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Samenvatting

Zonne-energie is een noodzakelijk onderdeel van de beweging richting duurzame ener-
gie. Het grootste gedeelte van elektriciteit opgewekt door zonne-energie wordt geleverd
door fotovoltaı̈sche (PV) faciliteiten. Echter, het totale aandeel van PV in het globale
elektriciteitsopwekking is nog steeds erg klein. Een vermindering van de module kos-
ten en de totale kosten van installatie zou PV kunnen helpen om zijn aandeel onder de
duurzame energiebronnen te verhogen. Voor dit doel is de dunne-laag technologie zeer
waarschijnlijk een geschikte kandidaat.
Organische fotovoltaı̈ca (OPV) is één van de opkomende dunne-laag technologieën die
materialen gebruikt die niet schaars zijn, en is veelbelovend voor het terugdringen van
de kosten van PV vanwege hun flexibiliteit en het lichte gewicht van de materialen. Ech-
ter, om een plek in de PV markt veilig te stellen moeten organische zonnecellen eerst hun
huidige beperkingen zien te overwinnen wat betreft zowel de efficiëntie (PCE) waarmee
het licht omzet naar elektriciteit, als de stabiliteit en produceerbaarheid.
De excitonische aard van huidige organische halfgeleiders is een van de redenen dat de
PCEs fan organische zonnecellen achterblijven vergeleken met de anorganische alterna-
tieven. In een organische zonnecel leidt absorptie van licht tot de vorming van gebonden
elektron-gat paren (excitonen) in plaats van vrije ladingsdragers. Om splitsing van deze
excitonen te bewerkstelligen, bestaat de actieve laag van een organische zonnecel uit een
combinatie van tenminste twee componenten die donor en acceptor worden genoemd.
De hoge elektronenaffiniteit van de acceptor en de intieme menging tussen donor en
acceptor moleculen in een bulk heterojunctie (BHJ) structuur vergroot de kans dat de
excitonen gesplitst kunnen worden. Het complexe proces van het opwekken van vrije
ladingsdragers in een BHJ zonnecel gaat gepaard met een aantal verliesmechanismen.
In Hoofdstuk 1 wordt een introductie gegeven van de werking van organische BHJ zon-
necellen. Er wordt een verband gelegd tussen een aantal belangrijke limiterende ver-
liezen en de lage permittiviteit (εr ≈2-4) van de huidige organische halfgeleiders die
de foto-actieve laag vormen. Als OPV materialen zo zouden worden aangepast dat de
waarde van hun permittiviteit in de buurt komt van die van silicium (≈12), dan zouden
organische zonnecellen een vergelijkbare PCE waarde kunnen halen als die van anorga-
nische zonnecellen (meer dan 20%) zonder fundamentele beperkingen. Daarnaast zou
de noodzaak voor een mengsel van twee materialen in een BHJ structuur verminderd
worden. Deze strategie werd in 2012 voorgesteld in een zonnecel-simulatiestudie met re-
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alistische parameters en vormt de basis van het huidige experimentele werk. De nadruk
van dit proefschrift ligt op het verhogen van de relatieve permittiviteit van organische
halfgeleiders voor PV doeleinden.
Voordat het ontwerpprotocol voor het verhogen van de permittiviteit kan worden be-
sproken, moet een geschikte manier worden gevonden om εr te bepalen. Het begrijpen
van de theorie van de relatieve permittiviteit is in die zin een voorwaarde voor het selec-
teren van een geschikte meetmethode. Hoofdstuk 2 geeft de theoretische definitie van εr
en introduceert polarisatiemechanismen als de bron van de diëlektrische eigenschappen
van materialen. Afhankelijk van de actieve polarisatiemechanismen kan een materiaal,
onder invloed van een extern wisselend elektrisch veld, verschillende εr waarden verto-
nen. Daarom is er over het grote frequentiebereik van minder dan 10 Hz tot aan optische
frequenties geen eenduidige methode om de relatieve permittiviteit te bepalen. Voor op-
tische, microgolf en lagere frequentiebereiken zijn verschillende technieken ontwikkeld.
