف پذیر بودن و قابليت ساخت در 
ابعاد بــزرگ، از مهم ترین موضوعــات تحقيقاتی در 
فناوری های نوین سلول های خورشيدی است كه توجه 
بسياری را به خود جلب كرده است. در این پژوهش به 
بررسی سير پيشرفت های انجام شده در جهت كاهش 
محدودیت های كاربردی و هم چنين چالش های پيش رو 
در ســاخت سلول های خورشــيدی پليمری پرداخته 

می شود. 
كلمات كليدی: ســلول خورشيدی، پليمر، گاف انرژی، 

اتصال ناهمگون توده ای

مقدمه1
امروزه به دلیل اهمیت انرژی های نو، ساخت موادی که توانايی تولید انرژی الکتريکی 
از منابع طبیعی را داشــته باشد از اهمیت بســزايی برخوردار است. يکی از اين منابع 
طبیعی نور خورشید است که با استفاده از سلول های فتوولتايیک به انرژی الکتريکی 
تبديل می شــود. لذا در سال های اخیر، مواد حساس به نور که در اين سلول ها به کار 
می روند، موضوع تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده اند. سلول های خورشیدی 
اولیه بر پايه مواد نیمه رسانا شکل گرفتند، اما با گذشت زمان و به وجود آمدن نیاز های 
جديد، محققان به سمت طراحی سلول های خورشیدی نوين متمايل شده اند. يافته ها 
نشــان داد که مواد پلیمری نیمه هادی توانايی جذب انرژی نورانی خورشید و تبديل 
آن بــه الکتريســیته را دارا هســتند و از طرف ديگر مزايايی چــون انعطاف پذيری و 
قابلیت ســاخت در ابعاد بزرگ را دارند، هم چنین نســبت به ســلول های خورشیدی 
ســیلیکونی ارزان تر هســتند که اين امر سبب می شــود بازدهی کم تر اين سلول ها 
قابل اغماض باشد]1[. مســئله اصلی در انواع مختلف سلول های خورشیدی، مسئله 
بازدهی اســت. بیش از يک دهه است که محققان در حال تحقیق روی افزايش بازده 
ســلول های خورشیدی پلیمری هستند ]2-4[. دانشمندان هم زمان با بهبود بازدهی، 
ســعی در افزايش طول عمر و انعطاف پذيری اين ســلول های خورشــیدی دارند]5[. 
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در اين ســلول ها به منظور افزايش شفافیت از 
 ITO (ionalindium-tin-oxide( شیشــه های 
اســتفاده می شــود. به دلیل هزينه باالی اين 
شیشــه ها، تالش هايی بــرای جايگزين کردن 
آن ها با مواد ارزان تر و انعطاف پذير تر در جريان 
است. به عنوان مثال چانگ لین و همکارانش با 
 (gallium-dopedZnO) GZO کردن  جايگزين 
به جای ITO ســلول خورشیدی پلیمری تولید 
کردنــد که با وجود شــفافیت کم تر، دچار افت 
بازده نشــد]6[. در تحقیق ديگری که به وسیله 
» ی و همکارانش« انجام شد، از يک اليه شفاف 
متشــکل از آلومینیوم آاليیده با اکسید روی و 
اليه نازک نقره به جای ITO اســتفاده کردند. 
در اين مورد نیز ســلول خورشیدی بازده قابل 
قبول به همراه انعطاف پذيری مناســب از خود 

نشان داد]7[.
تحقیق و مطالعه در مورد اين نوع ســلول های 
خورشــیدی روزبه روز در حال گســترش است 
و اقدامات بســیاری برای بهبــود بازدهی اين 
سلول های خورشیدی انجام داده اند، که در ادامه 

به برخی از اين پیشرفت ها اشاره می شود.

