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Samenvatting 

In dit werk word een nieuw type LED voor het nabije infrarood (NIR) 

ontworpen, gefabriceerd en gekarakteriseerd. De structuur is gebaseerd op 

een combinatie van organische materialen en colloïdale nanokristallen. In 

dergelijke hybride systemen is de elektroluminescentie toe te schrijven aan 

directe en niet - radiatieve energietransfer (zgn. Förster transfer) van de 

gastmolecules naar de nanokristallen.  De Förster transfer werd bestudeerd 

met statische absorptie en fotoluminescentie technieken en een NIR 

emitterende LED werd gefabriceerd en gekarakteriseerd. 

Er werd ook een methode ontwikkeld om de absolute radiatieve efficiëntie 

van nanokristallen te bepalen met behulp van een integrerende sfeer. 

 

Trefwoorden 

Nanokristallen, elektroluminescentie, Förster transfer,absolute radiatieve 

efficiëntie 

 

 



Infrared Quantum Dot LED 

Pieter Geiregat* 

Supervisors: D. Van Thourhout, Z. Hens and B. De Geyter 

Abstract – We propose a new type of near-infrared light 

emitting diode based on the combination of organic host 

materials and near-infrared emitting colloidal nanocrystals as 

emitting dyes. In such systems, the electroluminescence 

originates from direct charge injection and non-radiative (i.e. 

Förster type) energy transfer from host to dye. We study the 

Förster type energy transfer by means of static absorption and 

photoluminescence measurements and obtain near-infrared 

electroluminescence. Also, a method to determine the absolute 

quantum efficiency of the near-infrared nanocrystals is 

developed. 

Keywords - Nanocrystals, LED, Förster transfer, absolute 

quantum efficiency 

I. INTRODUCTION 

A near-infrared light generation scheme compatible with 

silicon is a major problem due to the indirect bandgap of 

silicon. It impedes the realization of fully integrated photonics 

for telecommunication purposes (operating at 1.3 and 1.55 

µm) and is considered by many to be the holy grail of silicon 

photonics. 

However, the generation of visible light on silicon is not 

extremely difficult and can be realized with organic 

semiconductors. The latter can be deposited on silicon by 

means of Joule-evaporation or spin-coating.  

A possible solution for the near-infrared emission issue on 

silicon is then provided by means of wavelength conversion, 

i.e. using dyes to convert the visible emission from the 

organic host to into near-infrared emission. Unfortunately, this 

hybrid scheme has long been inefficient due to the absence of 

efficient dyes in the near-infrared range. 

We propose the use of colloidal nanocrystals (NC) as highly 

efficient near-infrared dyes. NCs are nanometer sized crystals 

of inorganic semiconductors that are grown in solution [1]. 

The emission wavelength can be tuned by means of the 

quantum confinement effect which directly relates the particle 

size to the emission wavelength. Using the lead-chalcogenide 

material system (i.e. PbX, X=S,Se,Te), we can synthesize 

NCs emitting from 1µm up to 2µm covering the 

aforementioned telecom range. The efficiency of the NCs is 

assumed to be >10%, although no exact data are known.  

II. DEVICE STRUCTURE 

The studied structure is indicated in figure 1. It is based on 

the structure used by Sargent et al.[2]. We use a spin-coated 

organic polymer (MEH-PPV)/PbS  blend as our host/dye 

system. The active layer is contacted with a transparent ITO 

anode and a reflecting aluminum (Al) cathode. We also 

fabricated structures with a silicon anode. The contact 
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and Chemistry of Nanostructures Group, Ghent University (UGent), 
Ghent, Belgium. E-mail: Pieter.Geiregat@UGent.be . 

electrodes are chosen according to the alignment of their work 

functions to the polymer energy levels as indicated in figure 1. 

 
Figure 1: Schematic of proposed device structure (left) and energy diagram 

(right). 

III. THEORY 

The near-infrared electroluminescence originates from two 

mechanisms: direct excitation of the nanocrystals through 

charge injection and  non-radiative Förster energy transfer 

from the host excitations to the nanocrystals. 

   Both mechanisms are impeded by the insulating ligand 

barrier that surrounds the nanocrystals. These ligands are 

necessary to passivate the surface of the nanocrystals and are 

responsible for its high efficiency as a dye. 

A. Direct charge injection 

Direct charge injection relies on the tunneling of a charge 

carrier (electron or hole) from the host through the insulating 

ligand barrier. It is difficult to obtain quantitative information 

about this process. We can only estimate that a thin energy 

barrier will increase the tunneling rate, so short chain ligands 

will improve the direct injection. 

B. Förster energy transfer 

The Förster mechanism is a dipolar interaction between a 

donor (D) and an acceptor (A). The interaction is 

characterized by a rate constant: 

 

𝑘𝐹 =
1

𝜏
(
𝑅𝐹

𝑅
)6 

 

with the Förster radius: 
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Here: FD  is the normalized emission spectrum of the donor, 

σA  is the absorption cross section of the acceptor, ΦD  is the 

absolute quantum efficiency of the donor, 𝑛 is the refractive 

index of the host materia, 𝑐  is the speed of light in vacuum 

and 𝜏 is the total lifetime of the donor excitation. 

In our situation, the donor is the organic host material 

(MEH-PPV) and the acceptor is the NC (PbS). The 

nanocrystal absorption and the MEH-PPV emission have a 

significant spectral overlap resulting in a Förster radius 

𝑅𝐹 = 8 nm.  This is twice as large as the typical NC radius (4 



nm, including the ligand barrier), which means the Förster 

process is possible. 

IV. QUANTUM EFFICIENCY 

The absolute quantum efficiency (AQE) Φ  of a material is 

defined as the number of photons emitted relative to the 

number of photons absorbed. For the NCs, it constitutes a 

direct measure for the quality of surface passivation and thus 

dye efficiency. The AQE of the organic MEH-PPV 

determines the Förster radius and ultimately the efficiency of 

the Förster process. 

From these observations, it is clear that knowledge of the 

AQE is a necessary tool to understand and optimize the 

electroluminescence in our proposed device structure.  

The AQE is determined by means of an integrating sphere 

method proposed by de Mello et al. [3]. For MEH-PPV, we 

find: 

ΦMEH −PPV = 0.28 ± 0.05 

 

Due to experimental problems, the method is not yet 

reliable enough for the near-infrared emitting nanocrystals. 

However, we can obtain a relative quantum yield of the 

nanocrystals in the polymer film if we normalize the emission 

on the emission at low nanocrystal volume fractions 𝑓 (where 

the yield is expected to be largest). This is shown in figure 2.
1
 

 

 
Figure 2: Relative quantum efficiency of PbS nanocrystals in a MEH-

PPV/PbS blend as a function of volume fraction PbS (= 𝑓). 

 

The decrease in quantum efficiency with higher 𝑓 is 

attributed to the increase of Förster transfer between the 

nanocrystals in high loading films.  

V. STUDY OF FÖRSTER TRANSFER 

 

The Förster mechanism transfer excitations from the 

organic host (MEH-PPV) to the nanocrystals with a certain 

transfer efficiency 𝜂. We can quantify this efficiency by 

means of static absorption (A) and photoluminescence (E) 

measurements, as proposed by [4].  The transfer efficiency is 

obtained as:  

𝜂 =
𝐴𝑛 𝜆 

𝐴𝑝 𝜆 
(

𝑄𝑛 𝜆 

𝑄𝑛 𝜆 = 650 𝑛𝑚 
− 1) 

where:  

- 𝐴𝑛/𝑝 𝜆   is the absorption spectrum of the nanocrystals   

(n) and the polymer (p) in the MEH-PPV/PbS blended 

films. Note that we have to extract the nanocrystal 

                                                                    
1 Note that the emission is corrected for the different nanocrystal 

absorbance in films with different 𝑓. 

component and the polymer component from the total 

absorption spectrum 𝐴𝑡𝑜𝑡  𝜆 (= 𝐴𝑛 𝜆 + 𝐴𝑝 𝜆 ). 

 

- 𝑄𝑛  is the emission of the nanocrystals as  a function of 

the excitation wavelength (𝜆), normalized to the  

absorption 𝐴𝑛  at that wavelength 𝜆. 

 

Note that the polymer does not absorb for 𝜆 ≥ 650 nm. Using 

this method, we obtain a transfer efficiency : 

 

𝜂 = 0.35 

VI. LED CHARACTERIZATION 

The device structure from figure 1 was fabricated in a clean-

room environment. MEH-PPV and ITO/glass substrates were 

purchased from Sigma-Aldrich. The PbS nanocrystals  were 

mixed with the polymers according to a certain volume 

fraction 𝑓 in the common solvent chlorobenzene. The 

aluminum cathodes were deposited via e-beam evaporation 

under high vacuum (<10−6 Torr). 

The electroluminescence was measured using a power 

source (Keithley 2400) and an optical power meter (NIR, 

Newport 2832C). A typical emission curve is shown in figure 

3. The corresponding quantum efficiency is very low 

(~10−4%) which is attributed to the low electron injection 

efficiency of Al electrodes on MEH-PPV. 

 

 
Figure 3: Emission at 1500 nm versus current density for the LED structure 
of figure (1). 

VII. CONCLUSION AND OUTLOOK 

 We studied Förster transfer in hybrid 
organic/nanocrystal system and found a high transfer 
efficiency and decreased quantum efficiency of the 
nanocrystals in high loading films. We also obtained near-
infrared electroluminescence with an external efficiency of 
10−4%. 

Further optimization of the LED structure will require 
the use of dedicated transport layers for electrons and 
holes and the use of low work function metals (such as Mg 
or Ca) for the cathode. 
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Afkortingen en symbolen

Afkorting Uitleg
NIR Nabije - Infrarood (1000 nm - 2000 nm)

UV-VIS Ultraviolet - Visueel (300 nm - 800 nm)
DCB 1,2 - dichlorobenzeen
LED Licht Emitterende Diode
OLED Organische Licht Emitterende Diode
PLED Polymeer Licht Emitterende Diode
PLQY Photoluminescent Quantum Yield
OA Oleïnezuur
OLA Oleylamine



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Situering

Het nabije-infrarood (NIR1) is een interessant gebied in het elektromagnetische spectrum
voor een waaier aan toepassingen zoals zonnecellen, lichtbronnen voor telecommunicatie
en biosensing. Vanuit het fotonica-standpunt zijn vooral de toepassingen in glasvezelcom-
municatie relevant.

Typische glasvezels vertonen een golflengte-afhankelijke attenuatie (zie figuur 1.1) met
minima rond 1.3 µm (0.4 dB/km) en 1.55 µm(0.15 dB/km). De lichtbronnen voor vezel-
communicatie emitteren dan ook bij deze golflengtes. Voor sommige toepassingen (vooral
’short range’ - communicatie) wordt ook 980 nm gebruikt.

Figuur 1.1: Propagatieverliezen in optische vezels als functie van golflengte. ([8])

Naar het voorbeeld van de micro-elektronica probeert ook de moderne fotonica zoveel
1Voor onze toepassingen betekent het NIR het golflengtegebied van ca. 1000 nm tot 2000 nm.

1



Hoofdstuk 1. Inleiding 2

mogelijk elementen on-chip te integreren. Hierdoor kan men de kostprijs verlagen en de
functionaliteit verhogen, een must voor de economische haalbaarheid van elke toepassing.
In de fotonica onderzoeksgroep aan de Ugent wordt vooral integratie op silicium beoogd.
Silicium is immers het referentiemateriaal voor de micro-en nanoelektronica en elke nieuwe
technologie (zo ook de fotonica) kan dus handig gebruik maken van de uitgebreide infras-
tructuur en expertise die reeds bestaat voor silicium.

Silicium heeft als fotonisch materiaal een aantal grote voordelen([47]) (naast de lage kost-
prijs). Zo is het vrij eenvoudig om waveguides van hoge kwaliteit te fabriceren en ook
modulatie en detectie2 zijn geen echte struikelblokken meer. De generatie van licht op sili-
cium blijft echter een groot probleem door de indirecte bandgap van silicium. Oplossingen
hiervoor vallen uiteen in twee categoriëen: heterogene integratie op silicium en directe
generatie in silicium.

Figuur 1.2: Optische functies op silicium ([47]).

Bij heterogene integratie ([45]) combineert men III-V devices (bv. III-V laser diodes) met
silicium via dye-to-wafer bonding technieken (bv. bonding met polymeren of metalen).
Deze techniek combineert de sterkte van de actieve III-V materialen met de uitstekende
eigenschappen van silicum (als waveguide, modulator en detector). Met deze methode
werden al indrukwekkende resultaten geboekt zoals evanescent gekoppelde microdisk lasers
([56]). Merk op dat alle lasers voor telecommunicatie (typisch InGaAsP DFB lasers) op
dit moment via bonding (of soortgelijke technieken) worden geïntegreerd.

De directe generatie van licht in of op silicum is tot nu toe vrij inefficiënt gebleken. Typ-
ische aanpakken zijn ([38],[44]): Er-dotering van Si, hoogzuivere Si pn-juncties, SiGe/Si
heterostructuren, Si nanokristallen, silicides en organische materialen. Alleen Er-dotering,
silicides en SiGe/Si kunnen emitteren in het NIR (i.e. λem > 1µm). Tot nu toe werd met
deze systemen echter alleen emissie aangetoond bij lage temperatuur (<80K) en de fabri-
catie is extreem defectgevoelig.

Een recente ontwikkeling is de groei van III-N materialen3 op Si substraten: III-N leds (en
lasers) emitteren typisch van het UV tot ca. 520 nm (groen).

2Merk op dat men hiervoor ook vaak heterostructuren nodig heeft zoals SiGe/Si.
3Combinaties van InN,GaN en AlN.
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Een mogelijke oplossing voor het gebrek aan silicium compatibele NIR lichtbronnen wordt
geboden door golflengteconversie. Als we erin slagen om de visuele emissie van bijvoor-
beeld de organische materialen of de III-nitrides te converteren naar het NIR hebben we
een lichtbron op kamertemperatuur die compatibel is met silicium. In dit werk worden col-
loïdale nanokristallen gebruikt om de golflengteconversie te realiseren. De nanokristallen
zijn halfgeleidend en worden gegroeid in oplossing. Typische materialen zijn halfgeleiders
zoals PbS of CdS. Hun emissiegolflengte kan makkelijk gekozen worden door de deeltjes-
grootte (slechts enkele nm) te controleren gedurende het groeiproces. De relatie tussen
de emissiegolflengte en de deeltjesgrootte vloeit voort uit de kwantumopsluiting van lad-
ingsdragers waarbij een extra energiebijdrage (de ’opsluitingsenergie’) de bulk bandgap
vergroot als functie van de deeltjesgrootte.

De nanokristallen zijn compatibel met een waaier aan solventen, waardoor ze gemakkelijk
gemengd worden met polymeren en kunnen gedeponeerd worden op quasi elk type sub-
straat. De golflengteconversie bestaat er dan in om de excitaties (met energieën in het
UV-VIS) van de organische materialen over te brengen op de nanokristallen die vervolgens
in het NIR emitteren. Men noemt dergelijke systemen ook wel ’hybride’ LEDs omdat ze
de voordelen van twee verschillende materiaalsystemen (organisch en inorganisch) com-
bineren.

