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Het hoofddoel van het theoretische en computationele onderzoek dat beschreven is in dit 
proefschrift, is het vinden van strategieën die exciton bindingsenergieën in organisch 
fotovoltaïsche materialen verlagen om zodoende hun prestaties te verbeteren. In dit 
proefschrift worden de resultaten besproken van drie voorgestelde strategieën: het 
inbouwen van permanente dipolen in polymeerzijketens, het inbouwen van permanente 
dipolen in [6,6]-fenyl-C61-boterzuur methylester (PCBM) analogen, en het introduceren van 
substitutiepatronen met behulp van elektron-stuwende en elektron-zuigende groepen in 
donor-acceptor co-monomeren. 

Hoofdstuk 1 omvat een introductie in het organisch fotovoltaïsche onderzoeksgebied. 
Tegenwoordig zijn silicium zonnecellen de meest voorkomende zonnecellen vanwege hun 
hoge conversie efficiëntie van zonne-energie naar elektriciteit in vergelijking met 
organische zonnecellen. Momenteel is de best presterende enkel-junctie organische 
zonnecel gebaseerd op het concept van een heterojunctie in drie dimensies die is 
opgebouwd uit een donormateriaal dat positieve ladingen (de zogenaamde gaten) geleidt en 
een acceptormateriaal dat negatieve ladingen (de zogenaamde elektronen) geleidt. De donor 
is doorgaans een donor-acceptor co-polymeer met een kleine bandafstandsenergie die 
verantwoordelijk is voor de meeste lichtabsorptie en de acceptor is doorgaans een afgeleide 
van fullereen, bijvoorbeeld PCBM. 

De lage diëlektrische constante van organische halfgeleiders is verantwoordelijk voor het 
creëren van lokale excitonen, oftewel gebonden elektron-gat paren, op de donor- of 
acceptormoleculen na lichtabsorptie. Door overdracht van elektronen of gaten op de grens 
tussen donor- en acceptormoleculen worden de ladingen in deze lokale excitonen 
gescheiden. Deze stap kan echter leiden tot het creëren van ladingsoverdracht excitonen 
waarin het elektron en gat nog steeds gebonden zijn door middel van een 
Coulombinteractie. Voor deze twee typen excitonen kunnen twee verschillende 
bindingsenergieën worden gedefinieerd: een lokale exciton bindingsenergie en een 
ladingsoverdracht exciton bindingsenergie. Het verlagen van deze bindingsenergieën zal 
naar verwachting leiden tot een verbetering van de prestaties van organische zonnecellen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de theorie van de rekenmethodes die toegepast zijn in het 
onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift. In het bijzonder wordt ingegaan op het 
theoretisch modelleren van organisch fotovoltaïsche materialen. In de meeste studies die 
zijn opgenomen in dit proefschrift werd dichtheidsfunctionaaltheorie toegepast om de grote 
systemen, namelijk >100 atomen, te bestuderen, omdat voor deze studies 
dichtheidsfunctionaaltheorie voorziet in de benodigde nauwkeurigheid en computationeel 
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uitvoerbaar is. Tijdsafhankelijke dichtheidsfunctionaaltheorie werd toegepast om de 
lineaire respons van moleculaire systemen op (zwakke) elektrische en magnetische velden 
te bestuderen en zodoende bijvoorbeeld excitatie-energieën uit te rekenen. 

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek aan de eerste voorgestelde 
strategie besproken. Het inbouwen van permanente dipolen in polymeerzijketens leidt tot 
een significante afname in de ladingsoverdracht exciton bindingsenergie. Dit effect wordt 
veroorzaakt door het gunstig richten van de dipolen naar netto ladingen op de donor- en 
acceptormoleculen. Het blijkt dat kleine veranderingen in de oriëntatie van de dipolen al 
leiden tot een significante ladingsstabilisatie. Dit computationele onderzoek toont het 
belang aan van grote dipolen in polymeerzijketens, wat kan worden gezien als een 
aanvulling op alle eisen die gesteld worden aan polymeren om deze geschikt te maken voor 
toepassing in organische zonnecellen. 

De resultaten die besproken zijn in Hoofdstuk 3 werden verkregen door een procedure toe 
te passen die Moleculaire Dynamica combineert met Quantum Chemische berekeningen – 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een techniek om een moleculaire omgeving te 
modelleren – om zodoende het effect van een moleculaire omgeving op de elektronische 
structuur van een centraal monomeer-PCBM complex te bestuderen. Om de omgeving te 
modelleren werd de Discreet Reactie Veld methode toegepast waarin het monomeer-PCBM 
complex quantummechanisch wordt behandeld en de omgevingsmoleculen klassiek door 
middel van puntladingen en polariseerbaarheden. 

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek aan de tweede voorgestelde 
strategie besproken. Het blijkt dat ook wanneer dipolen ingebouwd zijn in PCBM analogen, 
de ladingsoverdracht exciton bindingsenergie significant afneemt. Dit werk leidt tot 
veelbelovende strategieën om ladingsscheiding in organische zonnecellen te verbeteren 
door middel van het optimaliseren van de moleculaire omgeving: het inbouwen van 
permanente dipolen in PCBM analogen en het variëren van de concentratie van deze 
moleculen in een polymeer/PCBM mengsel. Dientengevolge kunnen zowel de grootte van 
de ingebouwde dipolen in polymeerzijketens en/of PCBM analogen als het variëren van de 
concentratie van deze moleculen in het mengsel gebruikt worden als parameter om de 
diëlektrische afscherming van de omgeving te optimaliseren. 

