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SAMENVATTING 

In het afgelopen decennium hebben lood-halide perovskieten volop in de 

aandacht gestaan vanwege hun fascinerende opto-elektronische eigenschappen, 

waardoor ze geschikt zijn voor een overvloed aan toepassingen (zoals 

zonnecellen, lichtgevende diodes, scintillatoren, thermo-elektrische apparaten, 

lasers De veelzijdigheid van deze materialen komt voort uit de mogelijkheid hun 

eigenschappen af te stemmen door direct hun chemische samenstelling en 

structuur aan te passen. Om deze afstembaarheid volledig te benutten is het 

begrijpen van de relatie tussen structuur en eigenschappen essentieel. In dit 

proefschrift onderzoeken we daarom hoe variaties in structuur als gevolg van 

verschillen in kristalkorrel groei en mechanische stimuli de opto-elektronische 

eigenschappen van dunne perovskietlagen kunnen veranderen.  

Hoofdstuk 1 begint met een inleiding tot lood-halide perovskieten en 

hun bijzondere elektronische structuur. Na het uitwerken van de invloed van 

veranderingen in bindingslengte en octaëdrische kanteling op de opto-

elektronische eigenschappen van deze materialen, vergelijken we de 

compressiemoduli van dergelijke perovskieten met conventionele halfgeleiders. 

De zachte aard van het perovskietrooster maakt het mogelijk de opto-

elektronische eigenschappen aan te passen door middel van externe mechanische 

stimuli zoals druk. Daarom introduceren we drukafhankelijke tijdsopgeloste 

absorptiespectroscopie en drukafhankelijke fotoluminescentie, de belangrijkste 

analysemethoden die in dit proefschrift worden gebruikt. Naast het toepassen van 

externe druk kunnen structurele eigenschappen worden veranderd door 

verschillende fabricagemethoden te gebruiken, wat kan resulteren in een 

verschillende grootte en kristallografische oriëntatie van kristalkorrels. We 

introduceren elektronen terugverstrooiing diffractie als een krachtige techniek om 

kristallografische informatie te verkrijgen in combinatie met de hoge ruimtelijke 

resolutie die typisch is voor een rasterelektronenmicroscoop.  

We gebruiken EBSD in Hoofdstuk 2 om de microstructuur van dunne 

Methylammonium loodjodide (MAPbI3)-films te vergelijken die zijn 

gefabriceerd met de conventionele anti-oplosmiddel druppel methode of en met 

flash infrarood gloeien. EBSD-analyse onthult dat de domeinen die met de SEM 
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worden waargenomen vaak verkeerd worden geïdentificeerd als 

kristallografische korrels. Daarnaast demonstreren we dat, ondanks de 

aanzienlijke verschillen in kristalkorrelgrootte tussen de twee systemen 

(honderden nanometers voor AS en honderden micrometers voor FIRA) de opto-

elektronische eigenschappen vergelijkbaar zijn, wat suggereert dat de opto-

elektronische kwaliteit niet noodzakelijk gerelateerd is aan de oriëntatie en 

grootte van kristallijne domeinen.  

In Hoofdstuk 3 bestuderen we het koelproces van hete ladingdragers in 

perovskiet halfgeleiders. Op de femtoseconde tijdschaal leidt de interactie tussen 

hete elektronen en het kristalrooster ertoe dat de overtollige energie wordt 

afgevoerd in de vorm van warmte. Dit proces omvat interacties tussen de door 

hoogenergetisch licht aangeslagen elektronen en de trillingen van het rooster. We 

onderzoeken hoe het aanpassen van de roostereigenschappen door het toepassen 

van externe druk de snelheid beïnvloedt waarmee de hete elektronen afkoelen tot 

de roostertemperatuur. We ontdekken dat drukspanning een snelle koeling van de 

aangeslagen ladingdragers bevordert bij een hoge excitatiedichtheid (> 1018 

fotonen/cm2), wat gunstig zou zijn voor lichtemitterende diodes (LED's) en 

lasertoepassingen. 

 De gemakkelijke afstembaarheid van de bandkloof van lood-halide 

perovskieten is een van de meest intrigerende eigenschappen voor de productie 

van LED's, lasers en tandemzonnecellen. Deze afstembaarheid kan worden 

bereikt door de halidecomponenten in verschillende stoichiometrische 

verhoudingen te mengen, waardoor de bandkloof van ultraviolet (UV) tot nabij-

infrarood (NIR)kan worden afgestemd. Gemengde halideperovskieten hebben 

echter last van halidemigratie onder invloed van licht of elektrische spanning. 

