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Sammenvatting

Vaste stoffen die bestaan uit nanomaterialen of zwak gebonden moleculen en polymeerketens

zijn interessante kandidaten voor opto-elektronische toepassingen zoals zonnecellen, fotode-

tectoren of licht-emitterende apparaten. In dit proefschrift is de interactie van deze materia-

len met licht onderzocht door middel van optische spectroscopie voor een verscheidenheid aan

problemen. De belangrijkste technieken hierbij zijn fotoluminescentie- en fotogeïnduceerde

absorptiespectroscopie (PIA). Voor de laatste techniek werd gebruik gemaakt van een FTIR spec-

trometer om signalen in het middel-infrarood spectrum te kunnen bestuderen.

In Hoofdstuk 4 zijn de fotogeïnduceerde absorptiespectra van twee vergelijkbare polymeren en

mengsels van deze polymeren met de elektronenacceptor PCBM onderzocht. Alle geobserveerde

karakteristieken in vaste toestand kunnen worden toegewezen aan positieve polaronen die zich

op de polymeerketens bevinden. Deze bevindingen worden ondersteund door dichtheidsfuncti-

onaaltheorieberekeningen. De theorie over polaronen in eenvoudige homopolymeren is ge-

bruikt om de meeste observaties te kunnen verklaren en de beperkingen van deze theorie zijn

geïdentificeerd. Hierbij gaat het om twee verschillende polarontransities in de NIR regio die vol-

gen uit de experimentele en theoretische spectra maar die niet worden beschreven in de klas-

sieke theorie.

Een ternair organisch mengsel bestaande uit de elektronenacceptor PC70BM en twee donoren,

PTB7-th (een D-A polymeer met een smalle bandkloof) en PDCBT (een eenvoudige polythi-

ofeen), stelt ons in staat om zonnecellen te maken met efficiënties hoger dan 10%. Hoofd-

stuk 5 beschrijft het gebruik van optische spectroscopie om de interactie tussen deze compo-

nenten te ontrafelen. Fotogeïnduceerde absorptiespectroscopie toont aan dat het transport van

elektronengaten via de PTB7-th polymeerfase plaatsvindt in plaats van via de polythiofeenfase,

ondanks dat de eerste een lager liggend HOMO-niveau heeft. We observeren een ultrasnelle

energie-uitwisseling tussen de twee goed gemengde polymeren en dit gebruiken we om de ver-

beterde prestaties van ternaire zonnecellen te kunnen verklaren.

De interactie van polymeer-omwikkelde halfgeleidende enkelwandige koolstofnanobuizen in de

aangeslagen toestand is onderzocht in Hoofdstuk 6. Het blijkt dat excitatie door middel van licht

leidt tot de formatie van vrije ladingsdragers op de nanobuizen, getuige de lang aanhoudende

fotogeïnduceerde absorptie en -blekingsbanden. De inzichten die we hebben verkregen over
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de MIR-karakteristieken van het polaron in het polymeer gebruiken we om aan te tonen dat

de formatie van ladingsdragers ook plaatsvindt op de polymeerketens die zich om de nanobui-

zen bevinden. Het is opmerkelijk dat dit ook waargenomen is voor excitatie-energieën die lager

zijn dan de bandkloof van het polymeer. Kwantumchemische berekeningen ondersteunen onze

verklaring dat dit fenomeen wordt veroorzaakt door de hybride aard van de elektronische toe-

standen in dit materiaal.

Polymeren met een smalle bandkloof complementeren de absorptie van loodsulfide colloïdale

quantum dots, wat het mogelijk maakt om een groter bereik van het zonnespectrum te kunnen

absorberen met zonnecellen. Het onderzoek naar hun aangeslagen toestanden met behulp van

fotoluminescentie- en tijdsafhankelijke absorptiespectroscopie zoals beschreven in Hoofdstuk 5

toont aan dat ladingsoverdracht van het D-A polymeer naar PbS energetisch gunstig is. Dit geldt

overigens alleen als het oppervlak van laatstgenoemde bedekt is door korte liganden. Ondanks

deze veelbelovende ontdekking presteerden de zonnecellen gemaakt van deze materialen matig

en werd het ladingstransport belemmert door de slechte morfologie.

De ladingsvallen op het oppervlak van PbS colloïdale quantum dots zijn onderzocht in Hoofd-

stuk 8. Door gebruik te maken van de MIR PIA-opstelling kunnen processen die plaatsvinden

bij lagere energie worden bestudeerd. Hierbij kunnen twee verschillende distributies van la-

dingsvallen voor CQDs van verscheidene groottes worden onderscheiden. Deze ladingsvallen

verplaatsen zich dieper in de bandkloof bij kleinere deeltjes maar hun positie is onafhankelijk

van de liganden aan het oppervlak. Het soort ligand bepaalt slechts de mate van re-excitatie

van ladingsval naar energieband, oftewel de dichtheid van de ladingsvallen. De brede absorp-

tiebanden hebben een wisselwerking met de nauwe vibratiebanden van de liganden aan de op-

pervlakte, wat leidt tot Fano-resonanties. De PIA -techniek functioneert dus niet alleen als een

manier om de mate van passivatie van ladingsvallen aan het oppervlak te bepalen, maar kan

ook worden gebruikt om de gecompliceerde wisselwerking tussen de CQD’s en de moleculen

aan hun oppervlak te bestuderen.

Translated by B. Groeneveld
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