De wetenschappelijke relevantie en haalbaarheid van deze aanpak wordt nog best geïllus-
treerd door te verwijzen naar de Nature Photonics editie uit juni 2009 en augustus 2009 4.
Deze edities van het toonaangevende magazine waren volledig gewijd aan respectievelijk
de steile opmars van colloïdale nanokristallen en organische halfgeleiders voor een brede
waaier aan toepassingen waaronder LEDs en fotodetectoren. De groeiende wetenschap-
pelijke interesse voor beide systemen wordt ook geïllustreerd in figuur (1.3) waar het aantal
publicaties met keywords ’nanocrystal’ en ’nanocrystal LED’ sinds 2000 wordt getoond
(volgens ISI).

Figuur 1.3: Aantal publicaties volgens ISI sinds 2000 met als keywords ’nanocrystal*’ en
’nanocrystal LED*’.

4http://www.nature.com/nphoton/

http://www.nature.com/nphoton/
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Het onderzoek naar een NIR LED voor het silicium platform is een perfecte combinatie van
de onderzoekslijnen van de ’Fotonica onderzoeksgroep’ (PRG5) en de ’Fysica en chemie
van nanogestructureerde materialen’ (PCN6) - groep aan de Universiteit Gent.

1.2 Motivatie

Mijn persoonlijke interesse voor het onderwerp vloeit voort uit mijn opleiding als natu-
urkundig ingenieur. Al tijdens de opleiding ging mijn interesse uit naar nanotechnologie
en laag-dimensionele systemen (zowel theoretisch als praktisch). Ook de fotonica is sinds
lang een interessegebied, zo twijfelde ik lang om de master ’Fotonica’ te volgen. De com-
binatie van nanotechnolgie en fotonica met een grote experimentele inslag waren voor mij
de reden om dit thesisonderwerp te kiezen.

Na een jaar van dit boeiende onderzoeksdomein te kunnen proeven besloot ik dan ook om
een doctoraat aan te vatten dat in het verlengde van dit thesiswerk. De doelstelling is het
ontwikkelen van een elektrisch gepompte colloïdale kwantum dot laser.

1.3 Doelstellingen en realisaties

De doelstelling van de thesis was tweeledig: De NIR elektroluminescentie in hybride organ-
ische/inorganische systemen bestuderen en het fabriceren en testen van dergelijke hybride
LEDs. Na een jaar werk kunnen we stellen dat beide doelstellingen gerealiseerd zijn:

• De basiswerking werd bestudeerd met bestaande opstellingen (steady state en tran-
siente fotoluminescentie, steady state absorptie, ...) alsook met een nieuwe opstelling
(integrerende sfeer). Via absorptie en photoluminescentie werd de transfer-efficiëntie
en de relatieve kwantumefficiëntie van de hybride systemen bestudeerd. Met de sfeer
- opstelling kunnen we de (absolute) radiatieve efficiëntie van de verschillende compo-
nenten (i.e. de organische materialen en de nanokristallen) opmeten, een grootheid
die rechtstreeks invloed heeft op de werking van de LEDs. Hoewel de methode nog
niet op punt staat voor de infrarood nanokristallen, worden ideeën aangereikt om
dit in de nabije toekomst wel te kunnen toepassen.

• De elektroluminescentie zelf werd opgemeten met een nieuwe opstelling en NIR
emissie werd waargenomen. De emissie was relatief zwak en mogelijke verbeteringen
worden dan ook voorgesteld.

5http://www.photonics.ugent.be
6www.nano.ugent.be

http://www.photonics.ugent.be
www.nano.ugent.be
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1.4 Structuur van thesisverslag

In de eerste hoofdstukken wordt ingegaan op de fysica van de materialen en mechanismen
die de werking van de LED mogelijk maken. Zo wordt in hoofdstuk 2 de basis van or-
ganische halfgeleiders voor licht-emissie uitgelegd en in hoofdstuk 3 wordt de fascinerende
wereld van colloïdale nanokristallen voorgesteld. Hoofdstuk 4 vormt de verbinding tussen
hoofdstuk 2 en 3 en handelt over de energietransfer in hybride systemen, een cruciaal punt
om de werking van de hybride LED te begrijpen.

In hoofdstuk 5 gaan we in op de experimenten die uitgevoerd werden om de materialen te
karakteriseren en de werking van de LED te begrijpen en te testen. In hoofdstuk 6 wordt
ingegaan op de resultaten van deze experimenten.

Hoofdstuk 7 sluit dit werk af door de gemaakte vorderingen te overlopen en een blik op
de toekomst te werpen.



Hoofdstuk 2

Organische licht emitterende
diodes

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de fysica van organische halfgeleiders via basisbe-
grippen, optische eigenschappen, ladingstransport, ... . Eenmaal we de deze concepten
geïntroduceerd hebben kunnen we de werking van een organische licht emitterende diode
(OLED) begrijpen. Ten slotte staan we nog even stil bij de voor- en nadelen van organische
materialen.

2.1 Organische halfgeleiders

Er bestaan in essentie twee grote klassen ([10]) van organische1 halfgeleiders: Laag gewicht
- moleculaire materialen en polymeren. Het structureel onderscheid tussen moleculaire
materialen en polymeren is misschien nog de beste manier om ze te onderscheiden: In
tegenstelling tot moleculaire materialen vormen polymeren typisch geconjugeerde kettin-
gen (’polymer chains’).2

Het onderscheid uit zich ook op basis van de manier waarop de respectievelijke materialen
in dunne filmen gebracht worden. Moleculaire materialen moeten opgedampt worden en
polymeren moeten vanuit oplossing3 gedeponeerd worden. Het onderscheid tussen beide
vervaagt omdat steeds meer technieken worden ontwikkeld om de fabricatie-methodes
van beide klassen uit te breiden. We merken op dat polymeren typisch zachter zijn dan
organische materialen en vaak bijzondere mechanische eigenschappen vertonen.

Beide klassen hebben wel een gemeenschappelijke eigenschap: de elektronische structuur
wordt bepaald door een geconjugeerd π- elektron systeem dat gevormd wordt door de pz

1Organisch duidt op de aanwezigheid van koolstof (C).
2De polymerisatie-graad geeft aan hoeveel eenheden gemiddeld per ketting voorkomen. Bv. bij MEH-

PPV (zie verder) is dit typisch 300.
3Via spincoaten of inkjet printen.

6
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Figuur 2.1: Het eenvoudigste geconjugeerd systeem vindt men terug in etheen. ([10])

orbitalen van de sp2- gehybridiseerde koolstofatomen in de molecules. In vergelijking met
de sterkere σ- bindingen zijn de π- bindingen relatief zwak waardoor de laagste elektro-
nische excitaties van geconjugeerde systemen typisch π − π∗ transities zijn (zie bv. het
etheen systeem in figuur 2.1).

Het grootste verschil tussen organische en inorganische materialen is de aard van de in-
termoleculaire interacties. In organische moleculaire systemen (zoals kristallen of amorfe
dunne filmen) interageren molecules via de Van Der Waals interactie in tegenstelling tot
inorganische materialen (Si, GaAs, ...) waar de bindingen hoofdzakelijk covalent zijn. De
combinatie van die zwakke intermoleculaire interactie en de sterke intramoleculaire cova-
lente bindingen (de vermelde σ- en π bindingen) zorgen ervoor dat de de elektronen sterk
gelocaliseerd zijn op de molecules. Bij inorganische materialen zijn de elektronische toes-
tanden typisch sterk gedelocaliseerd (de gekende Bloch golven). Door de sterke localisatie
is de bandgap vaak > 1eV waardoor er weinig efficiënte dyes bestaan in het infrarood.

2.1.1 Elementaire begrippen

Om de elektronische en optische eigenschappen van organische materialen te beschrijven
worden concepten en begrippen gebruikt die sterk aanleunen bij de terminologie van wel-
gekende inorganische (en in het bijzonder de halfgeleidende) materialen. In deze sectie
geven we een korte revisie van enkele fundamentele begrippen die noodzakelijk zijn om de
werking van organische diodes te begrijpen.

2.1.1.1 Polaronen

Hoewel het conventie is om over elektronen en gaten te spreken bij inorganische halfgelei-
ders, wordt in de beschrijving van ladingstransport in organische materialen vaak het
concept van een ’polaron’ gebruikt. Elektronen corresponderen met negatieve polaronen



Hoofdstuk 2. Organische licht emitterende diodes 8

Figuur 2.2: Onderscheid tussen polaron en exciton. Merk op dat organische halfgeleiders amorf
zijn waardoor er geen vaste kristalstructuur is.

en gaten met positieve polaronen. Een polaron is een sterk gelokaliseerde toestand (elek-
tron of gat) die een sterke polarisatie van zijn lokale omgeving heeft geïnduceerd (zie figuur
2.2). Polaronen kunnen gezien worden als een combinatie van een ladingsdrager en een
roostervervorming, men noemt ze dan ook vaak quasi-deeltjes. Een polaron staat dus in
contrast met een elektron (of gat) in een inorganische halfgeleider omdat die laatste sterk
gedelokaliseerde toestanden (de Bloch golven) zijn die geen merkbare verstoring van het
kristalrooster veroorzaken.

2.1.1.2 Excitonen en spin in moleculaire materialen

Een exciton verwijst naar een moleculaire excitatie waarbij één elektron zich verplaatst
vanuit de grondtoestand naar een geëxciteerde toestand. 4. Het elektron laat hierbij een
onbezette toestand achter in de grondtoestand dat we kunnen interpreteren als een gat.
Een exciton is dus een elektron-gat paar dat zich op één molecule bevindt. Door optische
generatie (absorptie van een foton) kunnen we alleen singlet excitonen creëren. Slechts
door combinatie van polaronen (i.e. fermionen met spin 1/2) kunnen we combineren tot
een symmetrische (totale spin S = 1) of een anti-symmetrische combinatie (totale spin
S = 0)5. Op basis van de multipliciteit van de toestanden spreekt men dan van een
triplet (S = 1, MS = −1, 0, 1) exciton of een singlet (S = 0, MS = 0) exciton. De
initiële ontaarding tussen singlet en triplet niveaus wordt opgeheven door sterke elektron
correlatie wat resulteert in een triplet emissie bij lagere energie (of dus langere golflengtes).

De singlet excitaties vertonen snel radiatief verval naar de singlet grondtoestand. De
4Vaak komt dit neer op een excitatie vanuit een bindende π orbitaal naar een anti-bindende π∗ orbitaal
5Door het lage atoomnummer van koolstof is spin goed gedefinieerd in moleculaire materialen en poly-

meren.
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triplet excitaties kunnen echter in eerste orde niet radiatief vervallen wegens behoud van
spin-symmetrie. Zij kunnen alleen in tweede orde (door koppeling met nucleaire spin,
door spin-baan interacties, ...) vervallen wat betekent dat het niet-radiatieve verval dom-
ineert. Het radiatief verval van een singlet noemt men fluorescentie en het veel zwakkere
radiatieve verval van triplets noemt met phosporescentie. Typisch is phosporescentie tot
drie grootteordes zwakker dan fluorescentie. Alleen in organometallische materialen (bv.
PtOep, Ir(ppy)3, ... [61]) kan phosporescentie efficiënt optreden. Op basis van de multi-
pliciteit kunnen we stellen dat 1/4 van de excitaties singlets zullen zijn en 3/4 triplets6.
Deze eenvoudige vaststelling heeft grote implicaties voor de efficiënties van organische
LEDs vermits in dergelijke situaties slechts 25% van de gevormde excitaties aanleiding
kan geven tot radiatieve recombinatie. Hierdoor is de totale efficiëntie van fluorescente
LEDs noodzakelijk beperkt tot 25%7.

Figuur 2.3: Generiek Jablonski diagram van bv. Alq3.

De exciton toestanden worden vaak voorgesteld in een Jablonksi diagram waarbij zowel
de elektronische (S0, S1, T1) als de vibrationele energieniveaus getoond worden (zie figuur
2.3). Een exciton kan gevormd worden door absorptie van een foton (kabs) of door het
recombineren (keh) van een positief en negatief polaron (i.e. elektron-gat recombinatie).
Het mechanisme van ’inter system crossing’ (kISC) zorgt ervoor dat de triplet toestanden
ook bevolkt worden vermits deze niet door directe foton absorptie kunnen bezet worden.

2.1.1.3 Excitonen en spin in polymeren

Hoewel de formele beschrijving van exciton-formatie in geconjugeerde polymeren vrij
analoog is aan die bij de moleculaire materialen is de situatie toch vaak genuanceerder. Zo

6We dienen op te merken dat dit alleen zo is als er geen voorkeur is om een singlet of triplet toestand te
vormen vanuit 2 onafhankelijke polaronen. In Alq3 werd dit bevestigd (referentie) maar bv. bij polymeren
gaat deze eenvoudige redenering niet meer op.

7Zogenaamde fosforescente LEDs gebruiken organometallische fosfors om deze spinlimiet te doorbreken
en kunnen veel hogere efficiënties bereiken (zie bv. [61]).
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geldt de spin-statistische limiet voor de efficientie van 25% niet noodzakelijk voor LEDs
gebaseerd op polymeren (zogenaamde PLEDs, zie verder).

De reden voor de soms wat onverwachte eigenschappen van polymeren is de invloed van
de conjugatielengte8 op de optische en elektronische eigenschappen. Polymeren vormen
lange ketens en fundamentele excitaties (excitonen, polaronen,...) kunnen zich makkelijk
delocaliseren over die ketting (of andere, i.e. inter-chain excitaties) zodat bijvoorbeeld
de emissiegolflengte kan veranderen9 als een polymeer opkrult of als de conjugatie wordt
verbroken door een knik.

Naast deze intrinsieke lengte speelt ook de interactie tussen ketens een rol. Typisch vindt
na absorptie Förster transfer (zie ook hoofdstuk 4) plaats naar de conformele delen met
de laagste exciton energie. Dat verklaart deels de grote Stokes shift en de brede absorp-
tiespectra in geconjugeerde systemen.

Een sterke interchain-interactie verhoogt de mobiliteit maar dat gaat ten koste van de
efficiëntie ([36]) wat aanleiding geeft tot een moeilijk compromis in het ontwerpen van
polymeer-gebaseerde LEDs. De mate van interchain-interactie (ook wel aggregatie ge-
noemd) wordt hoofdzakelijk gecontroleerd door het solvent (aromatisch of niet-aromatisch
en de concentratie) waarin het polymeer wordt opgelost en de manier van depositie (bij
spincoaten vooral de spinsnelheid).

2.1.1.4 Energiediagramma

Net als bij inorganische halfgeleiders zijn energie-diagrammen een nuttig hulpmiddel om
de werking van devices te begrijpen. Bij inorganische halfgeleiders gebruikt men banden-
schema’s om de energieniveaus van elektronen en gaten aan te duiden. Vermits door de
zwakke intermoleculaire interacties de toestanden in organische materialen sterk gelokaliseerd
zijn gebruikt men de hoogste bezette moleculaire orbitaal (HOMO) en de laagste onbezette
moleculaire orbitaal (LUMO) (beide gerefereerd t.o.v. het vacuümniveau) van een indi-
viduele molecule als relevante energieniveaus. Vaak speelt de specifieke morfologie en de
omgeving ook een grote rol en zijn de energie-niveau’s eerder gaussisch verdeeld rond deze
waarden. Die laatste moeten dan ook eerder als richtpunt gezien worden dan als absoluut
gegeven. Ook bij de nanokristallen is de elektron-affiniteit en de ionisatie-potentiaal niet
exact gekend zodat ook daar algemene literatuurwaarden genomen worden.