عوامــل موثر در بهبود كارایی ســلول2
خورشيدی پليمری

آنچه در مورد ســلول های خورشیدی پلیمری 
حائز اهمیت است بهبود بازده، میزان جذب نور 
و نیز تولید ساختار های جديد با مورفولوژی های 
انعطاف پذيــری و پايداری  افزايــش  متنــوع، 
محیطی اســت. امروزه تمرکز دانشمندان روی 
افزايش بازده ســلول های خورشــیدی پلیمری 
است. از جمله مهم ترين عوامل تأثیرگذار در اين 
امر می توان به نوع پلیمر اســتفاده شده، بهبود 
ولتاژ مدار باز، بهبود میزان جذب نور خورشید و 
تغییر ساختار آن ها اشاره کرد که در ادامه مورد 

بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت.

پليمرهای مورد استفاده در سلول های 2 .1
خورشيدی پليمری

به طور کلی، مواد پلیمری دارای الکترون های 
پــای )π( بوده کــه با جذب نور خورشــید بار 
الکتريکــی در آن ايجاد می شــود، لذا اين مواد 
قابلیت اســتفاده در ســلول های خورشــیدی 
پلیمــری را دارند. اين مواد به دو دســته اصلی 
دهنده و گیرنده تقســیم می شوند. شکل 1 و 2 
نشان دهنده  برخی از آخرين انواع اين پلیمر های 
نیمه هــادی دهنــده و گیرنــده اســت. اغلب 
پلیمر های نیمه هادی، هــادی انتقال دهنده ی 
حفره هستند که به اين مواد پلیمر های دهنده 
گفته می شــود. چهــار نــوع از متداول ترين و 
 ، 2P3HT ، 1 PFO-DBT مهم ترين اين پلیمر هــا
امــروزه،  اســت.   4 PCDTBT و   3MEH-PPV
برخی ديگر از پلیمر ها نیز که دارای گاف انرژی 
کمی هستند، در سلول های خورشیدی پلیمری 
استفاده می شوند ]8-14[. در سال 2012 شاکر 

و همکارانش توانستند بر مبنای پلی آنیلین نوع 
جديدی از سلول های خورشیدی را معرفی کنند 

.]15[
  6PF8TB 5 و CN-MEH-PPV  پلیمر هايی نظیر
و برخــی مولکول های کوچــک، C19 )فولرين( 
و محلولــی از مشــتقات C19 و C70 به نام های 
PC19BM 7 و 8PC70BM بــه عنوان گیرنده های 
الکترون مورد اســتفاده قــرار می گیرند. اخیراً 
کامپوزيت هــای پلیمر- فولرين، به دلیل هزينه 
نسبتاً کم در فناوری فوتوولتايیک توجه زيادی 
را به خود جلب نموده اند و تحقیقات زيادی در 

اين زمینه صورت گرفته است ]19-18[.

بهبود ميزان جذب نور خورشيد2 .2
يکی از پارامتر های محدوديت در ســلول های 
خورشــیدی پلیمری، میــزان جذب کم و گاف 
انرژی زيــاد مــواد و ناهماهنگ بــودن آن ها 
بــا تابش خورشــید اســت. به عنــوان مثال، 
 poly (p-phenylenevinylenes) (PPVs)
و پلی تیوفن هــا بــه ترتیــب دارای گاف انرژی 
2/2 و 1/85 الکترون ولت هســتند. گاف انرژی 
1/85 الکترون ولــت دارای لبــه ی جذب 670 

نانومتری، تنها می تواند 16درصد از فوتون های 
نور خورشــید را جذب نمايد، در حالی که گاف 
انرژی 1/1 الکترون ولت سیلیکون توانايی جذب 
90 درصد از نور خورشید را دارد. شکل 3 میزان 
جذب طیف نور خورشــید در گاف انرژی های 

