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Samenvatting 

Dit proefschrift concentreert zich op de experimentele studie van organisch-
organische heterojuncties die toepassingen hebben op het gebied van elektronische 
en optoëlektronische devices. Organisch-organische grensvlakken zijn inherent aan 
plastic elektronica, wat een veelbelovend alternatief is voor epitaxiaal gegroeide, 
anorganische elektronica. Echter, voordat elektronica op basis van organische 
materialen in het dagelijkse leven doorgedrongen is, is er veel onderzoek vereist 
naar het begrip van en controle over de processen die de eigenschappen van 
organische halfgeleiders bepalen. Dit onderzoek is cruciaal voor de verdere 
ontwikkeling van organische elektronica. In dit proefschrift wordt de aard van de 
fysische fenomenen, die zich aan het organisch grensvlak voordoen, onderzocht 
door middel van een combinatie van optische spectroscopie en microscopie 
technieken. 
In hoofdstuk twee is een studie van de fotoluminescentie en morfologie van een 
gastheer-gast polymeer systeem gepresenteerd, dat emissie van wit licht uit een 
licht emitterende diode mogelijk maakt. De evenwichtstoestands en 
tijdsafhankelijke fotoluminescentie metingen tonen een gedeeltelijke Förster 
energie overdracht aan. Door middel van atomische kracht microscopie komt in 
mengsels met verschillende gewichtsfracties van de gastheer en gast polymeren de 
aanwezigheid van twee fasen aan het licht. De aard van deze fasen is met behulp 
van nabije-veld optische microscopie geïdentificeerd. 
In hoofdstuk drie is de invloed van de moleculaire rangschikking van kleine 
moleculen op de prestaties van een veld-effect transistor onderzocht. De devices 
gebaseerd op spin-coaten van dunne lagen van koolfluor gefunctionaliseerd 
peryleen vertonen betere prestaties na een thermische behandeling, die 
toegeschreven worden aan de grote mate van kristalliniteit van de peryleen en aan 
de parallelle oriëntatie van de moleculen ten opzichte van het substraat, die door de 
behandeling bewerkstelligd zijn. Dit inzicht is verkregen door middel van 
confocale laser microscopie. In dit hoofdstuk worden tevens de prestaties van twee 
peryleen derivaten vergeleken, die vanuit oplossing aangebracht zijn. De koolfluor 
functionalisatie van de aromatische kern heeft ten opzichte van de koolwaterstof 
gefunctionaliseerde peryleen tot een verhoogde elektron mobiliteit van een orde 
van grootte geleid. Deze verhoging is toegeschreven aan een verhoogde mate van 
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supramoleculaire orde in deze dunne lagen, die door tijdsafhankelijke 
fotoluminescentie inzichtelijk is gemaakt. 
Hoofdstuk vier bestudeert de invloed van de verlaging van het LUMO verschil op 
de efficiëntie van ladingsoverdracht in bulk heterojuncties met LUMO verschillen 
van ~1.1eV en ~1.0eV. De fotoluminescentie eigenschappen zijn in dunne lagen 
gemeten die door verschillende methoden gefabriceerd zijn en derhalve 
verschillende microstructuren vertonen en tevens in oplossing, waar de donor-
acceptor distributie homogeen is. De dunne laag met een bulk heterojunctie met 
een LUMO verschil van 1.0eV vertoont langzamere fotoluminescentie dynamica 
dan de heterojunctie met een verschil van 1.1eV. In oplossing vertonen de twee 
mengsels dezelfde vervaltijd, een indicatie dat de variatie in verschil in energie 
niveaus van 100meV geen rol speelt in de efficiëntie van de ladingsoverdracht. De 
langzamere dynamica in de bulk heterojunctie met LUMO verschil van 1.0eV 
worden toegeschreven aan radiatieve verliezen, veroorzaakt door de minder dan 
optimale drie dimensionale architectuur in de dunne laag. 
In het volgende hoofdstuk is de ladingsoverdracht in hybride ternaire mengsels van 
anorganische nanokristallen en polymeer-fullereen bulk heterojuncties bestudeerd. 
Deze hybride vertoont uitstekende prestaties wanneer deze als actieve laag in nabij-
infrarode fotodiodes gebruikt wordt. Fotoluminescentie dynamica in het zichtbare 
en nabij-infrarode spectrale bereik worden gebruikt om de rol van elk van de 
componenten van dit ternaire mengsel te begrijpen. 
In hoofdstuk zes wordt de verticale fase scheiding van een bulk heterojunctie, 
gebruikt als actief element in organische zonnecellen, door middel van hoog 
energetische röntgenstraling foto-elektron spectroscopie met verschillende foton 
energieën, bestudeerd. Er wordt aangetoond dat de bovenste laag van de bulk 
heterojunctie gevormd wordt door het polymeer (donor) en dat de acceptor 
(fullereen) slechts op dieptes groter dan enkele nanometers aanwezig is. 
Het laatste hoofdstuk toont het bewijs voor emissie uit ladingsoverdracht excitonen 
in bulk heterojuncties bestaande uit een polymeer met een nauwe band-gap voor 
organische zonnecellen. Metingen op lage temperatuur laten zien dat de dynamica 
van het singlet exciton langer zijn op lage temperatuur, terwijl de dynamica van de 
ladingsoverdracht emissie temperatuursonafhankelijk blijken. De fotoluminescentie 
metingen onder elektrische spanning tonen aan dat de ladingsoverdracht exciton 
populatie spanningsafhankelijk is. 
 