De lage ladingsdichtheden in organische materialen laten bovendien toe om lineaire band-
diagramma te veronderstellen, zelfs onder grote voorwaartse spanningen.

8De ruimtelijke uitbreiding van het gedelokaliseerde π- systeem.
9De Coulomb interactie verandert als elektron en gat gedelokaliseerd zijn waardoor de bindingsenergie

(en dus de emissiegolflengte) verandert.
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2.1.2 Studie van gebruikte materialen

De materialen die in deze thesis gebruikt worden variëren van organisch (TPD, m-MTDATA,
Alq3, PEDOT en MEH-PPV) tot inorganisch (ITO10, Mg, Al, nanokristallen). Hier be-
spreken we kort even de eigenschappen van de organische halfgeleiders TPD, m-MTDATA,
PEDOT, Alq3 en MEH-PPV. Een algemene opmerking betreft de stabiliteit van de ma-
terialen in een ’ambient’ omgeving (i.e. blootstelling aan zuurstof en water). De meeste
organische materialen vertonen snelle degradatie door photo-oxidatie ([53]) en verliezen
hun luminescente eigenschappen als ze niet in een stikstofkast (zgn. ’glove-box’ worden
opgeslaan). Idealiter gebeurt de volledige fabricage van OLEDs dan ook in een stikstofkast.
Helaas bestaat deze optie niet in onze laboratoria.

Figuur 2.4: Structuur van gebruikte organische materialen in deze thesis.

2.1.2.1 TPD en m-MTDATA

TPD11 is een moleculair organisch materiaal (zie figuur 2.4) dat typisch als gaten-transportlaag
gebruikt wordt. De zero-field gatenmobiliteit bedraagt ongeveer 10−6 cm2

V s . TPD lost op in
polaire solventen en kan gemakkelijk gespincoat worden. TPD kan ook opgedampt worden
in een hoog vacuüm. Een nadeel aan TPD is de lage glastransitietemperatuur12Tg = 60°C
in vergelijking met soortgelijke materialen als NPD (Tg = 96°C).

m-MTDATA13 is vergelijkbaar met TPD maar heeft een hogere glastransitietemperatuur
10ITO = Indium - Tin - Oxide
11TPD = N,N´-Bis(3-methylphenyl)-N,N´-diphenylbenzidine
12De glastransitietemperatuur is een karakteristieke temperatuur voor organische materialen waarboven

transities tussen verschilende materiaalfases kunnen optreden.
13m-MTDATA = 4,4’,4’’-tris(N,N-phenyl-3-methylphenylamino)triphenylamine.
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Tg = 70°C en lagere gaten-mobiliteit. Vooral de gunstigere banduitlijning met Alq3 in
m-MTDATA/Alq3 heterojuncties maakt van m-MTDATA een geschikt materiaal. Het
wordt typisch opgedampt in hoog-vacuum.

2.1.2.2 Alq3

Tris-(8-hydroquinoline)-aluminium (Alq3) is een coördinatiecomplex waarin aluminium
gebonden is met drie 8-hyroxiquinoline liganden (zie figuur 2.4). Alq3 is een ’moleculaire’
organische halfgeleider en wordt typisch geëvaporeerd in een hoog vacuum (<10−6Torr).
Spincoaten van Alq3 met behoud van luminescentie is tot nu toe nog niet aangetoond
waardoor evaporatie noodzakelijk blijft. De elektron mobiliteit bedraagt 10−6 cm2

V s wat
veel groter is dan de gaten-mobiliteit van 10−8 cm2

V s .

De fluorescentie situeert zich rond 550 nm en de phosporescentie vindt plaats rond 700 nm.
Alq3 (opgelost in tolueen) absorbeert rond 390 nm. De grote Stokes-shift tussen absorptie
en emissie is typisch voor moleculaire materialen en wordt oa. in organische lasers nuttig
aangewend om zelf-absorptie van laserlicht te vermijden.

Sinds de ontwikkeling van de eerste dubbellaagse OLED in 1987 door Kodak werd Alq3 het
werkpaard van de OLED industrie. Het wordt gebruikt als transportlaag voor elektronen,
als emissieve laag in groene LEDs en als gastmateriaal voor verschillende dyes (DCM2,
PtOEP,...) in meer geavanceerde OLEDs en organische lasers ([26]).

2.1.2.3 MEH-PPV

Het geconjugeerde polymeer MEH-PPV 14 is een afgeleide van het frequent gebruikte
poly-phenylene-vinylene (PPV) dat bekomen wordt door asymmetrische substitutie van
PPV met alkoxy groepen (zie figuur 2.4). Die extra groepen zorgen voor verhoogde
oplosbaarheid en een kleinere bandgap hetgeen de ladingsinjectie verbetert. Door photo-
excitatie worden vooral single-chain excitonen gevormd die radiatief vervallen met een
levensduur die typisch korter is dan 1 ns.

MEH-PPV is oplosbaar in niet-aromatische solventen zoals chloroform en aromatische
solventen zoals tolueen en chlorobenzeen. Een aromatisch solvent geeft meestal p-type
gedrag terwijl een niet-aromatisch solvent (e.g. chloroform) n-type gedrag oplevert ([36]).
Een mogelijk verklaring hiervoor is de verschillende conformaties die de polymeerkettingen
aannemen in deze verschillende solventen.Wij fabriceerden devices vanuit chlorobenzeen.
MEH-PPV is een van de meest gebruikte halfgeleidende polymeren en vindt toepassing in
PLEDs, organische zonnecellen en organische transistoren.

14MEH-PPV = (poly(2-methoxy,5-(2’-ethyl-hexyloxy)-p-phenylenevinylene)



Hoofdstuk 2. Organische licht emitterende diodes 13

2.1.2.4 PEDOT:PSS

PEDOT:PSS15 is een polymeer-mengsel bestaande uit twee ionomeren: gesulfoneerd polystyreen
(PSS) en poly(3,4-ethylenedioxythiophene) of PEDOT. PEDOT is een transparant en
geleidend polymeer dat vooral als injectielaag voor gaten wordt gebruikt in de organische
(opto-)elektronica. Het PSS wordt toegevoegd om de geleidbaarheid te verhogen.

Figuur 2.5: Structuur van de gaten-injector PEDOT.

2.1.2.5 Samenvatting van materiaaleigenschappen

In onderstaande tabel worden enkele belangrijke eigenschappen van TPD, m-MTDATA,
Alq3 en MEH-PPV samengevat.

Acroniem TPD Alq3 MEH-PPV MTDATA
Functie HTL ETL/EML ETL/HTL/EML HIL/HTL

LUMO (eV) -2.4 -3.0 -3.0 -2.0
HOMO (eV) -5.4 -5.9 -5.4 -5.2
Mobiliteit gat

( cm2

V s ) 1× 10−6 2×10−8 1× 10−6 10−7

Mobiliteit
elektron ( cm2

V s ) / 1.4×10−5 1×10−8 /

Processing Spincoaten /
Evaporatie

Evaporatie Spincoaten Evaporatie

Tabel 2.1: Eigeschappen van de gebruikte transportmaterialen in deze thesis. De mobiliteiten
zijn geldig bij 0V . Alle exacte waarden zijn onderhevig aan details van fabricatie,
blootstelling aan atmosfeer en specifieke processen (o.a. reactie met metallische elek-
trodes) gedurende werking. Deze waarden moeten dan ook eerder als richtpunt gezien
worden.

15PEDOT:PSS = Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) poly(styrenesulfonate)
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Figuur 2.7: Verschillende regimes in OLED onder externe spanning V. Zie tekst voor meer uitleg.

2.2 Basiswerking van een OLED

Een prototype organische diode bestaat uit een cathode, een anode en een organische
laag. Ladingsdragers worden vanuit de elektrodes (elektronen uit de cathode, gaten uit
de anode) geïnjecteerd in de organische laag (zie figuur 2.6). Belangrijk hierbij is om
op te merken dat de meeste organische materialen een lage intrinsieke ladingsdichtheid
hebben waardoor ze zich gedragen als isolatoren bij lage velden. Pas als voldoende lading
geïnjecteerd wordt uit de elektrodes kan geleiding plaatsvinden.

Figuur 2.6: Werkingsprincipe van een OLED.

De dunne organische filmen (typisch 100 nm) in combinatie met een lage intrinsieke lad-
ingdsichtheid zorgen ervoor dat bij lage externe spanningen de ingebouwde potentiaal16

voldoende is om een volledige ontruiming van het device te realiseren. Het verloop van de
energiebanden wordt bepaald door het ingebouwde veld vermits er praktisch geen bandaf-
buiging is door de lage ladingsdichtheden. De barrièrehoogtes voor elektronen -en gaten
injectie worden bepaald door de energieverschillen tussen de homo en lumo niveaus met
de werkfuncties van de cathode en anode. Interface - effecten17 zoals dipoollagen aan
de metaal-organische interface kunnen de effectieve barrière hoogte beïnvloeden maar we
zullen deze hier buiten beschouwing laten.

16De ingebouwde potentiaal is een gevolg van het werkfunctieverschil tussen anode en cathode.
17Merk op dat oppervlaktetoestanden zoals gekend bij de inorganische halfgeleiders hier geen probleem

zijn.
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Wanneer een positieve spanning wordt aangelegd, verhoogt men het Fermi-niveau van de
cathode ten opzichte van dat van de anode tot een vlakke-band situatie wordt bereikt
voor een spanning VFB = φcathode − φanode. Vanaf deze spanning (typisch ∼ 2V ) kunnen
ladingsdragers geïnjecteerd worden in de organische laag en kan radiatieve recombinatie
van elektronen en gaten optreden. Theoretisch zou de elektroluminescentie dus moeten
starten vanaf de vlakke bandspanning.

Merk op dat zelfs bij spanningen boven de vlakke-bandspanning een energiebarrière moet
overbrugd worden. Typisch veronderstelt men hier een Fowler-Nordheim tunnelmecha-
nisme bij hoge velden en een thermionische emissie bij lage velden.18 Om de werking
van PLEDs te optimalizeren moeten we dus de energiebarrières voor elektronen en gaten
proberen minimaliseren door metalen met gepaste werkfuncties te kiezen.

18Hier bestaat veel discussie over in de literatuur omdat bv. de typische beschrijving van tunneling
door vlakke golf-verstrooiing aan een potentiaalbarrière niet toepasselijk is op een organisch materiaal met
sterke wanorde.
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2.3 Verschillende types OLEDs

In deze sectie gaan we in op de verschillende types organische LEDs: polymeer -en molecu-
laire OLEDs. Voor uitgebreidere reviews verwijzen we graag naar de literatuur ([21],[26]).

2.3.1 Polymeer LED

Een polymeer LED (PLED) is een organische cel bestaande uit één organische poly-
meerlaag gecontacteerd met 2 elektrodes voor ladingsinjectie. PLEDs worden ontwikkeld
omwille van hun eenvoudige processing en grote flexibiliteit. Zo worden de meeste PLEDs
tegenwoordig vervaardigd via inkjet methodes en kunnen ze voor flexibele displays gebruikt
worden. De PLEDs die wij vervaardigen worden via spincoating gefabriceerd.

Figuur 2.8: Schets van een typische polymeer LED (PLED). Voor details, zie tekst.

De meeste PLEDs vertonen unipolair transport omdat slechts 1 elektrode efficiënt lad-
ingsdragers kan injecteren. Een typische situatie wordt geschetst in figuur 2.9 voor de
polymeren TPD en MEH-PPV. We zien dat de injectiebarrière voor gaten veel lager is
dan voor elektronen waardoor we (bij lage spanningen) kunnen stellen dat deze devices
alleen gaten geleiden. Doordat de ladingsbalans verstoord is zal ook de elektron-gat re-
combinatie (en dus de elektroluminescentie) relatief inefficiënt zijn. Bovendien gebeurt
recombinatie bij hoge velden in de buurt van de elektrodes waar koppeling van excitonen
naar plasmonen op de elektrodes optreedt. Typisch zijn PLEDs een grootte-orde minder
efficiënt dan (fluorescente19) moleculaire LEDs. Voor veel toepassingen weegt die lagere
efficiëntie echter niet op tegen de heel lage fabricatiekost, eenvoudige processing en grote
flexibiliteit. Bovendien vertonen PLEDs vaak ook lage drempelspanningen20 rond 2V.

Veruit het meest gebruikte polymeer is PPV (en zijn afgeleiden zoals MEH-PPV en CN-
PPV). Wij vervaardigden PLEDs uit MEH-PPV (zie figuur 2.9). Typisch worden PLEDs
gecontacteerd met een transparante ITO anode voor gateninjectie. Een metaal met een
lage werkfunctie (e.g. Al, Ca of Mg) wordt gebruikt als cathode om efficiënt elektronen
te injecteren. Mg en Ca vertonen zeer lage werkfuncties (3.6eV voor Mg en 2.9eV voor

19Phosporescente LEDs kunnen tot 2 grootte-ordes efficiënter zijn
20De drempelspanning wordt gedefinieerd als de spanning nodig om 0.1 cd/m2 te bereiken.
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Figuur 2.9: Energiediagram voor een PLED met MEH-PPV als actieve laag. De injectie gebeurt
via een ITO anode (gaten) en een Al cathode (elektronen). De banduitlijning met
TPD wordt ook getoond o duidelijk te maken dat MEH-PPV een gunstigere alignatie
heeft.

Ca) maar zijn zeer reactief waardoor vaak degradatie van de elektrode optreedt ([52]). Ca
en Mg doteren het polymeer typisch lokaal als n-type wat injectie nog vergemakkelijkt.
Aluminium is veruit het meest gebruikte materiaal ondanks zijn hogere werkfunctie van
4.3 eV. Vaak gebruikt men ook bufferlagen (zoals LiF of PS21) of co-evaporatie (Mg:Ag -
1/10) om de injectie en stabiliteit te verbeteren. Wij gebruiken Al en Al:Mg als cathode-
materialen.

Hoewel gateninjectie niet de beperkende factor is bij PLEDs gebruikt men toch extra
materialen om de gateninjectie te verbeteren. PEDOT (en varianten zoals PEDOT:PSS22)
is veruit het meest gebruikt materiaal voor deze functie. PEDOT wordt typisch gespincoat
vanuit een waterige oplossing. Het materiaal heeft een hoge werkfunctie (5.1eV) maar
biedt vooral reproduceerbaarheid in de processing omdat het planariserend effect heeft
op ’ruwe’ elektrode-materialen zoals ITO. Door planarisatie vermijdt men ’pinholes’, een
vaak voorkomend probleem in dunne filmen23.

Tot slot merken we nog op dat polymeren recent ook toepassing vinden als materialen
voor fotovoltaïsche cellen (zie bv. [2]). Een typische blend hiervoor is P3HT:PCBM.
Door kwantum dots te incorporeren kan men het absorptiespectrum van deze cellen sterk
vergroten om zo het zonnespectrum beter te benaderen (zie oa. [48]).

