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SSaammeennvvaattttiinngg  
 
 

Het gezichtsvermogen is één van de meest krachtige zintuigen die we bezitten. Met 
onze ogen kunnen we, behoorlijk gevoelig, interacties waarnemen tussen materie en 
electro-magnetische golven.  We kunnen bijvoorbeeld onderscheid maken tussen 
verschillend gekleurde materialen die verschillende delen van het zichtbare spectrum 
absorberen. We kunnen zelfs materialen waarnemen die geen aanzienlijke absorptie van het 
zichtbare spectrum hebben. Gepolijste metalen reflecteren bijvoorbeeld het zichtbare licht 
en nemen we waar als glanzend en niet-transparant. Goed geslepen diamanten daarentegen 
reflecteren het zichtbare licht onder bepaalde hoeken terwijl ze tevens transparant zijn voor 
het zichtbare licht. 

Of licht geabsorbeerd wordt, hangt af van de details van de electronische structuur 
van het materiaal. Als men de electronische structuur van een materiaal kan beïnvloeden, 
dan kan men dus de verschijning van een materiaal veranderen. De verf industrie gebruikt 
bijvoorbeeld de kennis van materiaalkundigen, zoals scheikundigen, om nieuwe verven te 
ontwikkelen met aansprekende kleuren. Eén van de manieren om de electronische structuur 
te veranderen is door de chemische structuur te veranderen, waardoor er een ander 
materiaal gemaakt wordt met andere optische eigenschappen.  

Licht absorptie hangt meestal samen met een overgang waarbij een electron in het 
materiaal van een bezette orbitaal (in de valentie band) naar een hoger gelegen onbezette 
orbitaal (meestal een nivo in de geleidingsband) over gaat. De op deze wijze verkregen 
aangeslagen toestand kan op verschillende manieren terug vallen naar de grondtoestand. Zo 
kan de aangeslagen toestand vibraties veroorzaken. Deze vibraties kunnen leiden tot 
‘stralingsloos verval’, waarbij het energie verschil tussen de aangeslagen toestand en de 
grond toestand geheel of gedeeltelijk omgezet wordt in warmte. In fluorescente materialen 
relaxeert de aangeslagen toestand tot de grond  toestand (deels) onder de emissie van een 
foton. Ook bij deze materialen geldt dat de electronische structuur van het materiaal het 
belang van de verschillende verval paden beïnvloedt. 

In fotovoltaïsche materialen hoeft een electron dat een orbitaal bezet in de 
geleidingsband niet te recombineren met één van de onbezette toestanden in de valentie 
band (ook wel gaten genoend). In plaats daarvan kunnen de twee ladingen, het electron en 
het gat, zich min of meer vrij bewegen. De tegengestelde ladingen verplaatsen zich, onder 
invloed van een electrisch veld, naar één van de asymmetrische electroden. Wanneer de 
twee electroden met elkaar verbonden worden door een extern circuit, zal er, onder 
belichting, een stroom kunnen lopen waarmee arbeid verricht kan worden. In electro-
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luminescente materialen daarentegen, worden er electronen en gaten in het materiaal 
geïnjecteerd. De tegengestelde ladingen kunnen in het materiaal recombineren en een 
aangeslagen toestand vormen die onder emissie van een foton vervalt naar de grond 
toestand.  

Electro-luminescente materialen worden, evenals fotovoltaïsche materialen, vaak 
geassocieerd met anorganische materialen zoals Si en GaAs. In de zestiger jaren heeft men 
echter moleculaire systemen ontdekt zoals de acenen die eigenschappen vertonen die in 
zekere mate vergelijkbaar zijn met anorganische halfgeleiders. In de zeventiger en tachtiger 
jaren ontdekten een aantal wetenschappers dat de geleiging van sommige polymere 
materialen veranderd kon worden over het gehele gebied van isolerend tot metalisch door 
het polymere materiaal chemisch te doteren. De polymere materialen waarbij dit mogelijk 
is bestaan uit lange koolstof ketens waarin enkele en dubbele bindingen elkaar af wisselen 
(geconjugeerde polymeren). De bovenste rij in figuur 1 laat enkele voorbeelden van 
geconjugeerde polymeren zien. 

