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Samenvatting 

 

De noodzakelijke zoektocht naar efficiënte zelfemitterende schermen en 

verlichtingstechnologieën voor grote oppervlakten heeft de wetenschappelijke 

gemeenschap ertoe gebracht nieuwe en veelbelovende halfgeleiders te onderzoeken 

voor de zogenaamde volgende generatie van halfgeleiderlichtbronnen. De 

gestandaardiseerde eisen waaraan moet worden voldaan voor de volgende generatie 

licht-emitterende technologie hangen sterk af van de toepassing. Zo zijn bijvoorbeeld 

een beter kleurengamma en betere kijkhoeken noodzakelijk voor de 

schermtechnologie, terwijl bij verlichting met grote uitzendoppervlakten die 

natuurlijk daglicht nabootsen het essentieel is dat dit niet ten koste gaat van de 

helderheid. De algemene prestaties van lichtgevende apparaten zijn afhankelijk van 

vele variabelen, waaronder materialen, fabricageprocessen en apparaatarchitectuur. 

Vandaar dat de synthese en karakterisering van het halfgeleidermateriaal samen met 

een studie van de toepassing ervan in elektroluminescerende apparaten slechts een 

eerste, maar nog steeds een fundamentele stap is naar de mogelijke toekomstige 

commercialisering van nieuwe licht-emitterende technologie.  

 

Ondanks de grote vooruitgang die reeds geboekt is bij de komende generatie 

beeldschermen en verlichtingsapparaten, zijn er nog steeds uitdagingen die moeten 

worden aangepakt. De fabricagekosten voor zelfemitterende beeldschermen en 

verlichtingstechnologieën zijn hoog en nemen snel toe naarmate het actieve 

oppervlakte groter wordt, aangezien dure fabricagetechnieken momenteel vereist 

zijn. Goedkope fabricageprocessen, d.w.z. processen die gebaseerd zijn op 

oplossingsmethoden, zijn een veelbelovend alternatief voor de huidige technologie. 

Terwijl efficiënte groene en rode lichtemitters zijn verkregen met in oplossing 

verwerkbare methoden, zelfs op grote oppervlakten, blijven de prestaties van blauwe 

lichtemitters nog achter wegens de moeilijkheid om defectvrije halfgeleiders met 

zo'n brede bandkloof te verkrijgen. Het gebrek aan efficiënte blauwe lichtemitters 

heeft de vooruitgang belemmerd op het gebied van volledig gekleurde displays (of 

heeft creatieve oplossingen vereist zoals bij OLED-schermen) en wit-emitterende 

verlichtingsbronnen. Om bovenstaande redenen wordt intensief onderzoek verricht 
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om efficiënte blauw-emitterende anorganische en hybride halfgeleidende materialen 

te vervaardigen met behulp van in oplossing verwerkbare methoden. 

 

Dit proefschrift richt zich op de fabricage van twee aanstaande blauw-

luminescerende halfgeleiders bereid met goedkope technieken en hun toepassing in 

meerlagige elektroluminescerende apparaten, namelijk elektroluminescerende 

dunnelaagsapparaten en licht-emitterende diodes. 

 

Elektroluminescerende dunnelaagsapparaten (EDLA) bestaan uit een fosfor tussen 

twee isolatielagen en worden gecontacteerd door elektroden aan de voor- en 

achterzijde, waarvan er één transparant moet zijn om het licht door te laten schijnen. 

Zij zijn dus aangebracht in een metaal-isolator-halfgeleider-isolator-metaal 

structuur. De fosfor is een halfgeleider met een brede bandkloof die dient als 

gastmateriaal voor onzuiverheden, namelijk kleurcentra. Deze worden geactiveerd 

bij de toepassing van een wisselspanning met als resultaat een constante lichtemissie 

bij hoge elektrische velden. In hoofdstuk 2 presenteren we de synthese van een 

fosfor op basis van een bekende metaal-chalcogenide halfgeleider gedoteerd met 

europiumchloride (III). Hierbij werd zinksulfide (ZnS), in zijn wurtziet 

kristalstructuur, ultrasoon gepyrolyseerd (pyrosol) bovenop glazen substraten, 

waardoor een dichte dunne laag werd gevormd. Door de synthese van de met 

europium gedoteerde ZnS lagen zorgvuldig te controleren, konden we onze 

europiumbron reduceren tot zijn tweewaardige toestand en zo europiumsulfide 

(EuS) bindingen vormen. De aanwezigheid van tweewaardig europium (Eu2+) werd 

bevestigd door EPR-spectroscopie. Eu2+ is verantwoordelijk voor de brede blauwe 

bandfotoluminescentie wanneer het geëxciteerd wordt met een energie van 3.75 eV, 

d.w.z. de bandkloof van ZnS:Eu2+. Het emissiemechanisme wordt bepaald door 5d 

→ 4f overgangen van de eerste aangeslagen toestand van Eu2+. 