2.3.2 Moleculaire LED

In 1987 ontwikkelden Tang en Van Slyke (in opdracht van Kodak) de eerste moleculaire
OLED door Alq3 en diamine op te dampen en te contacteren met een ITO anode en
een Mg:Ag cathode. De naam ’moleculair’ duidt op de aanwezigheid van een moleculair
materiaal zoals Alq3. Moleculaire LEDs bevatten altijd 2 of meer lagen. De structuur
bood door de aanwezigheid van een hetero-interface (tussen het diamine en het Alq3) en
toegewijde transportlagen een oplossing voor de twee grote nadelen van éénlaags-devices

21PS = Polystyrene
22PSS of polystyrenesulfonaat wordt toegevoegd om de geleidbaarheid te verhogen.
23Typische dikte van de polymeerlagen in een PLED zijn 50 nm PEDOT en 100 nm MEH-PPV.
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(o.a. de PLEDs) , nl. het unipolair transport en de exciton quenching aan de elek-
trodes. We kunnen de werking begrijpen door een energieschema24 van de organische cel
te beschouwen zoals weergegeven in figuur 2.11. Merk op dat wij TPD en Al gebruiken in
plaats van respectievelijk diamine en Mg:Ag (zie figuur 2.10).

Figuur 2.10: Schets van moleculaire LED zoals vervaardigd in deze thesis.

Figuur 2.11: Energiediagram van de moleculaire LED uit figuur (2.10). De ITO/PEDOT anode
heeft een hogere werkfunctie (-5.1eV) dan de hier vemelde ITO anode.

De problemen van één-laag OLEDs worden opgelost door de combinatie van toegewijde
transportlagen met efficiënte ladingsinjectie en de aanwezigheid van een interface waar
ladingsdragers accumuleren en recombineren ver weg van de elektrodes. Wanneer men
de cel onder voorwaartse spanning (i.e. cathode negatief t.o.v. anode) plaatst, zal het
Alq3 elektronen transporteren (’electron transport layer’ of ETL) die geïnjecteerd worden
vanuit de Al cathode naar de heterointerface. Het TPD transporteert op zijn beurt gaten
(’hole transport layer’ of HTL) die vanuit het ITO worden geïnjecteerd naar de heteroint-
erface. We merken op dat de barrière voor elektron-injectie in Alq3 veel lager is dan deze
voor elektron-injectie in MEH-PPV bij de PLED van vorige paragraaf. Hierdoor is de
elektron/gat balans veel gunstiger dan in de moleculaire OLED. Men kan dan ook zeggen
dat het transport bipolair is. Aan de Alq3/TPD interface ondervinden elektronen een

24In energieschema’s worden de HOMO/LUMO niveaus van de organische materialen ten opzichte van
het vacuumniveau weergegeven. We moeten wel opmerken dat de vermelde niveaus vaak binnen enkele
tienden van een eV kunnen fluctueren door processing condities en technologieën.
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energiebarrière die tot tweemaal groter is dan deze voor gaten. In combinatie met de lage
gaten-mobiliteit in Alq3 worden de ladingsdragers aan de interface opgehouden alwaar ze
kunnen recombineren met de vorming van excitonen.

We merken op dat de emissie in de OLED van figuur 2.11 hoofdzakelijk zal komen van
excitonen gevormd op Alq3. De reden hiervoor is dat de elektronen de energiebarriere
voor injectie in TPD praktisch niet kunnen overwinnen. Hierdoor wachten de elektronen
op aankomende gaten en recombineren ze op Alq3 molecules. Men zegt dan dat Alq3 de
emissieve laag (EML) vormt van de organische LED.

Naast OLEDs met 2 actieve lagen bestaan er uiteraard ook vele uitbreidingen met toegewi-
jde blokkeringslagen (bv. voor gaten of elektronen) en injectielagen.

2.4 Injectie vanuit p-type silicium

Een mogelijkheid om de klassieke ’ITO anode - glas substraat’ combinatie te vervangen
is een p-type halfgeleider zoals p-Si (zie figuur 2.12). Het p-Si vervult dan zowel de
rol van substraat als gaten - injecterend contact. Die aanpak wordt voor visuele LEDs
weinig gebruikt vermits de meeste OLEDs emitteren doorheen het substraat (i.e. ’bottom-
emitting OLEDs’) en Si sterk absorbeert in het visueel. Voor onze toepassing speelt de
absorptie van silicium weinig rol vermits silicium transparant is in het NIR (i.e. boven
1100 nm).

Figuur 2.12: Vervangen van ITO/glas anode door silicium.

In de literatuur vinden we enkele referenties terug waarbij men top-emitting OLED struc-
turen met Si-anode gebruikt ([60, 62]). Deze resultaten bewijzen dat injectie vanuit in-
organische halfgeleiders in organische halfgeleiders zeker mogelijk is. We kunnen dit best
begrijpen als we naar de banduitlijning van de geïsoleerde materialen kijken. Vermits
MEH-PPV een p-type organische halfgeleider (met lage intrinsieke dichtheid) is hebben
we een P-p heterojunctie. Men kan dergelijke juncties vereenvoudigd beschrijven met
bv. het Anderson-model. Het Anderson model is echter voor dit type juncties een te
sterke vereenvoudiging omdat polymeren oppervlakte-dipolen zullen induceren, een typ-
isch knelpunt in de Anderson beschrijving.

Silicium zowel als substraat als elektrisch contact gebruiken laat volledige integratie toe
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met CMOS en SOI. In dit werk zullen we dan ook de mogelijheid onderzoeken om p-type
Si als anodemateriaal te gebruiken.

2.5 Voordelen en nadelen van organische materialen

Organische materialen voor fotonische toepassingen bieden vele voordelen ten opzichte van
de klassieke inorganische materialen zoals lage fabricatiekost en integreerbarheid. De lage
fabricatiekost is een gevolg van de eenvoudige fabricatie-technieken zoals spincoating of
joule-evaporatie. De integreerbaarheid vloeit voort uit de amorfe structuur van organische
materialen waardoor ze makkelijk op allerlei substraten (gaande van silicium tot plastic)
aangebracht kunnen worden.

Uiteraard zijn er ook nadelen aan organische materialen. Hoewel oppervlaktepassivatie
niet nodig is, zijn organische dunne filmen zeer gevoelig aan degradatie door blootstelling
aan atmosferisch water en zuurstof ([53]). Verschillende verpakkingstechnieken werden
dan ook ontwikkeld om deze problemen tegen te gaan en idealiter gebeurt de volledige
processing onder stikstof atmosfeer. Onder hoge stroomdichtheden of radiatieve excitatie
ondergaan organische materialen ook vaak morphologische veranderingen waardoor ze
minder geschikt zijn om veeleisende toepassingen zoals lasers te realiseren.



Hoofdstuk 3

Colloïdale nanokristallen

In deze sectie gaan we in op de fysica en de chemie van de inorganische quantum dots
die we in onze quantum dot LED zullen gebruiken. Eerst wordt een overzicht gegeven
van de synthese -en depositiemethodes. Vervolgens wordt ingegaan op de interessante
optische eigenschappen van colloidale nanokristallen. Hiervoor gebruiken we een eenvoudig
effectieve-massa model dat toch al sterke inzichten oplevert. Ten slotte gaan we even dieper
in op de factoren die de radiatieve efficiëntie van de nanokristallen beïnvloeden. Een paar
interessante referentiewerken die algemeen voor dit hoofdstuk werden geraadpleegd zijn
[19], [39] en [1].

3.1 Inleiding

Er zijn in essentie twee types halfgeleidende kwantum dots: epitaxiale en colloïdale quan-
tum dots. Epitaxiale kwantum dots worden typisch vervaardigd op een substraat via vaste-
stof technieken zoals MOCVD1 en MBE2. De dots zijn vrij groot (typisch >10 nm) en hun
bandgap wordt vooral bepaald door de materiaalkeuze. Colloïdale nanokristallen worden
gegroeid in oplossing waardoor een groot gamma aan materialen, groottes en vormen mo-
gelijk is. Typisch zijn colloïdale kristallen kleiner dan 10 nm. Bij epitaxiale kwantum dots
is de oppervlate-volume verhouding kleiner dan bij de colloïdale nanokristallen waardoor
oppervlaktepassivatie minder cruciaal is. De passivatie van epitaxiale dots gebeurt door
epitaxiale overgroei van andere materialen met een bredere bandgap.

Bij colloïdale kristallen is oppervlaktepassivatie noodzakelijk om de luminescentie te be-
houden door de grote oppervlakte-volume verhouding. Het opppervlak van collodiale
quantum dots wordt gepassiveerd door organische liganden of door core/shell groei3. Beide

1Metalorganic chemical vapor deposition
2Molecular beam epitaxy
3Hierbij wordt een 2e materiaal gegroeid (de ’shell’) op het originele materiaal (de ’core’), bv.

PbSe/CdSe.

21
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methodes verminderen het aantal oppervlaktetoestanden en de bijhorende niet-radiatieve
recombinatie. De core/shell techniek verbetert ook de stabiliteit tegen foto-oxidatie ([1]).

De colloïdale passivatiemethodes zorgen er bovendien voor dat de nanokristallen makke-
lijk kunnen worden ingebed in polymeren en een groot aantal fotonische structuren zoals
fotonische kristallen en andere types microcaviteiten. Die mogelijkheid laat ons toe om
nieuwe fotonische devices te realiseren op een grote variëteit aan substraten. In deze the-
sis wordt deze eigenschap gebruikt om een NIR-LED te maken op silicium, iets wat tot
nu alleen maar lukte door Si quantum dots te groeien of door Er-dotering en enkel bij
lage temperatuur (<80K). De colloïdale kristallen zijn echter makkelijker (en dus goed-
koper) om te processen, ze zijn actief bij kamertemperatuur en bovendien zijn hun optische
eigenschappen makkelijker te manipuleren.

Figuur 3.1: (links) Schets van een colloidaal nanokristal met organische capping en (rechts) een
TEM opname van een PbSe nanokristal.

In deze thesis gebruiken we lood-chalcogeniden (zoals PbS, PbSe,...) omdat deze voor NIR
toepassingen uitermate interessant zijn. Zo bedraagt de bulk bandgap van PbS 0.41eV
waardoor we door kwantumopsluiting (zie sectie 3.3) het hele nabije infrarood kunnen
bereiken. Voor de eigenlijke devices kozen we voor PbS omdat het beter bestand is tegen
oxidatie dan PbSe en PbTe. In tabel (3.1) worden enkele materiaalparameters opgesomd.

Materiaal Structuur (300K) Type Egap(eV ) alattice(nm) Bohr radius (nm)
PbS Rocksalt IV-VI 0.41 0.59 18
PbSe Rocksalt IV-VI 0.28 0.61 46
CdS Zincblende II-VI 2.41 0.58 4.9

Tabel 3.1: Bulk eigenschappen van enkele frequent gebruikte materialen voor colloidale
nanokristallen (uit [19]). In deze thesis worden PbS en PbS/CdS (core/shell) gebruikt.

3.2 Synthese en depositie

In deze sectie wordt de standaard procedure voor de synthese van PbS nanokristallen
uitgelegd. Ook kationuitwisseling als groeitechniek voor core/shell systemen wordt even
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toegelicht. Tot slot gaan we in op de typische depositietechnieken: Langmuir-Blodgett
depositie en spincoaten.

3.2.1 PbS Synthese

De colloidale synthese van nanokristallen ([23]) kan begrepen worden met behulp van
de theorie van La Mer en Dinegar als de opeenvolging van een discreet nucleatie-event
gevolgd door een fase van snelle groei uit opgeloste monomeren. Uiteindelijk komt de
groei in een regime van Ostwald rijping terecht (ook wel ’veroudering’ of ’rekristallisatie’
genoemd). Nucleatie vindt plaats na de snelle injectie van een precursor in een heet
(coördinerend) solvent hetgeen resulteert in een decompositie van de precursor reagen-
tia en in supersaturatie van de gevormde monomeren. De aangroei gebeurt dan vanuit
oplossing en vermits de monomeer concentratie beneden de nucleatiedrempel komt vinden
er geen nieuwe nucleaties plaats. De nanokristallen groeien dus uniform aan. Eenmaal
de monomeer concentratie voldoende laag is komt men in het regime van Ostwald rijping
waar de kleinere deeltjes (met hogere oppervlakte-energie) oplossen ten voordele van de
grote.

Figuur 3.2: (a) Schema van de colloidale groei volgens La Mer/Dinegar en (b) ’hot injection’
methode met ’three-neck-flask’.[19]

3.2.2 Kationuitwisseling

Core/shell systemen kunnen vervaardigd worden door ’epitaxiale’ groei of door kationu-
itwisseling. De kationuitwisseling ([40]) is een eenvoudig proces waarbij de bestaande PbS
nanokristallen in een overmaat aan Cd-precursor worden opgelost (i.e. Q-PbS in verhit
tolueen wordt gemengd met een ODE-Cd(OA)2 oplossing). Door de overmaat aan Cd
worden Pb atomen uitgewisseld voor Cd atomen en ontstaat er een CdS schil rondom
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Figuur 3.3: (links) NIMA - Langmuir-Blodgett opstelling in de S3 clean-room en (rechts) typische
oppervlaktedruk vs. monolaag-oppervlakte karkateristieken van een PbS depositie
op mica

een PbS-kern. Merk op dat de roosterconstanten van PbS en CdS (zie tabel 3.1) goed
overeenkomen zodat weinig ’strain’ verwacht wordt bij de groei van een CdS/PbS hetero-
junctie.

3.2.3 Depositie

De nanokristallen kunnen in principe op elk oppervlak gedeponeerd worden door gepaste
variatie van de capping. De depositie-technieken die wij gebruikten waren spincoaten
vanuit oplossing en Langmuir-Blodgett (LB) depositie. De LB techniek is misschien minder
gekend maar is qua principe vrij eenvoudig. De basis is het gekende hydrofobe effect. Door
de hydrofobe capping van de nanokristallen (NC) blijven druppels NC-oplossing (typisch
in chloroform) namelijk drijven op water4. Door vervolgens het beschikbare oppervlak te
verkleinen worden de nanokristallen samengedrukt tot een monolaag op het water. Als
men nu een substraat door het wateroppervlak naar boven trekt, wordt de monolaag van
het wateroppervlak op het substraat verplaatst.

Praktisch wordt de vorming van de monolaag opgevolgd door de oppervlaktespanning op
te meten met een Wilhelmi-plaatje via een geijkte meetopstelling. De compressie gebeurt
door 2 teflon barrières (zie figuur3.3) samen te brengen. Men kan compressiesnelheid en
finale oppervlaktespanning aanpassen zodat men een grote controle heeft over de gevormde
laag. Door zorgvuldig afstellen kan men heel dichtgepakte monolagen en zelfs multilagen
maken op een grote variëteit aan substraten zoals silicium en glas.

Een groot nadeel aan deze techniek is weliswaar dat de samples moeten ondergedompeld
worden in water, hetgeen voor organische diodes een ontoelaatbare processtap is. Immers,
elke blootstelling aan zuurstof of water zal leiden tot een versnelde degradatie van de
organische materialen wanneer deze aan externe spanningen of intense excitaties worden

4Men gebruikt gedeïoniseerd water om contaminatie te vermijden.
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blootgesteld. Daarom wordt meer uitgekeken naar spin-coaten of stempeltechnieken (zgn.
Langmuir-Schaeffer) voor luminescentie - toepassingen.