 

 
 

Figuur 1 Verschillende geconjugeerde polymeren (bovenste rij) en geconjugeerde 
oligomeren (eerste twee moleculen van de tweede rij).  C60 is een molecuul 
met laag liggende, ontaarde LUMO’s (laagste onbezette moleculaire 
orbitalen), waardoor het molecuul een goede electronen acceptor is.  Deze 
moleculen worden (tot op zekere hoogte) beschreven in dit proefschrift. 

 
 
In 1990 rapporteerde Burroughes samen met enkele co-auteurs de fabricage van een 

licht-emiterende diode op basis van polymere materialen. Slechts enkele jaren later werd de 
eerste ‘bulk-hetero-junction’ fotovoltaïsche cel gerapporteerd, gebaseerd op geconjugeerde 
polymeren. Al snel werden er ook andere typische halfgeleider apparaten gemaakt met deze 
geconjugeerde moleculen zoals de ‘field-effect transistor’ en de (optisch) gepompte lasers. 
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Om de werking van deze apparaten te begrijpen is het van belang om de electronische 
structuur van deze organisch halfgeleiders te bestuderen. Dit proefschrift is een verslag van 
een dergelijke studie.  

Een meer specieke beschrijving van dit proefschrift is de studie van de electronische 
structuur van een aantal geconjugeerde moleculen, en hoe die electronische structuur 
beïnvloed wordt door de moleculaire omgeving. De resultaten van deze studies kunnen 
bijdragen aan een beter begrip van deze materialen en zijn relevant voor een aantal 
toepassingen zoals licht-emiterende diodes en fotovoltaïsche cellen gebaseerd 
geconjugeerde moleculen. 

Na het inleidende hoofdstuk (hoofdstuk 1), wordt er in hoofdstuk 2 een korte 
beschrijving gegeven van de techniek (fotoelectron spectroscopie, PES) die gebruikt is om 
de electronische structuur van verschillende moleculen te onderzoeken. Verder worden er 
twee opstellingen in detail besproken die gebruikt werden om de PES data op te nemen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de electronische structuur van ‘fragmenten’ van poly(para-
fenyleenvinyleen). De metingen werden uitgevoerd aan moleculen in gas fase om de 
electronische structuur te vinden van deze moleculen zonder intermoleculaire bijdrage aan 
die structuur. De ‘fragmenten’ van poly(para-fenyleenvinyleen), die gebruikt zijn voor 
deze studie, bevatten tot 5 benzeen ringen. Een eenvoudig model, eerder toegepast op 
polythiofeen en gerelateerde oligomeren, is gebruikt om de laag energetische electronische 
toestanden in deze moleculen te beschrijven. Na een fit-procedure kunnen de experimenteel 
bepaalde waarden voor de laag energetische electronische excitaties goed gereproduceerd 
worden. 

Het is interessant dat dit eenvoudige model toegepast kan worden om de 
electronische structuur te beschrijven van zowel homo-polymere systemen, zoals 
polythiofeen en poly(para-fenyleen), als van alternerende copolymeren zoals poly(para-
fenyleenvinyleen). Uit dit onderzoek blijkt dat de verbindende groep (hier de vinyl-groep) 
zich gedraagt als een geleider van de interactie tussen de gedelokaliseerde fenyl orbitalen. 
Het effect van deze bruggende groep in dit model is het modificeren van de parameters; een 
gedetailleerde beschrijving van de electronische structuur van de vinyl-groep is voor dit 
model niet nodig. 

