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Samenvatting  

Licht geïnduceerde ladingsoverdracht speelt een centrale rol in veel processen in 

de natuurkunde, scheikunde en biologie. Het is ook een essentieel proces in de 

werking van organische fotovoltaïsche (OPV) systemen die meer en meer 

wijdverbreid toepassing vinden. Anders dan hun conventionele anorganische 

tegenhangers, bevat deze klasse van fotovoltaïsche systemen altijd organische 

geconjugeerde geleidende moleculen. Deze geconjugeerde materialen die een 

centrale rol spelen in de werking van OPV’s, zijn chemische structuren die zijn 

gekoppeld via de electronische π-orbitalen. Deze koppeling leidt tot een 

delokalisatie over de molekulen van de ladingen die deelnemen aan de conjugatie. 

Het gebruik van deze organische materialen bepaalt zowel de sterke als ook de 

zwakke punten van OPV’s. De belangrijkste voordelen van het gebruik van 

organische moleculen zijn potentieel lage productieprijzen en de verwerkbaarheid 

in oplossing. Bovendien zijn OPV’s relatief flexibel en licht van gewicht, en dus 

zeer geschikt voor draagbare toepassingen. De belangrijkste zwaktes van OPV’s, in 

vergelijking met hun anorganische tegenhangers, liggen met name in de relatief 

lage omzettingsefficiëntie (ongeveer 12%) en de beperkte fotostabiliteit. In dit 

proefschrift presenteren we een aantal studies over het genereren van lading door 

licht en over de ladingsoverdracht processen in nieuwe geconjugeerde systemen. 

Wij richten ons op de cruciale eerste stappen van de energieconversie in OPV 

systemen, en met name op de efficiëntie van de ladingsgeneratie en op de 

intermoleculaire (tussen verschillende moleculen) en intramoleculaire (binnen één 

molecuul) ladingsoverdracht processen die hierbij een rol spelen.  

Aangezien ladingsgeneratie plaatsvindt op een ultrasnelle tijdschaal, d.w.z. 

sneller dan 10-10 s, vereist het een experimenteel instrument dat geschikt is om deze 

processen met voldoende tijdsresolutie te volgen. In dit werk bestuderen we de 

dynamica van het genereren en recombineren van door licht geïnduceerde vrije 

ladingen met behulp van ultrasnelle, zichtbaar-licht-‘pump’ - infrarood(IR)-‘probe’ 

spectroscopie, de zogenaamde ‘photo induced absorbtion’ (PIA) spectroscopie. De 

methode is gebaseerd op het feit dat een door licht geïnduceerde lading op het 

polymeermolecuul (een “gat” in de electronische toestanden), nieuwe 

absorptiebanden veroorzaakt in het infrarode (IR) deel van het absorptie spectrum 

van de polymeer. In de PIA techniek worden twee licht pulsen toegepast: de eerste 

induceert de ladingen en de tweede meet de ladingsconcentratie, door de 
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geïnduceerde IR absorptie te meten. Deze absorptie is evenredig met de 

hoeveelheid ladings-“gaten” op de geconjugeerde moleculen. Deze techniek wordt 

toegepast op diverse mengsels van geconjugeerde polymeren en organische 

acceptoren, die zo verschillende klassen van geconjugeerde systemen 

vertegenwoordigen.  