مختلف Si و P3HT را نشان می دهد.
بــا توجه به تحقیقات صــورت گرفته می توان 
گفــت؛ برای دســت يابی بــه بازدهــی حدود 
 PCBM 10درصد، در صورتی که پلیمر گیرنده
باشد، می بايست میزان گاف انرژی پلیمر دهنده 
1/7 الکترون ولت باشــد. از طــرف ديگر میزان 
گاف انــرژی کم تر عالوه بر افزايش میزان جذب 
نور خورشید، میزان بیشــینه ی چگالی جريان 
را افزايش خواهد داد. شــکل4 انواع مختلفی از 
پلیمرهای دهنده و ســیلیکون را نشان می دهد 
که با کاهش هر چه بیشــتر گاف انرژی میزان 
بیشینه چگالی جريان نیز افزايش می يابد. لذا، 
همواره يکی از موضوعاتی که پژوهشگران روی 
آن متمرکز شــده اند، دســت يابی به پلیمر ها و 
کوپولیمر های جديد با گاف انرژی های کوچک 
است. جزئیات مربوط به اثر گاف انرژی به طور 
گسترده در منابع ]23 - 26[ مورد بررسی قرار 

شــکل 1. برخی از پليمر های نيمه هادی دهنده مورد اســتفاده در سلول های خورشيدی 
پليمری ]1۶و 17[ 
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گرفته اســت. در جدول 1 ارتبــاط بین گاف 
انرژی و بازدهی سلول های خورشیدی پلیمری 
که به وســیله ی محقیق صورت گرفته اســت، 

نشان داده شده است.

بهبود ميزان ولتاژ مدار باز2 .3
ولتاژ مدار باز Voc در ســلول های خورشیدی 
پلیمری، متناسب با میزان اختالف انرژی بین 
LUMO گیرنده الکتــرون و HOMO دهنده 
الکترون اســت. از طرف ديگر ايــن متغیر به 
چگونگــی تماس بین اليه فعــال و الکترود و 
هم چنین مورفولوژی اليه فعال بســتگی دارد. 
يکی از روش های افزايش ولتاژ مدار باز، استفاده 
از اليه بافر در سلول خورشیدی پلیمری است. 
با استفاده از اليه بافر با ضخامت های نانومتری 
در اين ســلول ها )تقريباً 10 نانومتر(، نه تنها 
میــزان ولتاژ مدار باز افزايش می يابد، بلکه اين 
اليه بافر به عنوان يک اليه واســط از واکنش 
میان الکترود و اليه فعال جلوگیری می نمايد. 
البتــه اين نکته قابل توجه اســت که اثر اليه 
بافــر با تغییر در نــوع آن، تغییر خواهد نمود. 
در جدول 2 تعدادی از ســلول های خورشیدی 
پلیمری که دارای اليه های بافر نوع n هستند، 

نشان داده شده است.
در جدول 3 تعدادی از سلول های خورشیدی 
پلیمری که دارای اليه های بافر نوع p هستند، 

نشان داده شده است.

سلول های خورشيدی با ساختار اتصال 2 .4
ناهمگون توده ای

يکی از روش های بهبود بازدهی ســلول های 
خورشیدی پلیمری، تغییر ساختار آن ها است. 
يکی از اين روش ها، تغییر شکل در قرار گیری 

اليه های بافر و فعال است. 
 در سلول های پلیمری معمولی تمامی جفت 
الکتــرون حفره هــای تولید شــده نمی توانند 
مســیری برای حرکت به سمت الکترودها پیدا 
کنند، زيرا بخشی که شامل پذيرنده و گیرنده 
اســت از الکترودها جدا اســت. برای برطرف 
کردن اين مشــکل و افزايش بازده سلول های 
خورشیدی پلیمری، اســتفاده از ساختارهای 
ناهمگون تودهای پیشنهاد شده است. در شکل 
5 ســاختار ايده آلی از يک ســلول خورشیدی 
پلیمری با ســاختار ناهمگون تودهای نشــان 
داده شده است. در اين ساختار، نانوساختار های 
نــوع n و p با فاصله بســیار کمی  با عمق نفوذ 
5 تــا 20 نانومتر در کنار هم قــرار گرفته اند. 
ايــن نوع قرار گیــری به دلیــل افزايش فصل 
مشترک و سطح تماس پذيرنده و گیرنده باعث 
می شود که جدايش و انتقال الکترون راحت تر 
اتفــاق افتد ]32[. اتصــاالت ناهمگون توده ای 
انــواع مختلفی دارند که از آن هــا می توان به 
ســلول های پلیمر- فولرين، سلول های پلیمری 
مزدوج و ســلول های هیبريدی )متشکل از دو 