Hoofdstuk 4 vormt een link tussen de PES metingen aan geïsoleerde moleculen, 
zoals beschreven in hoofdstuk 3 en de PES metingen aan dunne films van deze oligo-para-
fenyleenvinylenen die in hoofdstuk 5 aan bod komen. In dit hoofdstuk wordt de structuur 
van dunne films van P5V4 (zie figuur 1) onderzocht. De dunne lagen zijn poly-kristallijn 
met kleine kristallieten. De interactie tussen oligomeren in de kristallieten lijken gering te 
zijn: de nogal grote intermoleculaire afstanden zijn een indicatie dat alleen zwakke Van der 
Waals interacties een belangrijke rol spelen. Door de geringe intermoleculaire interactie 
verwachten we dat de electronische structuur van de dunne film vergelijkbaar zal zijn met 
de electronische structuur van de geïsoleerde moleculen in de gas phase. Afgezien van 
aspecten die verband houden met de overdracht van electronen en gaten tussen oligomeren.  
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De vergelijking tussen de electronische structuur van geïsoleerde moleculen en 
moleculen in de dunne film is beschreven in hoofdstuk 5. De verwachtte gelijkenis is 
aanwezig: afgezien van een verschuiving van het spectrum door screening effecten zijn 
beide spectra grotendeels gelijk. Opvallend is dat de vacuüm nivo’s meestal ongelijk zijn 
bij het tussenvlak gevormd door metalen en organische moleculen. De ongelijke ligging 
van deze nivo’s wordt veroorzaakt door een lokaal electrisch veld. Naar verwachting zal het 
lokale electrisch veld de ladingsoverdracht bij het tussenvlak beïnvloeden. De ongelijke 
ligging van de vacuüm nino’s werd ook vast gesteld bij het tussenvlak gevormd door P5V4 
en C60: een belangrijk tussenvlak in bepaalde typen organische fotovoltaïsche cellen. 

In hoofdstuk 6 worden een aantal initiële resultaten getoond van gecombineerde 
PES en stroom-voltage (I-V) metingen aan goed gedefinieerde samples. Het uiteindelijke 
doel van deze metingen is een één op één vergelijking van de electronische structuur van 
een in-situ gemaakte testcel gemeten door middel van zowel PES als I-V metingen. 
 

Figuur 2 Voorbeelden van prototype toepassingen van op geconjugeerde polymeren 
gebaseerde pLEDs en PVDs (top van de figuur). De structuur van de toepassingen is 
schematisch weergegeven in het midden van de figuur. Al staat voor aluminium elektrode. 
Voor pLEDs wordt ook vaak een calcium elektrode gebruikt. D:A staat voor een mengsel 
van donor en acceptor moleculen. Een archetype energie diagram is afgebeeld onderaan in 
de figuur. De nummers in de diagrammen geven de volgorde van stappen aan in een 
werkende cel. Voor pLEDs: 1) ladings injectie, 2) landings transport 3) ladings 
recombinatie en exciton vorming, en 4) relaxatie van de aangeslagen toestand naar de 
grond toestand onder de emssie van een foton. Voor een PVD: 1) licht absorptie, 2) exciton 
dissociatie, 3) ladings transpor en 4) lading collectie bij de electroden.    
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Figuur 2 laat prototypes zien van toepassingen waarin geconjugeerde polymeren een 

belangrijke rol bekleden, te weten polymere licht-emiterende diodes (pLEDs) en 
fotovoltaïsche cellen (PVDs). De structuur van deze toepassingen is schematisch 
weergegeven in figuur 2 (midden). Beide apparaten bestaan uit een organische laag gelegen 
tussen twee electroden; in PVDs is de organische laag meestal een mengsel van electron 
donor en acceptor moleculen . Mengsels van bijvoorbeeld poly(para-fenyleenvinyleen) met 
C60 vormen zogenaamde ‘bulk hetero-junction’ organische PVDs. Typische energie 
diagrammen van deze twee toepassingen zijn weergegeven onderaan in figuur 2. 
 De resultaten in hoofdstuk 3 relateren de optische eigenschappen van pLEDs en 
PVDs met de chemische structuur, zoals bijvoorbeeld de lengte van het oligomeer en 
mogelijke zijketens. Het ladingstransport wordt beïnvloed door intermoleculaire interacties 
in de dunne laag. De zwakke intermoleculaire interacties en de kleine kristalliet afmetingen 
zoals beschreven in hoofdstuk 4 kunnen aanleiding geven tot een ‘hopping’-achtig ladings 
transport mechanisme waarin wanorde een belangrijke rolspeelt. De onderlinge ligging van 
energie nivo’s zoals beschreven in hoofdstuk 5 is van belang voor de ladingsoverdracht bij 
de tussenvlakken. In hoofdstuk 6 zijn de initiële resultaten van complete, in-situ gebouwde 
samples weergeven. Met deze samples kunnen wellicht de electrische eigenschappen van 
de pLEDs en de PVDs direct in verband worden gebracht met de (door PES) gemeten 
electronische structuur van deze samples. 
 


