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Samenvatting 

Organische materialen met intrinsieke lage excitonbindingsenergie zijn niet alleen belangrijk voor 

conventionele bulk-heterojunctie polymere fotovoltaïsche cellen, ze zijn veelbelovend voor het 

ontwikkelen van een nieuwe soort organische zonnecel. Dat is een organische zonnecel die een  

fotoactieve laag heeft die uit slechts één halfgeleider bestaat, die bij omgevingstemperatuur in staat is 

direct na absorptie van licht vrijwel ongebonden elektron-gatparen te vormen, vrije en mobiele ladingen. 

Dit motiveerde ons om nauwkeurig naar de aard van conjugatie en het  effect van conjugatie op 

excitonbindingsenergie in geconjugeerde polymeren te kijken. Op een meer triviale manier heeft de 

chemische zuiverheid van geconjugeerde polymeren ook een sterk effect op de aard (en de kwaliteit) 

van het geconjugeerde systeem. De chemische kwaliteit en de fotofysische eigenschappen van alle 

geconjugeerde polymeren worden in hoge mate bepaald door de synthetische procedures door middel 

waarvan ze gemaakt worden. Structureel schonere producten hebben betere eigenschappen. Daartoe 

hebben we onderzoek gedaan naar één-pot Suzuki-Miyaura homopolymerisaties waarbij in-situ 

borylering/kruiskoppeling van gedibromeerde donor-acceptor geconjugeerde macromonomeren 

plaatsvindt. De resultaten werden vergeleken met die van de standaard Stille co-polymerisaties van 

organostannanen en aryl halides. In het bijzonder laten we zien hoe de deze synthesestrategie beïnvloed 

wordt door ingebouwde 2,5,8,11-tetraoxadodecyl (TEG) ketens, welke doorgaans toegepast worden om 

de diëlektrische constante van een organische halfgeleidend materiaal te vergroten. 

In Hoofdstuk 2 beschrijven we het verkrijgen van donor-acceptor geconjugeerde polymeren van hoge 

chemische kwaliteit via één-pot Suzuki-Miyaura homopolymerisatie door middel van in-situ 

borylering/kruiskoppeling van gedibromeerde donor-acceptor geconjugeerde macromonomeren. Deze 

polymerisatiestrategie staat in contrast tot de standaard Stille co-polymerisatie van, in het bijzonder, 

thienosilool- en isoindigomonomeren. Naar aanleiding van een reactiekinetiekonderzoek bleek dat 

bis(pinacolato)diboor een bevorderend effect heeft op de polymerisatie-efficiëntie. Het homopolymeer 

vertoonde een blauwverschoven lichtabsorptie in vergelijking met het Stille co-polymeer. Met  

ondersteuning van kwantumchemische berekeningen kan dit verklaard worden door aanname van een 

serie oligomeren die een wijd scala aan verscheidene donor-acceptor configuraties bevat. De 

berekeningen suggereren dat de homopolymerisatie van asymetrische macromonomeren  waarschijnlijk 

zowel acceptor-acceptor- als donor-donorsegmenten in de hoofdketen oplevert. Het acceptor-

acceptorsegment lijkt het meest bij te dragen aan de blauwverschuiving van de maximaal geabsorbeerde 

golflengte van licht. Desalniettemin, gedetailleerde analyse van MALDI-TOF (matrix-assisted laser-

desorption ionization-time of flight) spectra van deze twee polymeren wees erop dat terwijl het 

homopolymeer goed gedefinieerd is, het Stille co-polymeer vergezeld gaat van thienosilool 

functionaliteiten en/of methylgroepen. Dit impliceert dat destannylering en methyl transfer de meest 
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aannemelijke ketenafsluitroutes zijn en dat deze afsluitroutes het bereiken van een hoog moleculair 

gewicht in de weg staan. Dit in tegenstelling tot homopolymerisaties, waar ketenafsluiters juist een 

vereiste zijn voor het beheersen van het molecuulgewicht en zo het verkrijgen van een oplosbaar 

materiaal. 