شــکل 2. برخی از پليمر های نيمه هادی گيرنده مورد استفاده در سلول های خورشيدی 
پليمری ]1۶و 17[

شکل 3. ميزان جذب در گاف انرژی های مختلف ]1۶[
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نیمه رسانای آلی و معدنی( اشاره کرد.
يکی ديگر از روش های تغییر ســاختار، جابه جايی 
اليه ها و اســتفاده کــردن از مــواد مختلف در اليه 
بافر ســلول های خورشیدی پلیمری است. به عنوان 
مثال، امروزه ثابت شــده است که استفاده از اليه ی 
اسیدی PEDOT: PSS باعث اکسید شدن فلز کاتد 
در معرض هوا می شود. لذا، امروزه محققان با تغییر 
اليه هــای بافر، به دنبال تغییر ســاختار و در نهايت 
افزايش بازدهی هســتند. يکی از اين ســاختار های 
جديد در شــکل 6 آمده اســت که اليه های اکسید 
روی و اکســید واناديوم در آن به عنوان اليه بافر به 

کار رفته است.
در ادامــه ســاختار های جديــدی از ســلول های 
خورشــیدی پلیمری در جدول 4 نشــان داده شده 

است.

ماده فعال 
Jscالیه بافر

 )mA/cm2( 
 FF

PCE )درصد()v(Voc)درصد(  ضخامت )nm(نوع الیه

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

LiF00/08141/691/1

LiF0/60/14551/962/2

MDMO-PPV/PCBM/LiF
LiF0530/718

LiF1/221/10/85

MDMO-PPV/PCBM/SiOx

SiOx0530/718

SiOx1/20/796کم تر

MDMO-PPV/PCBM/LiF

LiF0100/22

LiF-540/723

گاف انرژی )ev( بازدهی )درصد( محققان

151/75کواکلی9 و همکاران )25( 

151/45 - 11چاربر10 و همکاران )26( 

151/5 - 5مینايرت11 و همکاران )11( 

111/9کاستر12 و همکاران )1( 

141/6سرواتیس13 و همکاران )3( 

شکل 4. تأثيرات كاهش گاف انرژی بر بيشينه چگالی جریان ]22[

]1۶[ n جدول 2. سلول های خورشيدی پليمری با الیه های بافر نوع

جدول 1. ارتباط ميان گاف انرژی و بازدهی سلول های خورشيدی پليمری ]27[
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ماده فعال 
Jscالیه بافر