Hoofdstuk 2 geeft een uitwerking van impedantiespectroscopie als de meest gangbare
methode om de elektrische capaciteit waarmee εr, in het frequentiebereik lager dan GHz,
bepaald kan worden.
Is de verhoging van de permittiviteit voor frequenties tot 1 GHz daadwerkelijk gunstig
voor de werking van OPV? Om deze vraag te beantwoorden begint Hoofdstuk 3 met de
discussie over de dynamica van de verliesmechanismen die direct of indirect ontstaan
door de Coulomb aantrekking tussen ladingsdragers. Bimoleculaire recombinatie, één
van de belangrijke verliesmechanismen in organische zonnecellen, is omgekeerd even-
redig met εr en vindt plaats op tijdschalen kleiner dan een microseconde. Verhoogde
permittiviteit in het frequentiebereik tot 1 MHz leidt daarom tot minder verlies door bi-
moleculaire recombinatie. Excitonische verliezen daarentegen gebeuren binnen enkele
nanoseconden en worden veroorzaakt door de zwakke diëlektrische werking van het
omliggend materiaal. Het is waarschijnlijk dat εr een verhoogde waarde heeft in het
GHz bereik wanneer het een hogere waarde in het MHz bereik heeft, waardoor het be-
studeren van de εr in de MHz bereik relevant is voor dit onderzoek. Hoofdstuk 3 gaat
verder met het introduceren van de strategie waarmee de permittiviteit van bekende
donor en acceptor materialen verhoogd kan worden. De criteria hiervoor zijn dat de
conjugatie niet verbroken mag worden, dat de bandkloof niet mag veranderen en dat de
transporteigenschappen niet mogen verslechteren. Om aan deze eisen te voldoen, wordt
voorgesteld om de gebruikelijke alkyl zijketens te vervangen met oligo(ethyleen glycol)
(OEG) eenheden. Berekeningen vanuit de dichtheidsfunctionaaltheorie laten zien dat
OEG ketens een hoge polariteit hebben en zich razendsnel heroriënteren aan de hand
van de ladingsverdeling in de nabije omgeving. Zoals verwacht tonen fullereenderiva-
ten en polymeren op basis van phenyleenvinyleen en diketopyrrolopyrrol die met OEG
zijketens zijn bewerkt een verhoogde permittiviteit vergeleken met hun naaste verwan-
ten die alleen alkyl ketens hebben. De elektronenmobiliteit van de fullereenderivaten en
de gatenmobiliteit van de polymeren laten geen verslechtering van transporteigenschap-
pen zien vergeleken met de referentiematerialen. Dit toont aan dat dit een veelbelovende
strategie is om organische halfgeleiders aan te passen tot hogere εr waarden, terwijl hun
essentiële transporteigenschappen niet worden gewijzigd.



De betrouwbaarheid van de vastgestelde εr waarden is essentieel om de juiste route te
bepalen richting materialen met verbeterde permittiviteit. Hoofdstuk 4 en 5 onderzoekt
bepaalde oppervlakte-effecten die de elektrische capaciteit van dunne-laag condensators
benvloeden en resulteren in misleidende waarden voor de permittiviteit van de halfge-
leiders. Hoofdstuk 4 laat zien dat de veelgebruikte LiF kathode-tussenlaag leidt tot het
doteren van de bulk actieve laag wanneer deze bovenop een laag fullereenderivaten
wordt aangebracht. Als gevolg van deze dotering wordt de elektrische capaciteit van
de beı̈nvloedde laag verhoogd, waardoor er een verhoogde εr waarde wordt gevonden.