Deze halidemigratie leidt tot fasescheiding in een bepaalde samenstelling. De 

vorming van haliderijke domeinen verstoort op zijn beurt de homogeniteit van de 

bandkloof. Het begin van de fasescheiding valt samen met een faseovergang van 

tetragonaal naar kubisch wanneer de samenstelling voor meer dan 20% uit 

bromide bestaat. Het is echter niet duidelijk of en hoe de faseovergang de 

fasescheiding beïnvloedt. In Hoofdstuk 4 gebruiken we drukafhankelijke 

tijdsopgeloste absorptiespectroscopie om te verifiëren hoe veranderingen in het 

volume van de eenheidscel de thermodynamica en kinetiek van fasescheiding 
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beïnvloeden. We zien dat fasescheiding bijna geheel onderdrukt wordt bij een 

externe druk van 0,3 GPa voor verschillende bromide-jodide mengverhoudingen 

en dat de algehele segregatiesnelheid drastisch wordt verminderd. Onze 

bevindingen suggereren dat het proces van fasescheiding niet kan worden 

geassocieerd met de aanwezigheid van een faseovergang, aangezien de 

kristalstructuur van alle bestudeerde composities kubisch blijft in het gebruikte 

drukbereik. Bovendien ontpopt de druk zich als een effectief middel om 

fasescheiding te verminderen. Een vergelijkbare compressie van het 

eenheidscelvolume kan ook worden geïnduceerd door verandering in de 

chemische samenstelling, met name door het A+-kation te vervangen door een 

kleiner ion, bijvoorbeeld door MA+ te vervangen door Cs+. Vergelijkbaar met wat 

wordt bevonden onder hydrostatische druk, vermindert de verandering die wordt 

veroorzaakt door deze "chemische druk" de fasescheiding.  

Er is veel belangstelling uitgegaan naar gelaagde 2D perovskieten 

vanwege hun zeer modulaire structuur die kan worden aangepast door zowel 

organische als anorganische componenten te veranderen. Gezien de 

aanwezigheid van organische tussenlagen is deze klasse materialen 

gemakkelijker samendrukbaar over verschillende drukbereiken, met aantoonbaar 

mechanochroom gedrag. In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de structuur-

eigenschap relatie in Ruddlesden-Popper en Dion-Jacobson 2D gelaagde 

perovskieten vervaardigd met vergelijkbare organische tussenlagen, namelijk 

benzylammonium (BN) en 1,4-fenyleendimethylammonium (PDMA). Door 

drukafhankelijke absorptie, röntgendiffractie met synchrotronstraling en 

dichtheidsfunctionaaltheorieberekeningen te combineren, ontdekken we dat 

Ruddlesden-Popper en Dion-Jacobson gelaagde perovskieten zich verrassend 

genoeg redelijk vergelijkbaar gedragen onder druk ondanks de verschillende 

bindingsmodus van de organische tussenlaag. Daarnaast vinden we geen direct 

verschil tussen de op Br- en I-gebaseerde samenstellingen, in tegenstelling tot de 

hogere verwachte stijfheid van het op bromide gebaseerde systeem in 

vergelijking met zijn jodide-tegenhanger. De meest significante verschuiving in 

de optische absorptie wordt waargenomen in (BN)2PbBr4 onder een druk van 0,35 

GPa. Dichtheidsfunctionaaltheorie in combinatie met drukafhankelijke 

röntgendiffractie onthullen dat (BN)2PbBr4 bij milde druk een isostructurele 
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faseovergang vertoont geassocieerd met een verandering van penetratiediepte van 

de BN-afstandhouders in het Pb-Br-rooster. De isostructurele faseovergang gaat 

gepaard met een afname van de kanteling van de octaëders, wat leidt tot een 

grotere penetratiediepte van de BN- tussenlagen in het Pb-Br-rooster, waardoor 

enige ontspanning van de kanteling van de tussenlaag mogelijk wordt. Deze 

structurele herschikking kan worden gecorreleerd met de grotere gevoeligheid 

van het systeem voor druk, wat op zijn beurt resulteert in een grotere 

roodverschuiving van het excitonische kenmerk. Deze 2D-perovskietmaterialen 

vertonen dus een rijke parameterruimte voor structurele aanpassingen en het 

begrijpen en afstemmen van de structurele eigenschappen is cruciaal om nieuwe 

functionele materialen voor gerichte toepassingen te ontwerpen. 
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