 )mA/cm2( 
 FF

PCE )درصد()v(Voc)درصد(  ضخامت )nm(نوع الیه

PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/LiF

LiF08/24130/8

LiF-8/07230/17

PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/CaO

CaO08/24130/8

CaO-8/53180/172/85

PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/TiOx

TiOx010/7190/224

TiOx3510/8210/224/1

PEDOT: PSS/
P3HT: PCBM/Cs2CO3

Cs2CO3
02/3

Cs2CO3
-3/1

PEDOT: PSS/P3HT: PCBM/Pentacene
Pentacene07/2120/190/212

Pentacene19/5610/30/233/09

PEDOT: PSS/P3HT: PCBM/TiOx
TiOx07/5540/102/3

TiOx311/1660/215

PEDOT: PSS/P3HT: PCBM/F-PCBM
F-PCBM08/72640/553/09

F-PCBM29/10700/173/70

ماده فعال
Jscالیه بافر

)mA/cm2(درصد) FF(Voc )v( )درصد( PCE
ضخامت )nm( نوع الیه

PEDOT: DSS/
a-PANINs/P3HT: PCBM

PANIN08/83550/643/39
PANIN-10/96190/644/26

TFB: TPDSi2/MDMO: PPV: PCBM
TFB: TPDSi204/5620/40/741/16
TFB: TPDSi2104/2254/40/892/2

 (GNPs) /
P3HT: PCBM

GNPs05/250/142/07
GNPs-6/15170/542/21

V2O5/P3HT: PCBM
V2O508/9518/60/183/18
V2O538/8318/10/183/10

MoO3/P3HT: PCBM
/Al

MoO308/9518/60/183/18
MoO358/9421/90/193/33

PEDOT: PSS/CuPc/P3HT: PCBM
CuPc010/2117/10/263/95
CuPc812/5410/10/644/13

AgOx/PEDOT: PSS/P3HT: PCBM
AgOx010/8660/214/4
AgOx-12/7230/194/8

PEDOT: PSS/SWNT/P3HT: PCBM
SWNT021/660/104
SWNT-21/0100/184/9

]1۶[ p جدول 3. سلول های خورشيدی پليمری با الیه های بافر نوع
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ماده فعال
Jscالیه بافر

)mA/cm2(درصد) FF(Voc )v( )درصد( PCE
ضخامت )nm( نوع الیه

SWNT/PEDOT: PSS/P3HT: PCBM
SWNT021/660/104

SWNT-24/1150/184/9

Jscالیه فعال
)mA/cm2( 

PCE )درصد()v( FFVoc )درصد( 

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

0/184210/962/71

ITO/Cs2CO3/P3HT:
PCBM/V2O5/A

0/5622/18/422/25

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

0/56-0/176/58/6-103-3/5

ITO/ZnO/P3HT: PCBM/Ag0/5562311/222/97

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

0/566/59/03/1

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

0/222210/63/8

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

0/2117/26/172/17

ITO/nano-ZnO/P3HT:
 PCBM/Ag

0/1422/310/42/7

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

0/17269/63/21

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

0/223910/693/9

ITO/EBMWCNT/ZnO/ITO0/164-54/20/5550/073

ITO/EBMWCNT/ZnOriboflavin/ITO0/14-0/80/137

ITO/EBMWCNT/ZnOrhodamine B/ITO0/7-0/40/224

شکل 5. ساختار ایده آلی از یک سلول خورشيدی پليمری ]33[

جدول 4. انواعی از سلول های خورشيدی پليمری با ساختار جدید ]15 و 1۶[

شکل ۶. ساختار جدیدی از یک سلول خورشيدی 
پليمری ]34[
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چالش های پيش رو3
با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید 
پلیمرهای حســاس به نور، برای تبديل نور به 
الکتريسیته، مشخص گرديد که در اين نوع مواد 
میزان بازدهی انرژی الکتريکی بسیار مهم است. 
از اين رو در سال های اخیر، توجه دانشمندان به 
اســتفاده از موادی با هدايت الکتريکی باال در 
زمینه پلیمر جلب شــده اســت. از طرف ديگر 
با بررسی های انجام شــده و با توجه به خواص 
هدايت الکتريکی بسیار زياد نانولوله های کربنی، 
با ســاخت اين نوع کامپوزيــت زمینه پلیمری 
می تــوان بازده تولیــد انــرژی الکتريکی را در 
سلول های خورشــیدی پلیمری افزايش داد. بر 
اســاس مطالعات اخیر صــورت گرفته، افزودن 
نانولوله های کربنی بازده سلول های خورشیدی 
پلیمری را در حــدود 3 درصد افزايش می دهد 
]35[. امــا تالش ها بــرای بهبــود کارايی اين 
سلول ها به وسیله ی نانولوله های کربنی هم چنان 

ادامه دارد.
يکــی ديگــر از چالش هــای پیش رو،کاهش 
هزينــه و اســتفاده از پلیمرهای ارزان اســت. 
هزينه زياد استفاده از پلیمر های متداول، نظیر 
P3HT و PCBM، پلــی آنیلیــن را بــه عنوان 
يک پلیمر دهنده مناســب در اليه فعال سلول 
خورشیدی پلیمری معرفی می کند. با توجه به 
تحقیقات اخیر، يکی ديگر از داليل ســنتز اين 
پلیمر، عالوه بر هزينه کم تولید و روش ســاخت 
نســبتاً ســاده آن، به دســت آوردن پلیمری با 
باند گپ کم اســت که عامل موثری در افزايش 