In hoofdstuk 3 wordt een systematische studie beschreven naar de elektronische eigenschappen van 

donor-acceptor kruis-geconjugeerde systemen. Dit is uitgevoerd door een serie speciaal ontworpen D-

A kruis-geconjugeerde dimeren bloot te stellen aan kwantumchemische berekeningen. Anders dan 

gewoonlijk zijn bij deze geconjugeerde polymeren de acceptorfunctionaliteiten geconfigureerd als 

aanhangende groepen van de donor hoofdketen, en wel specifiek via kruis-conjugatie. We vonden dat 

wanneer een geconjugeerde hoofdketen uit enkel donorfunctionaliteiten bestaat, het polymeer een 

verbeterde delocalisatie van de hoogste bezette moleculaire orbitaal (HOMO) vertoonde. Deze 

kenmerken zouden kunnen leiden tot een vergrote elektron-gatafstand. Dat kan op zijn beurt weer  leiden 

tot een relatief lage excitonbindingsenergie in vergelijking met een geconjugeerd analoog met lineaire 

donor-acceptor (D-A) conjugatie. Allereerst behandelt dit hoofdstuk de discussie over structurele 

optimalisatie gebaseerd op theoretische berekeningen van een serie van verschillende monomeren. 

Afsluitend maken we een directe vergelijking van de exciton-bindingsenergiekarakteristieken van een 

prototypisch donor-acceptor kruis-geconjugeerd dimeer en zijn linear-geconjugeerde tegenhanger. 

Het werk in hoofdstuk 3 stelt ons in staat om een logisch ontwerp te maken van een prototypisch D-A 

kruis-geconjugeerd polymeer, waarvan de synthese beschreven staat in hoofdstuk 4. Een kanttekening 

hierbij is dat TEG zijketens werden toegevoegd aan het ontwerp van het polymeer. Dit polymeer wordt 

gekenmerkt door een duidelijke kruis-conjugatie tussen de thieno[2,3-c]pyrrooldion acceptor- en de 

thieno[3,4-b]thiofeen donorfunctionaliteiten, met thiofeen koppelstukken in de hoofdketen. Er werd 

gevonden dat ondanks de efficiënte ketengroei, de één-pots Suzuki-Miyaura homopolymerisatie (zie 

hoofdstuk 2) toch aanhoudend onverklaarbare onzuiverheden in het polymer (P1) opleverde. Alhoewel 

een duidelijke verklaring nog niet gevonden is, wordt verondersteld dat de zuurstofatomen in de TEG 

ketens mogelijk complexeren met de booratomen in het reactiemengsel van de Suzuyki-Miyaura 

homopolymerisatie. Deze hypothese werd ondersteund door een experiment met een controlepolymeer 

(P2), waarbij de TEG zijketens werden vervangen door standaard alkyl ketens. Het probleem van P1 

werd hierbij geëlimineerd, getuige een massaspectroscopische analyse. De Stille co-polymerisatie werd 

gebruikt om het gewenste 2-D geconjugeerde polymeer (CC1) te verkrijgen. Dit werk wijst op 

mogelijke, voorheen onverwachte maar belangrijke en negatieve aspecten van 

bis(pinacolato)diboorgepromote homopolymerisatie. Deze methode leidt tot structurele imperfecties die 

mogelijk een beperking van de toepasbaarheid veroorzaken. 

De succesvolle syntheses hebben ertoe geleid dat wij in staat zijn om de invloed van de donor-acceptor 

kruis-conjugatie van de excitonbindingsenergiekarakteristieken van geconjugeerde polymeren te 
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bepalen. In hoofdstuk 5 beschrijven we een gecombineerde materiaalstudie, op zowel het gebied van 

natuurkunde als kwantumchemie, van een dergelijk 2-D polymeer, met hierbij een bijzondere focus op 

de excitonbindingsenergie. Een eerste evaluatie van de externe kwantumefficiëntie van dit polymeer 

suggereerde, tot onze verrassing, dat de excitonbindingsenergie eenduidig hoger is in kruis-

geconjugeerde donor-acceptorsystemen in vergelijking tot de gebruikelijke lineair-geconjugeerde 

polymeeranalogen. Deze experimentele observatie wordt ondersteund door een set extensieve 

kwantumchemische berekeningen op een serie van kruis-geconjugeerde en lineair-geconjugeerde 

dimeren. De kwantumchemische berekeningen suggereren dat de hoogste bindingsenergie van de kruis- 

geconjugeerde donor-acceptorpolymeren naar waarschijnlijkheid sterk gerelateerd is aan de sterke 

elektrondelocalisatie in hun aangeslagen toestand, wat leidt tot een kortere elektron-gatafstand. Deze 

resultaten inspireren ons met betrekking tot de mogelijkheden om de excitonbindingsenergie van 

geconjugeerde polymeren te reduceren. Deze ingevingen staan kort beschreven in hoofdstuk 6. 
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