Spincoaten is een welgekende procedure om uniforme dunne filmen aan te brengen op
vlakke substraten. Het materiaal dat men wil deponeren wordt opgelost in een vloeistof
met laag kookpunt5 en vervolgens op het substraat gedruppeld. Eenmaal aangebracht,
wordt het substraat aan hoge snelheid rondgedraaid (typisch 1000 rpm - 5000 rpm) zo-
dat het mengsel zich uitspreidt over het oppervlak en de vloeistof kan verdampen. Het
resultaat is een dunne film materiaal waarvan de dikte wordt bepaald door de initiële
concentratie in de oplossing, de viscositeit van het mengsel en de spinsnelheid:

t = kxsη
αω−β (3.1)

waarbij ω de spinsnelheid is, η de viscositeit en xs het gewichtspercentage van het materiaal
in de oplossing. De parameters k, α en β zijn afhankelijk van de gebruikte spincoater en
de viscositeit ([11]).

5Een laag kookpunt garandeert dat de vloeistof snel verdampt hetgeen nodig is om te verhinderen dat
het materiaal van het substraat wordt gespind.
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3.3 Optische eigenschappen

In deze sectie worden de optische eigenschappen van de colloidale nanokristallen uitgebreid
besproken. We gaan in op begrippen zoals absorptie, photoluminescentie, Stokes shift en
Auger recombinatie. Deze sectie dient als inleiding. Voor uitgebreidere modellen verwijzen
we de lezer naar de literatuur ([19],[39]).

3.3.1 Effectieve massa model

Om de elektronische toestanden van 0D systemen te bekomen kunnen we vertrekken van
de bulk conductie- en valentiebanden die we via de effectieve massa-theorie bekomen.
Volgens het Bloch theorema kunnen we de golffuncties in bulk schrijven als het product
van een vlakke golf-envelope en een cel-periodische functie u:

Ψn,k = un,k exp(ik · r) (3.2)

waarbij n de band index voorstelt en k de golfvector. De dispersierelatie E(k) geeft aanlei-
ding tot de gekende banddiagramma. Hoewel deze heel complex kunnen zijn, wordt in het
effectieve massa - model een eenvoudige parabolische dispersie van de energie aangenomen
wat leidt tot een constante effectieve massa. Men gaat er vanuit dat het concept van effec-
tieve massa geldig blijft in laag-dimensionale systemen zolang de dimensies groter blijven
dan de roosterparameter. Merk op dat deze voorwaarde in onze colloidale systemen ruim
voldaan is6. Laten we het eenvoudige geval van een directe halfgeleider met minima in het
Γ- punt7 (i.e. k=0) van de Brillouin zone. De energie-dispersie wordt dan gegeven door:

Ec(k) = Eg + ~2k2

2me
(3.3)

Ev(k) = −~2k2

2mh
(3.4)

Binnen uitgebreidere modellen (zoals de k.p-theorie) kunnen de effectieve massa’s me,h

voor elektronen en gaten vrij nauwkeurig berekend worden. Het idee achter de effectieve
massa is om de ’kristalkrachten’ (i.e. de invloed van de periodieke potentiaal) los te zien
van externe effecten (zoals opsluiting of externe velden). Concreet kunnen we de deeltjes
als vrij beschouwen als we hun massa vervangen door de effectieve massa.

Wanneer een halfgeleider tot nanoafmetingen wordt herleid, gaat men ervan uit dat de
golffunctie nog altijd kan geschreven worden als een lineaire combinatie van de vermelde
Bloch golven. Merk op dat deze dus geen eigenfuncties meer zijn als het systeem niet
oneindig uitgestrekt is (maw. als er geen translatiesymmetrie meer is). Men schrijft dan:

6Typische (loodchalcogenide) nanokristallen zijn 5 nm in diameter met een roosterconstante van 0.5
nm.

7Merk op dat de loodchalcogeniden bandminima hebben in het L punt van de Brillouin zone. Hierdoor
zijn hun bandextrema 4-voudig ontaard.
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Ψsp(r) =
∑
k

Cnkun,k(r) exp(ik · r) (3.5)

waarbij de coëfficienten Cnk bepaald worden door het opleggen van gepaste randvoorwaar-
den. Als we een zwakke k-afhankelijkheid van de u-functies veronderstellen, dan bekomt
men:

Ψsp(r) ' un,0(r)
∑
k

Cnk exp(ik · r) = un,0(r).f(r) (3.6)

Men noemt de functie f de envelope functie en deze voldoet aan:

[− ~2

2me
∇2 + Vc(r)] f = (E − EBloch) f (3.7)

Een analoge uitdrukking geldt voor de gaten. Vermits de periodieke functies un,0 kun-
nen bepaald worden binnen een tight-binding model, herleidt het probleem zich tot het
bepalen van de envelope-functies f . Deze zijn gekend als de oplossingen van het analytisch
oplosbare ’particle-in-a-sphere’ probleem.

We merken ten slotte op dat de combinatie van een envelopefunctie en een Blochfunctie
soms wat omslachtig overkomt. Een eenvoudige manier om deze concepten te begrijpen
is de enveloppe te zien als de beweging van het elektron (of het gat) in een potentiaalput
en het Bloch gedeelte te zien als de beweging in de periodieke kristalpotentiaal dat zich
in die potentiaalput bevindt.

3.3.2 Particle-in-a-sphere

De genormaliseerde envelope-functies f worden gegeven door:

fnlm(r) = Ylm(Ω)
√

2
R3

Jl(χnl rR)
Jl+1(χnl)

(3.8)

met −l ≤ m ≤ l en l = 0, 1, 2, .. ; n =1,2,... . Merk hierbij op dat l niet beperkt is
tot n − 1 zoals bij bv. het waterstofatoom.Ylm(Ω) is een sferische harmoniek en Jl is de
le orde besselfunctie van de eerste soort. χnl is de ne nul van de le orde Besselfunctie
(bv.χ00 = π). De energie-eigenwaarden volgen uit de randvoorwaarde φnlm(r = R) = 0 en
worden gegeven door:

Enl,e/h = ~2

2me/h

χ2
nl

R2 (3.9)

Merk op dat we voor de totale energie de Bloch energie nog in rekening moeten brengen
zodat we vinden:

E = EBloch + Enl,e + Enl,h (3.10)
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Figuur 3.4: Bandgap bereik van halfgeleidende nanokristallen. Naast de lood-chalcogeniden kun-
nen ook InAs en HgTe gebruikt worden voor de telecom golflengtes van 1.3 µm en
1.55 µm. [28]

Dat betekent dat de bandgap vergroot met een bedrag:

4Eg = ~2π2

2µ
1
R2 (3.11)

waarbij de gereduceerde effectieve massa µ wordt ingevoerd:

1
µ

= 1
me

+ 1
mh

(3.12)

We kunnen de bandgap dus gemakkelijk aanpassen door de deeltjesgrootte te variëren. Zo
heeft PbS een bulk bandgap van 0.41 eV bij 300 K wat men kan tunen naar bv. 0.8 eV
door deeltjes van 5 nm in diameter te maken.

3.3.3 Extra interacties

Invoeren van Coulomb interactie (of algemener elektron correlatie) in het effectieve massa-
model maakt dat het probleem niet meer analytisch oplosbaar is. Als men de Coulomb
interactie invoert als een stationnaire storingsterm vindt men een uitbreiding op (3.11):

4Eg = ~2π2

2µ
1
R2 − ζ

e2

εR
(3.13)

De parameter ε is de diëlektrische constante van PbS en de parameter ξ omvat polarisatie-
effecten ([1]) maar kan goed benaderd worden als 1/2. Zoals verwacht schaalt de Coulomb
interactie als 1/R.
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Figuur 3.5: Particle-in-a-sphere toestanden (nl) van de envelope.

Vaak wordt deze Coulomb interactie verwaarloosd als de opsluitingsenergieën (∼ 1
R2 )

groter zijn dan de typische Coulomb interactie-energie (∼ 1
R). Dat criterium vertaalt zich

in twee regimes voor nanokristallen: Voor deeltjes met een straal R kleiner dan de Bohr
radius aB spreekt men van sterke opsluiting (’strong confinement’) en voor deeltjes met
R > aB spreekt men van zwakke opsluiting (’weak confinement’). De nanokristallen die
wij gebruiken (PbS, PbSe,...) bevinden zich in het regime van sterke opsluiting omdat de
Bohr straal aB voor lood chalcogeniden (e.g. aB,PbS = 18nm en aB,PbSe = 46nm) veel
groter is dan de straal van de deeltjes (e.g. voor een bandgap van 0.8 eV is R ≈ 2nm).

In de praktijk kan men deze veronderstellingen testen door een zogenaamde ’sizing curve’
([35]) op te stellen. Hierbij wordt de bandgap uitgezet als functie van de deeltjesgrootte.
Het blijkt dat de opsluitingsterm (3.13) eerder schaalt als 1/R in plaats van 1/R2:

E = 0.41 + 1
0.0252d2 + 0.283d (3.14)

met d = 2R. Merk op dat hier werd gefit aan deeltjes waarbij R varieerde van 2 nm tot 6
nm.

De Coulomb interactie verschuift de excitonische niveaus in energie maar kan de ontaard-
ing niet opheffen. Hiervoor zijn andere correcties nodig zoals vormanisotropie (’shape
anisotropy’) en uitwisselingsinteractie (’exchange interaction’) (zie oa. [22, 19]).

3.3.4 Absorptie en photoluminescentie

Binnen het eenvoudige effectieve massa-model dat hierboven werd opgesteld worden de
selectieregels voor optische transities bepaald door het matrixelement van de dipooloper-
ator tussen de niet-interagerende elektron en gat-golffuncties (i.e. de envelope functies).
Concreet zijn voor niet-interagerende deeltjes alleen transities toegelaten die de kwan-
tumgetallen n en l behouden (zie figuur 3.5, links).

De toestandsdichtheid van een 0D systeem is door de discrete aard van de elektronische
toestanden een som van δ- functies. Dit vertaalt zich in een sommatie - uitdrukking voor
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de absorptiecoëfficient ([39]) :

α(~ω) ∼ |pcv|
2

V
|
∑
n,l

(2l + 1)δ(~ω − Eenl − Ehnl − Eg,bulk) (3.15)

waarbij de sterkte van een optische transitie wordt uitgedrukt door het matrixelement
pcv =< uc|1k · p|uv >. In deze context definieert men dan vaak ook de dimensieloze
(dipool-) oscillatorsterkte fif voor een transitie van een initiële toestand i naar een finale
toestand f :

fif = 2meω

~
| < ui|1k · p|uf > |2 (3.16)

De sommatie in (3.15) loopt over (n, l) vermits deze twee kwantumgetallen behouden
blijven8. In werkelijkheid zijn de delta-functies uiteraard verbreed door homogene (bv.
koppeling met akoestische fononen) en inhomogene effecten (bv. variatie op de deeltjes-
grootte). Typisch worden ze vervangen door Gaussische verdelingen, een aanpak die ook
gevolgd wordt om absorptiespectra zinvol numeriek te fitten.

Vermits de emissie door snelle intrabandrelaxatie (zie verder) altijd via toestanden aan
de bandrand gebeurt, kunnen we verwachten dat het emissiespectrum een deltafunctie zal
zijn. Uiteraard treedt ook hier verbreding op waardoor we een Gaussisch emissiespectrum
bekomen in de praktijk. Een absorptie- en emissiespectrum voor PbS kwantum dots
in tolueen op kamertemperatuur wordt weergegeven in figuur 3.6. De emissie heeft een
FWHM van 60 nm voor een grootte-dispersie van de kristallen< 5%. De transities worden
gelabeld met een notatie overgenomen uit [19]. De notatie is niet meer rechtstreeks met
de ’particle-in-a-box’ labeling te vergelijken door opmenging van kwantumgetallen (i.e.
opmenging van valentieband - toestanden door kwantumopsluiting). Het blijkt dat alleen
pariteit en totaal angulair moment goede kwantumgetallen zijn.

We merken onmiddellijk op dat de photoluminescentie verschoven is naar lagere energie
(hogere golflengte) ten opzichte van de eerste absorptiepiek. Deze Stokes shift (ca. 73
meV in figuur 3.6) is een gevolg van de exciton fijnstructuur van de nanokristallen.

Wanneer nanokristallen in een dunne film worden gebracht zal de Stokes shift typisch
toenemen. De belangrijkste reden hiervoor is de toegenomen Förster transfer tussen
nanokristallen met verschillende grootte: de kleine nanokristallen (met de grootste bandgap)
dragen hun energie over aan de grotere nanokristallen (met een lagere bandgap) waardoor
de emissie verschuift naar lagere energie en dus langere golflengtes.

3.3.5 Exciton fijnstructuur

Laten we tot slot de exciton-fijnstructuur ([6]) van de quantum dots kort toelichten. Uit
tight-binding berekeningen kan men makkelijk afleiden dat de bandextrema van lood-
chalcogeniden zich in het L punt van de Brillouin zone bevinden. Concreet betekent dit

8Het behoud is alleen geldig binnen het eenvoudige ’particle-in-a-sphere’ beeld.
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Figuur 3.6: Opgemeten absorptie en emissiespectrum van PbS nanokristallen met een gemiddelde
diameter van 5.18 nm. De standaardafwijking op de grootte is 4.9%.

dat de bandextrema 4 voudig ontaard zijn9. Door allerlei effecten (intervalley scattering,
exchange interactie en afwijking van sferische vorm) splitst de ontaarde bandrand-exciton
toestand in 2 nieuwe exciton toestanden: een ’bright’ exciton met hogere energie en een
’dark’ exciton met lagere energie. Het heldere exciton heeft een grote oscillator-sterkte
en drievoudige ontaarding (i.e. een triplet). De donkere toestand heeft een kleine oscil-
latorsterkte en is enkelvoudig ontaard (i.e. een singlet). Foton - absorptie gebeurt bij
voorkeur naar de bright state waarna het exciton kan relaxeren naar de lager gelegen dark
state. De totale levensduur is een combinatie van de dark en bright levensduur:

1
τ

= 1
τdark

( e
∆E
kT

e
∆E
kT + 1

) + 1
τbright

( 1
e

∆E
kT + 1

) (3.17)

waarbij τbright � τdark en ∆E = Ebright − Edark.

Op kamertemperatuur is het redelijk om te veronderstellen dat de energiesplitsing ∆E
voldoende klein (i.e. ten opzichte van kBT ) is om de totale levensduur te zien als de
levensduur van het bright niveau. Op die manier kan men uit absorptiespectroscopie (i.e.
transitie naar de bright state) de levensduur berekenen door de oscillatorsterkte van de
1S transitie te berekenen (zie bv. [35]).

9 De ontaarding is 8-voudig als men spin meerekent en het exciton manifold is 64 (=8x8) voudig ontaard.
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Figuur 3.7: Exciton fijnstructuur in PbX(X=S,Se).

We merken ten slotte op dat de dark-bright splitting op zich niet genoeg is om de Stokes
shift te verklaren. Immers, op kamertemperatuur zou de emissie vooral uit de bright state
komen en zou dus de Stokes shift moeten verdwijnen.

Enkel single-particle metingen kunnen echt uitsluitsel brengen over de aard van de Stokes
shift vermits in een ensemble verschuivingen kunnen optreden door re-absorptie en ’size
selective absorption’ (i.e. de absorptie schaalt met d3).

