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Samenvatting

Ondanks de grote vooruitgang in de laatste jaren, vereist de grootschalige toepassing van
organische halfgeleidende materialen verdere verbetering van efficiëntie en stabiliteit.
Gezien het feit dat daadwerkelijke toepassingen vaak meerdere (organische) lagen ver-
eisen en dat vele parameters van invloed zijn op de prestaties van deze toepassingen,
is het behoud van prestatie over tijd een complex onderwerp. Dit proefschrift dient het
doel de verliezen in toepassingen van organische halfgeleiders te verminderen, allereerst
door recombinatieverliezen te kwantificeren en daarna door gedoteerde transport lagen
te bestuderen.

In hoofdstuk 2 bestuderen we de effecten die geïnduceerde ladingen hebben op re-
combinatie in organische zonnecellen. Te dien einde zijn de netto recombinatie levens-
duur van foto-gegenereerde ladingsdragers in de nabijheid van door de elektrodes geïn-
duceerde ladingen (EGLen) gemeten door middel van conventionele en nieuw ontwik-
kelde tijdsopgeloste fotovoltage technieken. Ookwordt er eennieuwemanier geïntrodu-
ceerd om de bulk recombinatie levensduur te meten, dat wil zeggen in afwezigheid van
EGLen. Dit wordt bewerkstelligd door het deponeren van transparante isolerende lagen
aanweerszijden van de organische actieve laag. Wij tonen aan dat EGLen de recombina-
tie levensduur van foto-gegenereerde ladingen alleen kunnen verkorten bij zeer zwakke
recombinatie. Hiermee laten wij zien dat bij zonnecellen met zwakke recombinatie, het
elimineren van EGLen van kritiek belang is voor het verbeteren van de prestatie.

De laatste jaren hebben fullereen-vrije zonnecellen veel aandacht gekregen vanwege
hun hoge absorptie, regelbare energieniveaus en hoge efficiëntie. Er is echter nog veel
onbekend over de fysica van deze zonnecellen. Eerder heeft onze groep laten zien dat de
verschillendemateriaaleigenschappen gevat kunnenworden in een enkele parameter, θ.
In hoofdstuk 3 laten we zien dat θ direct gerelateerd is aan de verhouding tussen recom-
binatie en extractie. Dit doen we doormiddel van directemetingen van de recombinatie
en extractie in fullereen-vrije zonnecellen met ITIC als acceptor, met variërende actieve
laag diktes, licht intensiteiten, en aangrenzende lagen. We beschrijven een simpele ex-
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perimentelemethode om te bepalen hoe verandering van verschillende parameters leidt
tot een verandering in de vulfactor. De resultaten onderschrijven dat de competitie tus-
sen extractie en recombinatie de vulfactor bepaalt in fullereen-vrije zonnecellen.

Doteren verbetert de geleidbaarheid in organische halfgeleiders. De efficiëntie van
dotering hangt af van parameters zoals Coulomb interactie met het resulterende vrije
elektron, en het oplosmiddel. In hoofdstuk 4 beschrijven wij een nieuwe methode om
onderscheid te maken tussen efficiënte en inefficiënte dotering. We laten zien dat de
tijdsafhankelijke respons van de stroom onder een aangelegde spanning gebruikt kan
worden om inefficiënte dotering in toepassingen van organische halfgeleiders aan tewij-
zen.

In hoofdstuk 5 bestuderen we de stabiliteit van de elektrische geleidbaarheid van ge-
doteerde lagen van fullereen derivaten met verschillende zijketens en polariteiten ge-
doteerd met tetrabutylammonium fluoride (TBAF). De fullereen derivaten met polaire
ethyleen glycol zijketens laten een hogere geleidbaarheid en betere stabiliteit zien onder
thermische stress dan wanneer ze gedoteerd zijn dan fullereen derivaten met acetyleen
groepen of PCBM.Door de lengte van de ethyleen glycol zijketens de verminderenwordt
de stabiliteit van de fullereen derivaten onder aangelegde spanning verbeterd met meer
dan een orde van grootte.
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