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek aan de derde voorgestelde 
strategie besproken. Het introduceren van kruis-geconjugeerde substitutiepatronen met 
behulp van mesomerische elektron-stuwende en elektron-zuigende groepen in donor-
acceptor co-monomeren leidt tot een afname in de lokale exciton bindingsenergie. Voor de 
elektron-gat interactie en de verticale lokale exciton bindingsenergie zijn significante 
verschillen gevonden tussen monomeren met lineair-geconjugeerde en met kruis-
geconjugeerde substitutiepatronen van mesomerische groepen, hetgeen begrepen kan 
worden met behulp van simpele Hückel theorie. Een redelijke correlatie tussen de 
dipoolverandering door excitatie en de verticale lokale exciton bindingsenergie suggereert 
een mogelijke correlatie tussen eigenschappen gerelateerd aan de moleculaire structuur en 
belangrijke fotofysische eigenschappen, alhoewel deze correlatie minder uitgesproken is 
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voor de trimeren. Dit werk laat zien dat belangrijke fotofysische eigenschappen, zoals de 
exciton bindingsenergie in het geval van organisch fotovoltaïsche materialen, 
geoptimaliseerd kunnen worden met behulp van chemische veranderingen door toevoeging 
van bepaalde functionele groepen aan een systeem. 

Met het werk beschreven in Hoofdstuk 6 wordt inzicht verworven dat nuttig kan zijn voor 
toekomstige ontwikkelingen van veelbelovende organisch fotovoltaïsche materialen. Ten 
eerste laat het voor dezelfde serie co-monomeren als in Hoofdstuk 5 zien dat er geen relatie 
bestaat tussen de bindingsenergie van het lokale exciton op een monomeer en dat van het 
ladingsoverdracht exciton op een monomeer-PCBM complex. Dit resultaat kan worden 
begrepen omdat voor de bestudeerde co-monomeren de variatie in de lokale exciton 
bindingsenergie voornamelijk afhangt van de variatie in de elektronaffiniteit van de co-
monomeren, hetgeen geen effect heeft op de ladingsoverdracht exciton bindingsenergie. 
Ten tweede geeft Hoofdstuk 6 voor de bestudeerde co-monomeren en de corresponderende 
trimeren gedetailleerde informatie over de hoeveelheid lading die wordt overgedragen 
tijdens de excitatie en de mate van scheiding van de positieve en negatieve ladingen die 
gevormd worden tijdens de excitatie, genaamd de ‘ladingsoverdracht excitatielengte’. Deze 
gedetailleerde studie van het excitatieproces onthult dat voor de bestudeerde moleculen de 
thiofeen tussengroep die de donor- en acceptorfragmenten van het co-monomeer aan elkaar 
koppelt, actief meedoet in het ladingsoverdrachtsproces en dat deze bijdrage 
geoptimaliseerd kan worden door bepaalde substitutiepatronen van elektron-stuwende en 
elektron-zuigende groepen te kiezen. 

Hoofdstuk 7 bevat een overzicht van verschillende interessante richtingen voor 
toekomstig onderzoek, gebaseerd op studies beschreven in dit proefschrift 
(kikkerperspectief) en gebaseerd op onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in het 
gehele organisch fotovoltaïsche onderzoeksgebied (vogelperspectief). Vanuit 
kikkerperspectief zijn interessante richtingen studies naar de flexibiliteit van de 
polymeerzijketens en de staarten van de PCBM analogen waarin de dipolen worden 
ingebouwd, studies naar de tijdschalen voor het gunstig richten van deze dipolen, en studies 
die tot doel hebben de diëlektrische respons te voorspellen van verschillende moleculen 
beschreven in dit proefschrift. Verder wordt betoogd dat sommige beoogde toekomstige 
ontwikkelingen in de Theoretische Chemie zouden kunnen bijdragen aan het begrijpen van 
het ladingsscheidingsmechanisme in organisch fotovoltaïsche materialen, hetgeen 
momenteel gezien wordt als één van de grote uitdagingen in dit onderzoeksgebied. 

Vanuit vogelperspectief wordt toekomstig onderzoek verwacht in gebieden die zich 
richten op het laten toenemen van de prestaties van organische zonnecellen door middel 
van allerlei strategieën, het laten toenemen van de levensduur van organische zonnecellen, 
en het verlagen van de kosten voor het produceren van organische zonnecellen. Momenteel 
wordt al onderzoek gedaan in al deze drie richtingen aan universiteiten, 
onderzoeksinstituten en in de industrie. Hoofdstuk 7 eindigt met een toelichting op de 
vooruitzichten voor organisch fotovoltaïsche zonnecellen. Ondanks het feit dat momenteel 
de efficiëntie van zonnecellen gemaakt van anorganische/organische hybride perovskiet-
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gebaseerde materialen veel hoger is dan de record efficiëntie van zonnecellen gemaakt van 
polymeren, wordt betoogd dat er nog steeds een zonnige toekomst is voor zonnecellen 
gemaakt van polymeren. Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat nog veel onbekend is 
over het ladingsscheidingsmechanisme in organisch fotovoltaïsche materialen. Bovendien 
mag verwacht worden dat meerdere veelbelovende duurzame energietechnologieën in staat 
zullen zijn een redelijk marktaandeel te verwerven vanwege unieke overtuigende 
marktvoordelen. 
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