 

In hoofdstuk 3 presenteren we de resultaten na de integratie van ons fosfor materiaal 

in EDLA-apparaten. Wij gebruikten zirkoniumoxide (ZrO2) als isolerende lagen 

wegens zijn relatief hoge κ-diëlektrische constante, en gebruikten antimoon-

gedoteerde tin oxide (ATO) en aluminium respectievelijk als transparante en 

metaalelektroden. Het apparaat werd vervaardigd met behulp van een goedkope, 

relatief snelle en eenvoudige spuitpyrolysetechniek. Wit-emitterende 
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elektroluminescentie is het resultaat van het toepassen van een wisselspanning bij 

een vaste 10kHz sinusoïdale frequentie. Wij hebben de colorimetrische kenmerken 

van het witte licht geanalyseerd door het kwadratisch gemiddelde van de 

wisselspanning te moduleren over een bereik van 56 V tot 77 V. Het resulterende 

witte licht bij 77 V is vergelijkbaar met de CIE-lichtsoort D65, die overeenkomt met 

de standaardverlichting van natuurlijk middagdaglicht in veel landen in Noordwest-

Europa. Er werd gespeculeerd dat de oorsprong van de witte emissie voortkwam uit 

een bijdrage van het bulkfosformateriaal, onzuiverheden van Eu3+ in de ingebouwde 

ZnO-onderlagen inherent aan het pyrosolproces, en intrinsieke defecten bij de 

vorming van deze onderlagen. 

 

Licht-emitterende dioden (leds) zijn bij uitstek de meest bestudeerde apparaten voor 

verlichtingstoepassingen. In tegenstelling tot EDLA werken leds met gelijkspanning 

en relatief lage elektrische velden. De emissiekleur wordt rechtstreeks bepaald door 

de energie van de bandkloof van de halfgeleider. In een p-i-n overgang worden gaten 

en elektronen geïnjecteerd in de intrinsieke laag, namelijk de emitterende 

halfgeleider, om een radiatieve recombinatie van ladingen te veroorzaken. In 

hoofdstuk 4 hebben we leds gemaakt met hybride metaalhalogenide perovskieten, 

die veelbelovende hybride halfgeleiders zijn voor opto-elektronische toepassingen. 

We gebruikten een ingesloten kwantumsysteem dat wordt geleverd door 2D-3D 

Ruddlesden-Popper perovskieten fasen (RP), die ons in staat stellen om de bandkloof 

af te stemmen op het blauw, waardoor de foto-luminescerende kwantumopbrengsten 

(PLQYs) verder worden verbeterd in vergelijking met de zuivere 3D tegenhanger. 

Niettemin heeft deze benadering inherente ongemakken met betrekking tot de 

fasedistributie en hun oriëntatie om het ladingstransport in een led te bevorderen. In 

een ideale situatie moeten beide parameters dus goed op elkaar zijn afgestemd om 

een blauwe emissie te garanderen zonder het transport van gaten en elektronen naar 

het recombinatiegebied op te offeren. We hebben op perovskieten gebaseerde leds 

(Pe-leds) gefabriceerd met een actieve laag met de nominale samenstelling 

PEA2(Cs0.75MA0.25)Pb2Br7 die we vergelijken met actieve lagen die 

isopropylammonium (iPAm) als additief bevatten. Een apparaat architectuur 

bestaande uit ITO/PEDOT:PSS/perovskiet/TPBi/LiF/Al werd gebruikt. Onze 

resultaten tonen een helder blauw-emitterend (493 nm) apparaat met een luminantie 

tot 8260 cd m-2 bij een toegepaste spanning van 6,5 V (20,6 mA cm-2). De 
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colorimetrische kenmerken werden ook beoordeeld, waaruit een hoge kleur 

zuiverheid van 88% blijkt voor ons best presterende apparaat. Bovendien werd een 

intrigerende externe kwantumefficiëntie van maximaal 6% bereikt. PLQYs van 

gemiddeld 64% werden bereikt wanneer de actieve laag met de toevoeging van 

iPAm werd afgezet op PEDOT:PSS substraten (zoals in de Pe-leds), een drievoudige 

verbetering ten opzichte van het zuivere PEA2(Cs0.75MA0.25)Pb2Br7 systeem. 

Optische en structurele onderzoeken werden uitgevoerd om dit gedrag te onthullen, 

die aangeven dat RP van overwegend n=3 domeinen zijn omgeven door fasen met 

een hogere dimensionaliteit, waarbij de radiatieve recombinatie wordt beperkt tot 

zeer kleine kristallijne domeinen met willekeurige oriëntatie die de Pe-leds prestaties 

ten goede doen. 
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