Ons onderzoek begint met een studie naar de dynamica van de 

ladingsrecombinatie in de grondtoestand van lading-overdracht complexen 

(CTC's), bestaande uit een archetype geconjugeerd donor polymeer, MEH-PPV, en 

een familie van kleine moleculaire acceptoren (Hoofdstuk 2). Een van de redenen 

waarom de CTC’s van op polymeer-gebaseerde grondtoestanden belangrijk zijn, is 

dat zij gunstig voor de OPV kunnen zijn. CTC’s (met energiebanden in de 

polymeer ‘band gap’) kunnen het spectrale absorptie bereik vergroten tot 1 µm, 

waardoor de absorptie overlap met het zonnespectrum verbetert. Verder is 

gebleken dat hun aanwezigheid zorgt voor een verhoogde oxidatie stabiliteit van 

OPV systemen. Om uit te vinden welke parameters bepalend zijn voor de snelheid 

van de ladingsrecombinatie in CTC vormende donor-acceptor systemen, variëren 

we de elektronaffiniteit (EA) van de op fluor gebaseerde acceptoren door het 

veranderen van de functionele elektron-aanzuigende groepen (cyaan, nitro, en 

carbonyl). Hierdoor veranderen we systematisch de energieën van de laagste 

onbezette moleculaire orbitaal (LUMO) en de hoogste bezette moleculaire orbitaal 

(HOMO) van de acceptoren. Duidelijke tekenen van CTC vorming zijn gevonden 

in de polymeer- acceptor mengsels, in zowel de optische absorptie spectra van de 

mengsels (met een duidelijke band, rood verschoven t.o.v. de HOMO-LUMO 

overgang van het polymeer), als in de vibrationele Raman spectra. Acceptor-naar-

polymeer recombinatie snelheden, verkregen uit ultrasnelle zichtbaar licht-

infrarood PIA spectroscopie, vertonen een exponentiële schaling met de acceptor 

EA parameters,  vergelijkbaar met eerdere, voor kleine moleculen CTC’s, 

gerapporteerde waarden. De gepresenteerde ultrasnelle studies leiden tot de 

conclusie dat het verhogen van de acceptor EA leidt tot een vergroting van de 

drijvende kracht voor een efficiënte exciton dissociatie. Onvermijdelijk echter, 

wordt, door de vorming van CTC’s, met het verhogen van de EA ook de 

ongewenste recombinatie verhoogt.  Om de efficiëntie van OPV systemen te 

verbeteren, moet men dus de juiste balans vinden tussen deze twee concurrerende 

processen.  Voortbordurend op het thema van de grondtoestand CTC’s, worden in 

Hoofdstuk 3 studies gepresenteerd van ‘push-pull’ polymeren, die recentelijk 
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aanzienlijk aandacht hebben getrokken als aktieve polymeren in OPV systemen. 

Deze polymeren laten de vorming van een toestand zien, die men een 

intramoleculaire (intrapolymeer) grondtoestand CTC zou kunnen noemen. 

Hoewel relatief hoge rendementen zijn aangetoond voor systemen op basis van 

deze ‘push-pull’ polymeren, bestaat weinig kennis over de eerste stappen van de 

ladingsgeneratie in deze materialen. Om onze kennis hierover uit te breiden, 

voeren we een reeks experimenten uit met als doel de inter- en intramoleculaire 

ladingsoverdracht processen die volgen op de absorptie van een foton op te 

helderen. Hiervoor maken we gebruik van mengsels van phenyl-C71-butyric-acid-

methyl ester ([70]PCBM) en twee moderne ‘push-pull’ polymeren: poly[N-9”-

heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4’,7’-di-2-thienyl-2’,1’,3’-benzo-thiadiazole)] 

(PCDTBT) en benzo-[1,2-b:3,4-b’:5,6-d”] trithiophene-diketopyrrolopyrrole (BTT-

DPP). Deze modelsystemen zijn gekozen vanwege hun verschillende offsets van 

de donor-acceptor LUMO energieniveaus wat het mogelijk maakt de 

intermoleculaire en intramoleculaire ladingsoverdracht processen te kunnen 

scheiden. De resultaten laten zien dat de wisselwerking tussen de intramoleculaire 

(dus binnen het polymeer) en intermoleculaire (dat wil zeggen tussen het 

polymeer en fullereen) ladingsoverdracht processen wordt bepaald door de 

waarde van de LUMO energie offset. Onze bevindingen tonen dus, in een bredere 

context, het belang aan van een effectief intermoleculair ladingsoverdracht proces  

voor het efficiënt genereren van ladingen in een OPV. Dit is in lijn met de in de 

literatuur gerapporteerde energie conversie efficiënties (PCE) van de onderzochte 

systemen.  