3.3.6 Radiatieve efficiëntie

Relaxatie van elektronische excitaties in veeldeeltjes-systemen (van individuele atomen
over quantum dots tot bulke halfgeleiders) gebeurt typisch via vier mechanismem ([29]):

• Radiatieve recombinatie (i.e. emissie van een foton)

En niet-radiatief:

• Multi-elektron relaxatie (bv. Auger recombinatie)

• Transfer naar andere vrijheidsgraden (bv. elektron-phonon koppeling)

• Defect-recombinatie (bv. aan onzuiverheden of aan oppervlaktetoestanden)

In opto-elektronische toepassingen is men uiteraard alleen geïnteresseerd in de radiatieve
recombinatie waardoor de andere drie (niet-radiatieve) mechanismen als verlies beschouwd
worden. De radiatieve efficiëntie wordt dan gedefinieerd als ([38]):

ηr = τnr
τnr + τr

(3.18)

waarbij τnr de levensduur is voor niet-radiatieve vervalmechanismen en τr de radiatieve
levensduur10. Hoge efficiënties worden dus bereikt voor systemen waar τr � τnr.

10Typisch 500ns voor lood-chalcogeniden.
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3.3.6.1 Radiatieve levensduur en intraband relaxatie

De radiatieve levensduur wordt bepaald door inherente eigenschappen van het systeem
(i.e. de oscillatorsterkte, de toestandsdichtheid in conductie- en valentieband, ...). Wan-
neer men quantum dots in het sterke opsluitingsregime beschouwt komt nog een extra
probleem opduiken: door de grote energieverschillen tussen de elektronische niveaus11

kan men verwachten dat de relaxatie van hoog geëxciteerde toestanden naar de bandrand
(waar de emissie plaatsvindt) extreem traag verloopt. Dit vermoeden is gebaseerd op het
feit dat de energie-relaxatie normaal via elektron-fonon koppeling gebeurt (i.e. dissipatie
van warmte). Om de grote energieverschillen tussen de niveau’s in nanokristallen te over-
bruggen zijn vaak meerdere fononen tegelijk nodig, hetgeen dit proces uitermate inefficiënt
maakt.

Men noemt dit vermeende fenomeen de ’phonon bottleneck’ en het was gedurende vele
jaren een punt van hevige discussie. De ogenschijnlijke paradox werd opgelost door tran-
sïente absorptie technieken waarmee men de relaxtiedynamica nauwgezet kan opvolgen
(zie oa. [19], [58]).

Figuur 3.8: Intraband relaxatie volgens het elektron-gat interactiemodel.

Het blijkt dat de energierelaxatie goed beschreven wordt door een Auger proces ([19])
waarbij elektron-gat interactie cruciaal is. In nanokristallen kan een gat snel kan relaxeren
naar de bandrand (door het dense manifold aan toestanden in de valentieband). Het
elektron kan dit echter niet doordat het aantal conductiebandtoestanden veel beperkter
is. In het Auger model wordt voorgesteld dat het elektron kan relaxeren naar lagere
energieniveaus zonder tussenkomst van fononen door zijn energie over te dragen op het

11Merk op dat dit vooral in de conductieband gebeurt vermits de valentieband in vele systemen een dens
manifold vormt van toestanden zodat intraband relaxatie door fonon-koppeling van gaten extreem snel is.
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gat (via een Auger type interactie). Het gat wordt dan geëxciteerd maar kan heel snel
weer relaxeren naar de bandrand. Op die manier kan het elektron telkens opnieuw zijn
energie relaxeren tot het de bandrand bereikt. Een mooie bevestiging van dit verhaal
kwam er door gebruik te maken van ’hole scavengers’ zoals thiolen. ’Hole scavengers’ zijn
ligandgroepen die een gote voorkeur hebben om een gat in te vangen. Door het invangen
van het gat is de elektron-gat interactie uitgesloten en zag men een drastische toename in
de intraband relaxatietijd van de elektronen.

De eerste experimenten werden uitgevoerd op CdS/CdSe maar recent werd dit mechanisme
ook aangetoond in loodchalcogeniden ([63]). Men vindt dat de relaxatie op een picoseconde
tijdschaal gebeurt wat betekent dat intraband relaxtie geen beperking vormt voor de
radiatieve recombinatie en dat de beruchte ’phonon bottleneck’ eigenlijk niet bestaat.

3.3.6.2 Niet-radiatieve levensduur en de rol van Auger recombinatie

In colloidale nanokristallen zijn vooral oppervlakterecombinatie en Auger recombinatie
de dominant bijdragen tot de niet-radiatieve levensduur. Na intensief onderzoek (zie
[19]) blijkt dat voor nanokristallen met degelijke oppervlaktepassivatie (bv. door capping
of door core/shell structuren) vooral het Auger mechanisme dominant is.

Auger relaxatie is een veeldeeltjes-proces dat ten minste twee elektronen (of gaten) vereist
en optreedt in alle systemen ongeacht hun dimensionaliteit ([46]). Eenvoudig gesteld
is Auger recombinatie een proces waarbij de excitatie-energie van een elektron-gat paar
overgedragen wordt aan een derde ladingsdrager. Die laatste wordt geëxciteerd naar
een hoog-energetische toestand12 en relaxeert dan niet-radiatief naar de band-rand, i.e.
thermalisatie zonder foton-emissie (zie ook figuur 3.9). De Auger levensduur τAuger kan
geschreven worden via Fermi’s gulden regel als:

τ−1
Auger = 2π

~
< | < ΨEa,Eb(r, r

′)|V ((r, r′)|ΨEh,Ef (r, r′) > |2 >Ωf ρf (Ef ) (3.19)

waarbij V (r, r′) de gescreende Coulomb-interactie voorstelt en het matrixelement uit-
gemiddeld is over de mogelijke ruimtehoeken Ωf van het Auger elektron met energie Ef .

Auger recombinatie treedt ook op bij multi-exciton (biexciton, ...) toestanden hetgeen
populatie-inversie in nanokristallen heel moeilijk maakt. Een experimenteel resultaat voor
CdSe quantum dots wordt bijvoorbeeld gegeven door Klimov in ([31]):

τAuger = βR3 (3.20)

met β= 5 ps
nm3 . Het blijkt dat deze relatie vrij algemeen geldig is, ook voor andere mate-

riaalsystemen. De algemene tendens is dat τAuger(3D)� τAuger(0D) .

Hoe komt het nu fundamenteel dat Auger zoveel efficiënter verloopt in laag-dimensionele
structuren ? In bulk is Auger recombinatie onderhevig aan strenge behoudswetten voor

12Een mogelijkheid is bv. excitatie naar het continuüm met ionisatie als gevolg.
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Figuur 3.9: Schets van Auger recombinatie in een 0D nanokristal. Ea,b zijn de quantizeerde
elektron energieniveaus en Eh is het analogon in de valentieband. Ef is de energie
van het Auger elektron dat in het continuum belandt door het Auger proces. Merk
op dat hier de speciale situatie Ea = Eb is geschetst.

moment en energie. Dat betekent dat het proces in bulk vrij zwak is in verhouding tot
de radiatieve recombinatie tenzij die laatste in eerste orde verboden is (zoals bij indi-
recte halfgeleiders). Door het wegvallen van translatiesymmetrie in 0D structuren wordt
het strikt momentbehoud gerelaxeerd waardoor Auger verval plots heel efficiënt wordt.
Bovendien is de spatiale overlap tussen elektronische toestanden in de valentie -en con-
ductieband zeer groot, hetgeen direct invloed heeft op de Auger levensduur.

3.3.6.3 Oplossingen

De snelle multi-exciton Auger recombinatie vormt een groot probleem in veeleisende
toepassingen zoals lasers. Bij een laser moet immers populatie-inversie bereikt worden
hetgeen voor loodchalcogeniden (met de 8-voudige ontaarding) betekent dat minstens 4
excitonen (per dot) nodig zijn voor transparantie. Deze toestand moet dan lang genoeg
blijven bestaan om de ’gain’ te kunnen opbouwen. Precies dat laatste is een groot prob-
leem vermits de Auger recombinatie voor multi-exciton toestanden de levensduur drastisch
vermindert (typisch < 100 ps). Ondanks de grote moeilijkheden werd in 2003 toch ges-
timuleerde emissie aangetoond in PbSe ([50]).

De vraag stelt zich dus hoe we de Auger rate kunnen onderdrukken of zelfs helemaal
vermijden ? Als we de ontaarding en dus de vereiste multi-exciton populatie voor inversie
kunnen verlagen of zelf volledig opheffen (i.e. single exciton gain), treedt Auger niet meer
op en kunnen de nanokristallen efficiënt als gain medium gebruikt worden.

Een aantal oplossingen voor het verlagen van deze ontaarding zijn het groeien van core/shell
(of core/multishell) deeltjes ([25],[17]) of anisotrope groei (e.g. rods [4]).
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Energietransfer op de nanoschaal

Op de nanoschaal kan energie op verschillende manieren overgebracht worden. Radi-
atieve transfer (met tussenkomst van een foton) is vaak inefficiënt in vergelijking met
niet-radiatieve processen. Voor de werking van onze LED is vooral Förster transfer en di-
recte ladingsinjectie van belang. Eerst behandelen we de Förster transfer in detail. Nadien
schetsen we een algemener beeld door ook spin in het verhaal te introduceren waardoor we
tot Dexter energietransfer komen. Ten slotte gaan we in op de directe ladingstransfer en
besluiten we dat voor alle mechanismen een korte capping van de nanokristallen gunstig
is.

4.1 Förster resonante energietransfer

Beschouw een donor-acceptor systeem zoals geschetst in figuur 4.1. Het Förster mecha-
nisme verplaatst een elektron-gat excitatie van de donor (D) naar de acceptor (A) door
een klassieke Coulomb interactie. We kunnen dit proces beschrijven via Fermi’s gulden
regel:

kFRET = 2π
~

ˆ (ˆ
|HDA|2ρA(EA)δ(EA − ED)dEA

)
ρD(ED)dED (4.1)

Merk op dat we hierbij ook expliciet de energie-afhankelijkheid van de toestandsdichtheid
in beschouwing nemen. Vermits we hier spreken over resonante energietransfer1 moet
de totale energie van het systeem behouden blijven hetgeen uitgedrukt wordt door de
delta-functie in 9.16.

Het matrixelement |HDA| wordt gegeven door :

HDA =< D∗A|ĤDA|DA∗ > (4.2)
1FRET = Förster resonante energie transfer.

36
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De (storings-) interactie ˆHDA is de elektrostatische Coulomb interactie:

ĤDA = e2

|R+ rD − rA|
' e2

R3 (rD · rA −
3(rA ·R)(rD ·R)

R2 ) (4.3)

waarbij R de donor-acceptor afstand voorstelt en e de elementaire lading. Door alleen de
eerste orde term te beschouwen beperken we ons tot de dipool-dipool interactie tussen de
2 ladingsverdelingen.

Figuur 4.1: Energiediagram van een organische molecule (links) met elektronische (S1, S0) en
vibrationele (n, m,...) energieniveaus en (rechts) van een halfgeleider quantum dot
met Eg de bandgap en nc,v conductie -of valentieband toestanden.

Merk op dat de operator ˆHDA algemeen vele interacties kan omvatten. Als we veronder-
stellen dat de afstand tussen donor en acceptor voldoende klein is ten opzichte van de
golfengte van de exciton transities kunnen we de radiatieve uitwisseling van energie (i.e.
sequentiele emissie en absorptie) evenals retardatie effecten verwaarlozen. Als bovendien
de lijnbreedtes voldoende groot zijn kunnen we ons beperken tot zwakke koppeling. On-
der deze voorwaarden is de interactie tussen de donor en de acceptor volledig gedomineerd
door de vermelde Coulomb interactie tussen lading op de donor en op de acceptor.

Uitdrukking (9.16) voor FRET vertrekt van een continuum aan toestanden. Indien we
alleen discrete toestanden beschouwen (op donor en acceptor) kunnen we de integratie
vervangen door een discrete som over de initiële en finale toestanden:

kFRET = 2π
~
∑
i,f

p(i)| < f |ĤDA|i > |2δ(Ef − Ei) (4.4)

waarbij p(i) de bezettingswaarschijnlijkheid voorsteld van de initiële toestand i.
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De uitdrukking (4.4) voor FRET is praktisch niet bruikbaar maar kan gemakkelijk her-
schreven worden met behulp van experimenteel toegangkelijke grootheden zoals het (genormeerde)
emissiespectrum FD van de donor en de absorptie werkzame doorsnede σA van de acceptor.
Voor een bewijs verwijzen we naar de appendix, het resultaat is de volgende uitdrukking:

kFRET = 3c4ΦD

4πR6τn4

ˆ
FD(ω)σA(ω)

ω4 d(ω) (4.5)

waarbij c de lichtsnelheid in vacuum, ΦD de radiatieve efficiëntie van de donor2, τ de donor
levensduur en n de brekingindex van het medium is.

We zien dat de energietransfer sterk afhangt van de overlapintegraal van het emissiespec-
trum van de donor en het absorptiespectrum van de acceptor. Voor NIR - nanokristallen
als acceptoren is de overlap tussen de absorptie en de visuele emissie van de organische
donoren heel groot (zie ook figuur4.2).

Figuur 4.2: Overlap tussen het absorptiespectrum van de colloidale nanokristallen (zwart) en het
emissiespectrum van de organische donoren Alq3 en MEH-PPV (rood).

In deze context definieert men de Förster straal als:

R6
F = 3c4ΦD

4πn4

ˆ
FD(ω)σA(ω)

ω4 d(ω) (4.6)

Men herschrijft de FRET rate dan als:

kFRET = 1
τ

(RF
R

)6 (4.7)

2Radiatieve efficiëntie = aantal geëmitteerde fotonen/aantal geabsorbeerde fotonen, zie ook sectie
(5.4.1.1).
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Organische donor QD Förster straal (nm)
Alq3 0.3 7.9

MEH-PPV 0.1 7.0

Tabel 4.1: Experimenteel bepaalde Förster straal voor organische donor (MEH-PPV, Alq3) en
PbS nanokristal als acceptor.

De betekenis van de Förster straal is dus de donor-acceptor afstand waarvoor de donor
even waarschijnlijk zijn excitatie overdraagt op de acceptor als op zichzelf (dus radiatief
of niet-radiatief) te vervallen. Deze uitdrukking is vrij algemeen en wordt toegepast op
organische en anorganische systemen. In ons geval is de Förster transfer van een organische
donor (MEH-PPV, Alq3) naar de colloidale nanokristallen van belang. Maar ook tussen
de nanokristallen onderling vindt Förster transfer plaats (zie oa. [5]).

In tabel (4.1) staan de Förster stralen vermeld voor de situatie met PbS nanokristallen
als acceptor en de organische materialen MEH-PPV en Alq3 als donor. Merk op dat de
nanokristallen zelf al een straal hebben van ongeveer 2.5 nm, hetgeen met capping liganden
op ongeveer 3.5 nm komt. Slechts 4 nanometer strekt zich dus uit in de organische matrix
rond de dots.