Het doteringsgehalte, en daarmee de gevonden εr waarde, is ook afhankelijk van de che-
mische structuur en manier van stapelen op moleculair niveau van de fullerenen. Uiter-
aard zou het negeren van dit extrinsieke effect leiden tot misleidende informatie over de
permittiviteit en transporteigenschappen van de nieuw ontworpen fullereenderivaten.
Hoofdstuk 5 richt zich op het effect van de ruwheid van de elektrode op de elektrische ei-
genschappen van dunne-laag condensatoren. Het bewijst via een theoretisch raamwerk
dat de ruwheid op nanoschaal extra capaciteit introduceert vanwege het toegenomen
contactoppervlak en het verhoogde elektrisch veld in de buurt van de scherpe pieken
en dalen van het metaaloppervlak. Onze experimentele methodes laten eveneens zien
dat ruwe dunne-laag condensatoren een hogere capaciteit tentoonstellen dan de waarde
die voorspeld wordt door de parallelle-plaat-formule. Sommige onderzochte condensa-
toren laten afwijkingen zien van wel 50%. De grootte van deze afwijking hangt af van
de ruwheidseigenschappen van het oppervlak, welke gemeten worden door middel van
atoomkrachtmicroscopie en topografie analyse. We presenteren een uitgebreide formule
voor de capaciteit waarin de toename van de capaciteit, die ontstaat door de ruwheid
van een elektrode, wordt berekend door middel van de gemeten ruwheidsparameters.
Op deze manier kunnen de risico’s van incorrecte bepalingen van de permittiviteit zo-
als berekend met de formule voor een parallelle-plaat-condensator vermeden worden.
Na het bespreken van twee experimentele factoren die de meting van εr bemoeilijken is
het duidelijk dat een betrouwbare meting van εr geen triviale zaak is. Gebaseerd op de
strategie uitgezet in Hoofdstuk 3 hebben onze medeonderzoekers een aantal fullereen-
derivaten gesynthetiseerd en gekarakteriseerd die εr ≈ 7 laten zien zonder invloed van
dotering en ruwheidseffecten. Daarmee lijkt OEG-functionalisatie te werken als mid-
del om de permittiviteit te verhogen. Desondanks hangt de mate van deze werking af
van vele factoren, waaronder de precieze molecuulstructuur en manier van stapelen op
moleculaire schaal.
De volgende stap is om deze OEG-gefunctionaliseerde fullereenderivaten te gebruiken
in BHJ zonnecellen. In Hoofdstuk 6 wordt de beste methode onderzocht om de morfo-
logie van OEG-gefunctionaliseerde fullereenderivaten met zijketens van verschillende
lengtes te optimaliseren in BHJ mengsels met thieno[3,4-b]thiofeen/benzodithiofeen
(PTB7). De fullereenderivaten met een enkele OEG zijketen laten heel goede meng-
baarheid met het polymeer zien, terwijl de referentie fullerenen in het oplosmiddel een
hulpstof vereisen met een heel hoog kookpunt, namelijk 1,8-diiodooctaan (DIO), om de
optimale mengingsgraad en efficiëntie te bereiken. De bijwerking van een hulpstof met
hoog kookpunt is een grotere mate van instabiliteit van de actieve laag in de zonnecel.



Alle nieuwe fullereenderivaten vertonen PCEs van meer dan 5% in combinatie met PTB7
met geoptimaliseerde morfologie. Daarmee wordt aangetoond dat de polariteit van de
acceptormoleculen niet noodzakelijkerwijs ongewenste fasescheiding veroorzaken.
Samengevat, door een strategie te onderzoeken om de permittiviteit van organische half-
geleiders te verhogen, door de betrouwbaarheid van de meetmethodes van de permit-
tiviteit te bestuderen, en door de optimalisatieroutes voor de morfologie van efficiënte
zonnecellen te vergelijken, geeft dit proefschrift een complete routebeschrijving van het
ontwerpen van materialen tot aan de uiteindelijke implementatie.
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