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Samenvatting

In dit proefschrift heb ik Eigenschappen van Organisch-Anorganische Hybrides
onderzocht in termen van Chemie, Connectiviteit en Insluiting. Organisch-anorganische
hybrides zijn materialen die bestaan uit organische en anorganische componenten die
samengevoegd zijn in een enkel materiaal. Organische en anorganische materialen hebben
doorgaans verschillende fysische eigenschappen. Organische materialen hebben een
flexibele structuur en zijn makkelijk te maken, terwijl anorganische materialen bekend
staan om hun robuuste elektronische en magnetische eigenschappen, hun brede spectrum
aan bandkloven en bandbreedtes, en thermische stabiliteit. Het combineren van beide
componenten in een enkel hybride materiaal zorgt ervoor dat het materiaal eigenschappen
van beide componenten bevat. Bovendien is er een grote variatie aan organische en
anorganische materialen die in de hybride structuur kunnen worden geı̈mplementeerd.
Hierdoor omvatten hybrides een grote klasse materialen met verscheidene fysische
eigenschappen.

Het doel van mijn onderzoek was om een beter fundamenteel begrip te krijgen
van structuur-eigenschap relaties in organisch-anorganische hybrides. Ik wilde de
kennis vergroten van hoe verplaatsingen in de kristalstructuur fundamentele fysische
eigenschappen in organisch-anorganische hybrides kunnen beı̈nvloeden. Ik vind dat deze
kennis uiteindelijk kan leiden tot hulpmiddelen die men kan gebruiken om materialen te
ontwerpen met specifieke eigenschappen voor gewenste toepassingen.

De Chemie van organisch-anorganische hybrides is belangrijk voor het veranderen van
de materiaaleigenschappen. De organische en anorganische componenten bouwen samen
de structuur op. Het wijzigen van een van de twee componenten heeft een directe invloed
op de structuur van de andere component en daarmee ook op de eigenschappen van het
materiaal. Ik heb laten zien dat het vergroten van het organische kation de structuur van
het anorganische deel beı̈nvloedt en daarmee de bandkloof beı̈nvloedt (Chapter 3). Door
het anorganische deel te veranderen heb ik laten zien dat materialen met een vergelijkbare
structuur heel andere mechanismen voor ferro-elektriciteit kunnen hebben (Chapter 6).
Bovendien heb ik aangetoond dat synthese-omstandigheden van grote invloed zijn op het
eindproduct. De aanwezigeid van water kan leiden tot een secundaire fase (Chapter 4), en
inert/atmosferische condities en het oplosmiddel kunnen beı̈nvloeden welke hybride fase
gevormd wordt (Chapters 8 and 9).

De Connectiviteit van het anorganische netwerk is van grote invloed op de
materiaaleigenschappen. Het anorganische netwerk is meestal een 3-dimensionaal
netwerk bestaande uit hoek-geschakelde MX6-octaëders, waarin M een divalent metaal
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en X een halide is. Ik heb laten zien dat de bandkloof van het materiaal direct
gerelateerd is aan zowel de dimensie van het anorganische netwerk, dat wil zeggen
3-dimensionale structuren, 2-dimensionale lagen en 1-dimensionale linten, als aan de
connectiviteit van de MX6-octaëders, dat wil zeggen hoek-schakeling, zijde-schakeling en
vlak-schakeling (Chapter 4). Bovendien heb ik aangetoond dat het substitueren van het
divalente metaal met een trivalent metaal een 0-dimensionale structuur geeft bestaande
uit vlak-geschakelde MX6-octaëders. Deze structuur is gerelateerd aan een polaire fase-
overgang (Chapter 5). Verder heb ik bewezen dat de magnetische interacties in Jahn-Teller
verstoorde MX6-octaëders afhankelijk is van de onderlinge connectiviteit (Chapter 9).

Insluiting speelt ook een grote rol bij organisch-anorganische hybrides. Ik maak hierin
onderscheid tussen twee vormen van insluiting: fysieke insluiting (insluiting in de ruimte)
en elektronische insluiting. Ik heb laten zien dat het aanbrengen van een micropatroon in
een 2-dimensionale hybride van invloed is op de structuur en de optische eigenschappen.
Het insluiten van de hybride in een kanaal van een paar micrometer breed zorgt voor een
preferentiële oriëntatie van de kristallieten. Bovendien hebben de lagen met aangebracht
patroon een grotere korrelgrootte dan de lagen zonder patroon, wat de levensduur van de
fotoluminescentie verbetert (Chapter 7). Verder heb ik bewezen dat vlak-geschakelde
MX6-octaëders in gelaagde structuren het kwantuminsluitingeffect kunnen opwekken.
Hierdoor vertoont de structuur 1-dimensionaal gedrag, wat blijkt uit de elektronische
structuur (Chapter 3).

Om samen te vatten: ik heb zowel nieuwe als eerder gerapporteerde organisch-
anorganische hybrides gesynthetiseerd, hun kristalstructuren bestudeerd en fundamentele
fysische eigenschappen onderzocht. Vervolgens heb ik structuur-eigenschap relaties
onderzocht. Mijn bevindingen uit dit proefschrift voegen iets toe aan de bestaande
kennis van de chemie, structuren en fysische eigenschappen van deze hybride materialen.
Bovendien vind ik dat ik een aantal hulpmiddelen heb gerapporteerd die men kan
gebruiken om materialen te ontwerpen met specifieke eigenschappen voor gewenste
toepassingen.
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