In Hoofdstuk 4 richten we ons op CTC’s in de aangeslagen toestand, en met 

name op de rol van de zogenaamde "hete" toestanden op de ladingsgeneratie in 

OPV mengsels. Bestudeerd wordt de invloed van de drijvende energie en de mate 

van delokalisatie van grensvlak CTC’s op de ladingsscheidingsprocessen. Voor dit 

onderzoek gebruiken we een aantal bekende geconjugeerde macromoleculen als 

elektron-donor en/of acceptor. Naast de normale PIA experimenten uit de 

voorgaande hoofdstukken gebruiken we ook een nieuwe optische ‘pump-push-

probe’ techniek. Het belangrijkste verschil van deze methode is de toepassing van 

een extra ‘push’ puls tussen de ‘pump’ en ‘probe’ puls. Deze puls exciteert de 

grensvlak ladingsoverdracht toestand, gecreëerd door de eerste ‘pump’ puls, 

waardoor doelbewust een “hete” toestand wordt gemaakt die vervolgens uiteen 

kan vallen in vrije ladingen. Daarnaast gebruiken we een verdere modificatie van 
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deze techniek, waarbij de ‘probe’ puls werd vervangen door een meting van de 

veranderingen van de door licht veroorzaakte stroom als functie van de vertraging 

tussen de ‘pump’ en ‘push’ pulsen. Het belangrijkste voordeel van deze laatste 

techniek, die wordt uitgevoerd op bestaande OPV systemen, is dat het zorgt voor 

een directe meting van de door licht veroorzaakte stroom, één van de belangrijkste 

rendementsparameters van een OPV. Onze resultaten laten zien dat 

gedelokaliseerde toestanden van cruciaal belang zijn voor langeafstands 

ladingscheiding in organische fotovoltaïsche cellen. Hoewel ze meestal maar kort 

leven (<1 ps), zorgen ze ervoor dat de ladingen de anders zo dominante Coulomb 

interactie kunnen overwinnen, en maken dus het ladingsscheidingsproces 

efficiënter. We concluderen dan ook dat de delokalisering van de “hete” toestand 

een belangrijke rol speelt bij een efficiënte ladingsscheiding in een OPV.  

Tenslotte is Hoofdstuk 5 gewijd aan het onderzoek van de dynamica van 

ladingsoverdracht van donor:acceptor mengsels, gemaakt van een andere klasse 

van nieuwe geconjugeerde systemen: kleine, stervormige moleculen. Deze 

moleculen hebben een groot potentieel voor kleine-molecuul OPV’s, omdat het 

mogelijk is om de voordelen van polymeer zonnecellen te combineren met alle 

voordelen van kleine moleculen. We bestuderen verschillende stervormige 

donoren, die van elkaar verschillen door de lengte van de alkyl- eindgroep en de 

lengte van de geconjugeerde armen. Onze resultaten laten zien dat deze 

stervormige kleine moleculen inderdaad een langlevende ladingsscheiding 

opleveren in mengsels met [70]PCBM, waardoor ze veelbelovende materialen zijn 

voor gebruik als donor in organische zonnecellen.  

Met behulp van een verscheidenheid aan spectroscopische experimenten 

onthullen en bestuderen we verschillende belangrijke fysische verschijnselen die 

optreden tijdens de light-naar-lading conversie in OPV systemen. De in dit 

proefschrift beschreven resultaten geven een gedetailleerd inzicht in enkele van de 

belangrijkste parameters die de efficiëntie van het omzettingsproces bepalen en 

kunnen dienen als leidraad voor een verdere optimalisatie van de efficiëntie van 

OPV systemen.  

 