De transfer-efficiëntie η wordt gedefinieerd als:

η = kFRET
kFRET + kR + kNR

= 1
1 + ( R

RF
)6 (4.8)

4.2 Dexter transfer

In de afleiding van de Förster transfer hebben we de spin niet expliciet in rekening gebracht.
Deze is belangrijk vermits selectieregels (oa. gebaseerd op behoud van spinsymmetrie)
vaak bepaalde transities van moleculaire excitaties verbieden waardoor ze niet tot Förster
transfer kunnen bijdragen.

Om een breder beeld te hebben van welke transfermechanismen er op de nanoschaal kunnen
plaatsgrijpen beschouwen we de situatie van een 2 elektron/2 molecule systeem. Vermits
elektronen fermionen zijn moeten de golffuncties die de grondtoestand en de geëxciteerde
toestand van het totale systeem beschrijven (respectievelijk ψ1 en ψ2) anti-symmetrisch
zijn met betrekking tot het uitwisselen van 2 deeltjes (i.e. het Pauli principe). De notatie
is als volgt : 1a = grond toestand van molecule 1, 1b = geëxciteerde toestand van molecule
1, enz. ... . Men bekomt dan:

ψ1 = 1√
2

[φ1b(1)σ1b(1)φ2a(2)σ2a(2)− φ1b(2)σ1b(2)φ2a(1)σ2a(1)] (4.9)

ψ2 = 1√
2

[φ1a(1)σ1a(1)φ2b(2)σ2b(2)− φ1a(2)σ1a(2)φ2b(1)σ2b(1)] (4.10)



Hoofdstuk 4. Energietransfer op de nanoschaal 40

Figuur 4.3: Illustratie van Dexter en Förster transfer.

waarbij φ de spatiale en σ de spin - golffunctie is. De argumenten (1 en 2) verwijzen naar
de elektronen.

Het elektronisch interactie-element wordt gegeven door:

H21(el) =< ψ2|Hint |ψ1 > (4.11)

Door orthogonaliteit van de spin-golffuncties bekomen we twee termen:

H21(el) = HForster
21 +HDexter

21 (4.12)

waarbij:

HForster
21 =< φ1a(1)φ2b(2)| e2

r12
|φ1b(1)φ2a(2) >< σ1a(1)|σ1b(1) >< σ2b(2)|σ2a(2) > (4.13)

HDexter
21 = − < φ1a(2)φ2b(1)| e2

r12
|φ1b(1)φ2a(2) >< σ2b(1)|σ1b(1) >< σ1a(2)|σ2a(2) >

(4.14)

De eerste term is de gekende Förster term. We zien dat bij Förster transfer ieder elektron
op zijn eigen molecule blijft. Er is dus geen uitwisseling van elektronen. We zien ook
onmiddellijk dat de spin-pariteit moet behouden blijven bij Förster verval, iets wat we bij
de vorige afleiding niet in rekening hadden gebracht. Dat betekent dus dat een organische
triplet toestand (in eerste orde althans) niet kan bijdragen tot Förster transfer omdat de
grondtoestand een singlet toestand is.

De tweede term is nieuw en wordt de Dexter term genoemd. We zien dat bij Dexter
transfer er een elektron uitwisseling plaatsgrijpt. Elektron 1 wordt bv. van molecule 1
naar molecule 2 overgebracht. Het is duidelijk dat deze interactie alleen maar kan als er
voldoende overlap is tussen de moleculaire orbitalen. Voor Dexter transfer bestaat geen
sluitende uitdrukking zoals voor Förster maar algemeen neemt men aan dat Dexter transfer
exponentieel afneemt met een karakteristieke lengte van enkele

o
A. Vermits onze quantum

dots een organische capping van meer dan 1 nm hebben is deze uitwisselingsinteractie dus
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te verwaarlozen voor de energietransfer van een organische molecule naar een colloidale
quantum dot. Dexter transfer speelt wel een grote rol in puur organische systemen zoals
bij phosporescente OLEDs ([61]).

4.3 Directe ladingstransfer

Naast de niet-radiatieve (Förster en Dexter) en radiatieve energie-transfer kan een accep-
tor ook rechtstreeks geëxciteerd worden als een elektron-gat paar uit het gastmateriaal
wordt geïnjecteerd via tunneling (zie figuur 4.4). Met tunneling bedoelen we de kwantum-
tunneling van een elektron (of een gat) doorheen de potentiaalbarrière gevormd door de
isolerende liganden. Deze barrière is typisch enkele eV hoog en ongeveer 1 nm breed.
Hoewel we door gebrek aan exacte waarden over tunneling geen kwantitatieve uitspraken
kunnen doen, kunnen we wel inzien dat ook in deze situatie korte liganden te verkiezen zijn
boven langere liganden. Immers, hoe dunner de potentiaalbarrière, hoe waarschijnlijker
de injectie van ladingsdragers en eventuele elektroluminescentie.

Figuur 4.4: Schema voor directe ladingsinjectie.

Tunneling vertoont typisch een exponentiële afhankelijkheid van de barrière-dikte met
kleine lokalisatielengte a zodat een kleine verandering in de ligand lengte wel degelijk
grote gevolgen kan hebben voor de efficiëntie van de devices. De lokalisatielengte a wordt
gegeven door:

a = ~
[m2 (V0 − E)]1/2

(4.15)

waarbij m de effectieve massa van het gat/elektron is, V0 is de barrièrehoogte en E de
energie van het elektron/gat.
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Quantum dot LED

5.1 Hybride aanpak

De meest voorkomende kwantum dot LED ontwerpen zijn een combinatie van colloïdale
nanokristallen en gekende OLED ontwerpen (PLED, moleculaire LED,...). De kwantum
dots fungeren als efficïente infrarood-dyes en kunnen in bepaalde ontwerpen ook een belan-
grijke rol spelen in het ladingstransport. De reden voor deze hybride aanpak ligt hoofdza-
kelijk in de lage mobiliteiten (zelfs t.o.v. organische materialen) van pure kwantum dot
superroosters. Door deze hybride aanpak kan men vaak ook de emissie weghouden van de
metallische elektrodes door de emitterende dots in een beperkt gebied van de structuur
aan te brengen.

Vanuit technologisch oogpunt valt de keuze voor organische materialen ook zeer gunstig
omdat zij eenvoudige en ’zachte’ fabricatie technieken hebben1 die compatibel zijn met de
fragiele colloidale kristallen én met standaard substraten zoals glas en silicium.

Hoewel in dit werk alleen de combinatie met organische materialen werd onderzocht,
bestaan er ook nog andere mogelijkheden zoals de combinatie met anorganische mate-
rialen (typisch oxides) en klassieke quantum well structuren (zie verder).

5.1.1 Werkingsmechanisme

De basiswerking van hybride kwantum-dot/organische devices is gebaseerd op twee mech-
anismen die we besproken hebben in hoofdstuk 4: Förster transfer en directe ladingsinjec-
tie.2

1Zoals spincoaten en joule-evaporatie.
2Andere mechanismen zoals sequentiële emissie en re-absorptie zijn op deze schaal verwaarloosbaar.

42
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Figuur 5.1: Werkingsprincipe van een hybride LED: (a) Förster transfer en (b) directe ladingsin-
jectie.

5.1.1.1 Niet-radiatieve energietransfer

Het eerste mechanisme berust op Förster transfer. Hierbij wordt een excitatie van de
organische gastheer niet-radiatief overgedragen op de nanokristallen. Uit sectie (4.1) weten
we dat deze transfer bepaald wordt door de radiatieve efficiëntie van de donor en afneemt
met donor-acceptor separatie R als 1

R6 .

Merk op dat deze afname minder uitgesproken is dan de exponentiële variatie bij directe
ladinginsjectie. Eenmaal de excitatie overgedragen is speelt ook de radiatieve efficiëntie
van de nanokristallen een rol. Deze vertelt ons immers wat de kans is dat de excitatie ook
radiatief zal vervallen.

5.1.1.2 Directe ladingsinjectie

Directe ladingsinjectie is de rechstreekse injectie van elektronen en gaten in de kwantum
dot waar ze een exciton vormen en vervolgens radiatief kunnen recombineren.

Zoals vermeld in de sectie over optische eigenschappen is Auger recombinatie uitermate
efficiënt in colloidale nanokristallen, hetgeen betekent dat van zodra de elektron-gaten
balans verstoord wordt3, excitonen quasi ogenblikkelijk gequencht worden voor ze een
foton kunnen emitteren. Precies deze voorwaarde maakt directe ladingsinjectie niet direct
een geschikte kandidaat voor exciton generatie vermits we de ladingsbalans onmogelijk
kunnen balanceren voor elke stroomdichtheid. Desondanks zijn de meest efficiënte hybride
LEDs hoofdzakelijk gebaseerd op directe ladingsinjectie vermits men makkelijk efficiënte
heterojuncties kan maken van devices waarbij Förster transfer niet of nauwelijks optreedt
(bv. door TiO2 te gebruiken als hole blocking layer).

3Bijvoorbeeld door het vormen van een trion (=exciton + extra ladingsdrager).
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5.1.1.3 Conclusie

Het is belangrijk om op te merken dat beide mechanismen (directe injectie & Förster)
steeds tegelijk zullen optreden in onze devices en dat voor beide geldt dat kortere capping
liganden de efficiëntie zullen verhogen.4

5.2 Resultaten uit de literatuur

In de literatuur worden drie routes gevolgd:

• Polymeer met volume-inmenging van de kwantum dots: [55],[51], [49], [24]

• Moleculaire LED met kwantum dot monolaag:[7], [13], [9]

• Inorganische LED met kwantum dot monolaag: [59]

De efficiëntie van visuele quantum dot LEDs kende een steile opmars vanaf hun ’ont-
dekking’ in 1994 door Alivisatos et al. ([3]). In figuur 5.2 wordt de evolutie van de externe
kwantumefficiëntie geschetst. De recentste rapporten claimen 2% ([13],[7]) en het bedrijf
’QD vision’5 zou 7% bereikt hebben in 2009.

Figuur 5.2: Evolutie van de externe kwantumefficiëntie voor visuele LEDs in vergelijking met de
evoltie van OLEDs. [15]

De recentste ontwikkeling voor NIR LEDs komen uit 2005. Nadien focusten deze onder-
zoeksgroepen (Sargent, Klimov) zich vooral op de ontwikkeling van NIR-gevoelige zon-
necellen met nanokristallen ([48]) en NIR-photodiodes ([54]). De hoogste efficiënties (ca.
0.3%) werden bereikt met een MEH-PPV(PbS)/Alq3 structuur6. Dit is een grootte-orde
lager dan bij de visuele LEDs en is waarschijnlijk te wijten aan het gebruik van MEH-PPV

4 Vaak is de radiatieve efficiëntie van de nanokristallen zelf wel kleiner voor kortere liganden. Er moet
dus een afweging gemaakt worden !

5Opgericht door Seth-Coe Sullivan, een van de pioniers in dit gebied.
6Typisch 0.01 % voor monolayer MEH-PPV/PbS



Hoofdstuk 5. Quantum dot LED 45

als gatentransportlaag. MEH-PPV vormt immers geen elektron-barrière op Alq3 in tegen-
stelling tot bv. TPD ([7]) of TFB ([13]). Hierdoor worden de elektronen niet vastgehouden
aan de hetero-interface en dragen ze minder bij tot de transfer naar de nanokristallen (het-
zij via Förster transfer of via directe injectie). Een interessant resultaat kwam dit jaar
(2010) nog van de Universiteit van Michigan (VS) (zie [24]) waar men koppeling tussen
de nanokristal (elektro-)luminescentie en een nabije fotonische kristal-caviteit realiseerde
op silicium. De injectie gebeurde wel vanuit Au/ITO en niet rechtstreeks vanuit silicium.

Naast het gebruik van organische materialen wordt ook de combinatie van colloïdale
nanokristallen met inorganische ladingstransportlagen (typisch oxides zoals NiO en ZnO)
onderzocht (oa. aan MIT, [59]). Inorganische materialen hebben het voordeel hoge
stroomdichteden te kunnen voeren zonder noemenswaardige degradatie. Dergelijke de-
vices zijn gebaseerd op een systeem van directe injectie vermits hier geen Förster transfer
kan plaatsvinden7.

Figuur 5.3: Alternatieve device concepten: (links) Inoranische quantum dot LED en (rechts)
hybride quantum well - nanokristal LED. Zie tekst voor uitleg en referenties.

Een veelbelovende oplossing werd in 2004 uitgewerkt door V. Klimov ([30]) en is gebaseerd
op een Förster transfer mechanisme tussen een InGaN/GaN quantum well structuur en
een nabijgelegen nanokristal monolaag8. De geometrie van deze devices wordt getoond
in figuur (5.3). Als de scheiding tussen de quantum well en de nanokristallen enkele nm
bedraagt worden de well excitaties efficiënt (tot 55%) overgedragen op de nanokristallen.

Het voordeel van deze hybride techniek is dat ladingstransport en licht-emissie volledig
ontkoppeld zijn. Zo kan men gebruik maken van de uitstekende mobiliteit en stabiliteit
van de klassieke quantum well voor het ladingstransport en tegelijk de interessante lumi-
nescente eigenschappen van de nanokristallen behouden zonder deze zwaar te belasten.

7De inorganische lagen vormen geen excitaties zoals bij luminescente organische materialen, ze dienen
alleen als laag voor ladingstransport.

8De gebruikte nanokristallen waren geen loodchalcogeniden maar CdSe/ZnS core/shell deeltjes die
typisch in het visueel emitteren.
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5.3 Eigen devices

Aanvankelijk werd ingezet op TPD/Alq3 structuren vermits de meest efficiënte visuele
quantum dot LEDs tot nu toe met dergelijke heterostructuren waren opgebouwd. Het
bleek al snel dat we de evaporatie van Alq3 niet zelf konden uitvoeren en na enkele mislukte
pogingen werd dan toch voor MEH-PPV/PbS structuren gekozen. Deze laatste hebben het
voordeel dat ze volledig via spincoating kunnen aangebracht worden. De oplosbaarheid van
MEH-PPV vormde echter een groot probleem maar dat werd opgelost door een nieuwe
batch te bestellen. Eenmaal we reproduceerbaar lagen konden maken met MEH-PPV
werden ook enkele MEH-PPV/Alq3 LEDs gemaakt.

Figuur 5.4: Schema van de devices gefabriceerd in deze thesis.
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5.4 Efficiëntie

Om de efficiëntie van LEDs te karakteriseren bestaan verschillende definities: externe/interne
kwantumefficientie, radiatieve efficiëntie en extractie-efficiëntie. Ook op de efficiëntie-
afname bij hoge velden wordt even ingegaan.

5.4.1 Externe en interne kwantumefficiëntie

De (externe) efficiëntie ηe van een elektrisch gestuurde lichtbron is gedefinieerd als de
verhouding van het aantal geëxtraheerde fotonen tot het aantal geïnjecteerde elektronen.
Deze efficientie (ook wel ’externe kwantum efficiëntie’ (= EQE) genoemd) is het product
van de interne kwantumefficiëntie ηint en de extractie-efficiëntie ηext:

ηe = ηint × ηext (5.1)

De interne efficïentie vertelt ons hoeveel fotonen er gecreërd worden per elektron dat
geïnjecteerd wordt aan de elektrodes. De extractie-efficiëntie vertelt ons hoeveel van deze
fotonen naar de buitenwereld kunnen geëxtraheerd worden. Belangrijk hierbij is wat we
verstaan onder de buitenwereld. In veel toepassingen is alleen de top-emissie belangrijk
en is het dus zinvoller om de buitenwereld te definiëren als de bovenkant van de LED.