بازدهی است ]36و37[.
در مطالعــات اخیــر، بــا توجــه بــه خواص 
کربنــی،  نانولوله هــای  و  پلی آنیلیــن  ويــژه 
نانوکامپوزيت های آن ها مورد توجه بســیاری از 
دانشمندان قرار گرفته است ]36-39[. به نظر 
می رسد يکی از چالش های پیش روی سلول های 
خورشــیدی پلیمری، بهبود خــواص اين نوع 
کامپوزيــت بــرای افزايش بازده باشــد. توزيع 
مناسب نانولوله های کربنی در زمینه پلی آنیلین 
در اين کامپوزيت ها يکی از مشــکالتی اســت 
که امروزه مورد توجه بســیاری از دانشــمندان 
و محققان قرار گرفته است. در سال های اخیر، 

روش های مختلفــی برای توزيــع هرچه بهتر 
نانولوله کربنــی در پلی آنیلین مورد اســتفاده 
قرار  گرفته اســت که از آن جملــه می توان به 
حــل کردن نانولولــه کربنــی و پلی آنیلین در 
حالل آلی، مخلوط ذوبی، پلیمريزاسیون درجا 
و روش الکتروشیمیايی اشاره نمود ]39 و 40[. 
برخی از ايــن روش ها باعث بهبــود در توزيع 
نانولوله هــای کربنی و در نتیجه ارتقای  خواص 
مطلوب اين کامپوزيت ها شده است. با اين حال، 
يکی از روش های مناسب برای بهبود بخشیدن 
بــه توزيع يکنواخت نانولولــه کربنی در زمینه 
پلی آنیلیــن، عامل دار کردن نانولوله های کربنی 
است که کمک شــايانی به بهبود اين خاصیت 
و در نتیجــه افزايش خواص مطلــوب در اين 

کامپوزيت ها می کند ]40[.

 نتيجه گيری4
با توجه به مطالب ارائه شــده در اين پژوهش، 
می تــوان نتیجــه گرفت عواملی چــون بهبود 
شــفافیت، انعطاف پذيــری، کاهــش هزينه و 
افزايش بازده از مهم ترين مســائل مورد بررسی 

در ســلول های خورشــیدی زمینــه پلیمری 
هســتند. امروزه تمايل صنايع مختلف به تولید 
ســلول های خورشــیدی انعطاف پذير است، از 
اين رو هرچند شیشه های ITO يکی از بهترين 
مواد مورد استفاده در ســلول های خورشیدی 
پلیمری از نظر شــفافیت هســتند، اما به دلیل 
انعطاف پذيــری پايین  محدوديت هايــی چون 
 ITO و هزينــه زياد اين ماده، به نظر می رســد
آينده روشــنی در تولید سلول های خورشیدی 
پلیمــری نخواهد داشــت. هم چنین نوع پلیمر 
مورد اســتفاده و ســاختار ســلول خورشیدی 
پلیمری، نقش بسزايی در بهبود خواص اين نوع 
ســلول ها ايفا می کند. از طرف ديگر با کنترل و 
بهبود خواصی نظیر میزان جذب نور خورشــید 
و میــزان ولتاژ مدار بــاز میتــوان بازدهی در 
سلول های خورشــیدی پلیمری را افزايش داد. 
امــا با توجه به محدوديــت در انتخاب و بهبود 
خواص پلیمرها، انجام تحقیقات در زمینه تولید 
سلول های خورشــیدی پلیمری با ساختارهای 
جديد که توانايی بهبــود بازده در مقیاس قابل 
توجه را داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.

پی نوشت ها:
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-2,7-
carbazole-alt-5,5-(4’,7’-di-thienyl-
2’1’,3’-b3nzothiadizaole)]

5. poly-[2-methoxy-5,2’-
ethylhexyloxy]-1,4- (1-cyanovinylene) 
-phenylene]

6. poly (9,9’-dioctylfluorene-co-bis-
N,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 

ester

9. Coakley

10. Scharber

11. Minnaert

12. Koster

13. Servaites
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