5.4.1.1 Interne kwantumefficiëntie

De interne kwantumefficiëntie wordt beïnvloed door twee factoren:

• Energietransfer naar de nanokristallen (directe injectie of Förster)

• Energieconversie (i.e. kans op foton-emissie) van het nanokristal

Figuur 5.5: Mechanismes die bijdragen tot de interne kwantumefficiëntie: (a) Energietransfer en
(b) Energieconversie (i.e. foton-emissie).
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Efficiëntie van de energietransfer De efficiëntie waarmee de geïnjecteerde ladings-
dragers energie overdragen aan de nanokristallen hangt af van het dominante transfer-
mechanisme (i.e. directe ladingsinjectie of Förster transfer). Voor Förster transfer kunnen
we deze direct relateren aan de radiatieve efficiëntie van de organische materialen Φ9, i.e.
het aantal fotonen dat geëmitteerd wordt voor elk foton dat ingevangen wordt:

Radiatieve efficiëntie = Φ = Aantal geëmitteerde fotonen
Aantal geabsorbeerde fotonen (5.2)

Φ bepaalt immers rechtstreeks de Förster straal (zie 4.6). Een grote radiatieve efficiëntie
van de organische materialen impliceert dus een efficiënt Förster mechanisme.

Efficiëntie van energieconversie Eenmaal de excitatie is overgedragen (via Förster
of directe injectie) op de emittor speelt de radiatieve efficïentie van deze emittor een grote
rol. Deze is voor de nanokristallen sterk afhankelijk van de kwaliteit van de oppervlak-
tepassivatie.

Het moge duidelijk zijn dat de radiatieve efficiëntie van zowel de organische materialen als
van de nanokristallen een belangrijke rol speelt in de werking (en uiteindelijk de efficiëntie)
van de LED. De radiatieve efficïentie wordt in dit werk opgemeten met een integrerende
sfeer (zie 6.2.3).

5.4.1.2 Extractie-efficiëntie

De extractie - efficiëntie is de fractie fotonen dat uit de planaire structuur kan geëxtra-
heerd worden. Het aantal fotonen dat de caviteit kan verlaten wordt bepaald door de
extractiehoek van de structuur en de interne verliezen (bv. door absorptie in de met-
allische elektrodes). Deze factoren kunnenn geoptimaliseerd worden door respectievelijk
microcaviteiten te gebruiken (vb. RCLED10 structuur) en door elektrode-materialen te
kiezen met lage absorptieverliezen.

Caviteitsontwerp Een groot nadeel aan klassieke halfgeleiders voor LED toepassingen
zoals GaAs is hun hoge brekingsindex (meestal n > 3) waardoor veel fotonen intern
gereflecteerd worden. Bij organische materialen is dit effect minder uitgesproken door de
lagere brekingsindex (typisch n ≤ 2). Een ruwe schatting (zonder rekening te houden
met caviteitseffecten) geeft een extractie-efficiëntie van 7% (= 1

4n2 ). Door een resonante
caviteit te creëren (zgn. RCLED) kunnen we deze efficiëntie verhogen ([20],[57]). De
caviteit kan bv. bestaan uit een Si/SiO2 - DBR spiegel11 onder het ITO en de metallische

9De Engelstalige benaming is PLQY = Photoluminescent quantum yield. De radiatieve efficiëntie
verwijst hier naar het materiaal en niet naar de LED structuur op zich.

10RCLED = Resonant Cavity Light Emitting Diode
11DBR = Distributed Bragg Reflector. Door het hoge indexcontrast tussen Si en SiO2 volstaat één DBR

paar.
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Figuur 5.6: Extractie-efficiëntie bij 1550 nm gesimuleerd in CAMFR (voor de geschetste struc-
tuur in de inzet).

spiegel gevormd door de Al kathode. Door de kwantum dots halverwege de caviteit te
plaatsen kunnen we een koppeling met hogere orde caviteitsmodes verhinderen en zo de
extractie in één mode sterk verhogen. Enkele eenvoudige CAMFR12 simulaties tonen aan
dat we zo de extractie kunnen verhogen tot 45% (zie figuur).

Merk op dat deze simulaties weinig zin hebben als de dots random verspreid zijn vermits
dan geen éénduidige koppeling met de caviteitsmodes bestaat en het netto-caviteitseffect
wegvalt.

Metaal absorptie Metalen absorberen NIR fotonen en zullen zo de efficiëntie verlagen
(zie bv. opgemeten ITO absorptie in figuur 5.7). Een oplossing kan zijn om rechtstreeks
uit het substraat te injecteren, bv. door Si in plaats van glas/ITO te gebruiken. Hoe
zit het echter met de absorptie in een p-Si substraat ? Bij 1.55 µm is het plasma effect
vooral te wijten aan vrije ladingsdragers en niet aan band-gap effecten. De toename van
de absorptiecoëfficient wordt empirisch bepaald:

4α = 10−18(4ne +4nh) (5.3)

Bij een p-type dotering van 2.1017cm−3 bedraagt de absorptie 5 dB/cm wat resulteert in
een imaginair deel van de brekingsindex |nI | ' 10−4. We merken op dat dit 3 grootteordes
kleiner is dan bij ITO. Voor een n-type bedraagt de absorptie bij dezelfde dotering 15
dB/cm.

12CAMFR = CAvity Modeling Framework, zie ook http://camfr.sourceforge.net/.

http://webpagina
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Figuur 5.7: Imaginair deel van de ITO brekingsindex als functie van golflengte, bepaald met een
ellipsometer. Merk op dat we bij 1550 nm de absorptie kunnen verlagen door het
ITO na depositie niet te annealen.

5.4.2 Efficiëntie-afname bij hoge velden

Bij hoge stroomdichtheden valt de efficiëntie van organische LEDs typisch sterk af. We
kunnen dit begrijpen als we de verschillende exciton verliesmechanismen beschouwen:
Exciton-exciton quenching, veld-dissociatie, polaron-exciton quenching en exciton-phonon
koppeling. Al deze mechanismen groeien in belang bij hogere velden (of analoog hogere
stroomdichtheden) hetgeen de roll-off van de efficiëntie bij hoge velden verklaart.

5.5 Andere toepassingen

De structuren die we fabriceren kunnen ook gebruikt worden als fotodetectoren ([42],[43])
en in fotovoltaïsche toepassingen ([48],[33]). De gevoeligheid van ’solution-processable’
photovoltaïsche devices kan door het gebruik van NIR nanokristallen (PbS, PbSe, ...) uit-
gebreid worden tot het NIR13 om zo een tot nu toe onbereikbaar deel van het zonnespec-
trum te gebruiken. Hoewel het steeds meer duidelijk wordt dat beruchte fenomenen (zoals
multi-exciton generatie) niet efficiënter optreden in de nanokristallen dan in bulk, is de
mogelijkheid tot goedkope en flexibele zonnecellen met een verbeterde efficiëntie op zich
al verder onderzoek waard.

Bij de vermelde toepassingen is de extractie van foto-gegenereerde lading belangrijk. Hi-
erdoor zijn vele LED heterostructuren niet geschikt voor fotovoltaïsche toepassingen en
gebruikt men typisch andere materialen (P3HT:PCBM, ...) ([54]) of pure kwantum dot -
multilagen ([48]). Ook MEH-PPV/PbS blends worden gebruikt ([33]).

Net zoals bij de LED structuren, verloopt de extractie14 van ladingsdragers pas efficiënt
als ligandbarrière wordt ingekort.

13Organische materialen absorberen typisch niet voorbij 800 nm.
14Bij LEDs injectie, maar het fysisch mechanisme is bij beide resonante tunneling.
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Experimenteel

6.1 Fabricatie

6.1.1 PbS synthese

De PbS synthese ([34]) wordt uitgevoerd in een stikstofatmosfeer om oxidatie te voorkomen.
In een eerste stap wordt een 0.5 M oplossing van zwavel in OLA (Oleylamine-Sulfur of
OLA-S) gemaakt in de stikstofkast. In een ’three-neck-flask’ wordt 0.843 g PbCl2 gemengd
met 7.5 ml OLA en opgewarmd tot 108°C (afhankelijk van de gewenste deeltjesgrootte).
Na 30 minuten wordt 2.5 ml van de zwaveloplossing OLA-S geïnjecteerd in de PbCl2 oploss-
ing. De temperatuur zakt tot 100°C en wordt constant gehouden via een thermokoppel
op 100°C. Wanneer de gewenste groeitijd is verstreken (typisch <20 min., zie figuur 6.1)
wordt de reactie gequencht door toevoeging van 10 ml tolueen.

Na synthese wordt de OLA organische capping vervangen door OA (oleic acid of oleïnezuur).
Na decantatie worden de nanokristallen in tolueen opgelost and opgeslaan in de koelkast.
Hierna kan een selectieve precipitatie de grootte-dispersie nog verbeteren.

6.1.2 Device fabricatie

Een gedetailleerde beschrijving van de fabricatie wordt in de appendix gegeven (zie 9.1).
Samengevat bestaat de fabricatie uit 4 stappen: maken van polymeer/nanokristal oploss-
ing in de handschoenkast, reinigen van de ITO/Si substraten, spincoaten van de oplossing
en depositie van kathode via e-beam evaporatie.

De oplosbaarheid en stabiliteit van MEH-PPV (aangekocht via Sigma-Aldrich) vormden
een groot probleem, vermits het polymeer nooit een echt volledig homogene oplossing
vormde, i.e. er bleef een vlokkerige substantie over. Om dit te verhinderen filterden
we de oplossingen met een 1 µm filter. Na deze filterstap bleef echter weinig polymeer
over in de oplossing, zodat de filmdiktes na spincoaten niet reproduceerbaar waren. Na

51
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Figuur 6.1: Groei van PbS colloidale nanokristallen in oplossing als functie van groeitijd en
(inzet) corresponderende deeltjesgrootte.

talloze mislukte pogingen konden we niet anders dan de kwaliteit van het MEH-PPV
in twijfel trekken. Uiteindelijk werd eind april een nieuwe batch MEH-PPV besteld via
Sigma. Met het nieuwe MEH-PPV1 waren de oplossingsproblemen verdwenen en konden
we reproduceerbaar devices maken.

Figuur 6.2: (links) Foto van sample onder spanning en (rechts) schematische voorstelling.

Als solventen werden (gefilterd) chloroform, tolueen, chlorobenzeen en 1,2 - dichloroben-
zeen gebruikt. MEH-PPV lost op in al deze solventen maar voor het spincoaten2 zijn
solventen met lage kookpunten te verkiezen zoals chloroform. Chloroform verdampt echter
te snel en dus werd typisch voor chlorobenzeen gekozen.

Voor de realisatie van de quantum dot LEDs dienden we de nanokristallen op te mengen
met het polymeer MEH-PPV. We deden dit door een gekende hoeveelheid nanokristallen
droog te blazen in de stikstofkast en daar rechtstreeks de MEH-PPV oplossingen aan toe
te voegen3. De volumefractie f wordt gedefinieerd als:

1Het nieuw aangekochte MEH-PPV werd continu in de stikstofkast bewaard op een O2- niveau lager
dan 5 ppm.

2Als het solvent niet tijdig evaporeert wordt de oplossing gewoon van het sample gegooid door het
spinnen.

3Merk op dat de nanokristallen zelf oplosbaar zijn in chlorobenzeen.
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f = VNC
VNC + Vpolymeer

(6.1)

waarbij VNC de liganden in rekening brengt:

VNC = 4
3π(Rcore +Rligand)3N (6.2)

Het aantal nanokristallen N wordt berekend via de concentratie van de stockoplossing die
we kennen uit absorptiemetingen ([35]).

6.2 Metingen

In deze paragraaf gaan we in op de verschillende basismetingen die uitgevoerd werden
om de devices te karakteriseren: emissie en excitatie, opmeten LED emissie en externe
efficiëntie, bepalen van radiatieve efficiëntie, AFM en transiënte photoluminescentie.

Figuur 6.3: Opstelling bij Lumilab en aanduiding van de belangrijkste componenten.

6.2.1 Emissie en excitatie setup

De emissie-en excitatie setup van Lumilab (UGent) laat ons toe om spectrale informatie
over onze organische materialen en de nanokristallen te bekomen op een snelle en be-
trouwbare manier. De opstelling bestaat uit een excitatie-arm (Xenon lamp, excitatie-
monochromator en slits), een sample ruimte (lenzen, samplehouder, filters) en een detectie-
arm (slits, emissie-monochromator en NIR/VIS detector). De detector voor het UV-VIS
gebied is een Peltier gekoelde, roodgevoelige PMT. Voor het NIR gebruiken we een ger-
manium detector. Deze wordt gekoeld met vloeibare stikstof om zijn donkerstroom te
verminderen. De opstelling wordt gebruikt om de emissie van de nanokristallen in oploss-
ing en in dunne filmen te bestuderen. Om de radiatieve efficiëntie van de organische
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materialen en de nanokristallen te bepalen werd ook een integrerende sfeer toegevoegd
aan de opstelling (zie 6.2.3).

6.2.2 LED opstelling

Wegens praktische redenen (elektrische aansturing, calibratie, lage throughput, ...) is het
niet aangewezen om de emissie van de LEDs op te meten in de emissie/excitatie - setup van
Lumilab. Hiervoor werd een nieuwe setup gebouwd in het optisch lab van de Photonics
groep. De opstelling bestaat uit een DC spanningsbron (Keithley 2400) en een optische
vermogenmeter (Si detector (400 nm - 1100 nm) of Ge detector (800 nm -1800nm)), beide
aangestuurd via een pc4. De opstelling wordt afgeschermd om achtergrond straling te
verminderen en zo de ruis te onderdrukken.

Een groot nadeel aan deze opstelling is dat de samples blootgesteld worden aan zuurstof en
water. Wanneer hoge spanningen (en a fortiori hoge stroomdichtheden) worden aangelegd,
vertonen de samples een versnelde degradatie zowel door opwarming als door zuurstof
gerelateerde degradatie (i.e. de normale oxidatie van de organische materialen wordt
drastisch versneld). Hier wordt in de sectie ’Resultaten’ verder op ingegaan. Een idealere
situatie is om de karkaterisatie in een stikstofkast uit te voeren.

Figuur 6.4: Foto van LED opstelling in het PRG meetlabo.

4Via het Python meetframework ’Pymeasure’.
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6.2.3 Bepalen van de radiatieve efficiëntie

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 4 is de radiatieve efficiëntie Φ (ook wel PLQY5 genoemd)
een belangrijke grootheid, vermits het een directe vertaling is van de emissie-efficiëntie van
een materiaal en dus de invloed van bv. slechte oppervlaktepassivatie of photo-oxidatie
snel duidelijk maakt. Ook voor de werking van de NIR LED is de radiatieve-efficiëntie
cruciaal, vermits deze direct relateert aan de interne kwantumefficiëntie (zie 5.4.1.1).

Figuur 6.5: (links) Schema van de opstelling voor de bepaling van de PLQY en (rechts) foto van
opstelling bij Lumilab.

De absolute6 radiatieve efficiëntie van oplossingen en dunne filmen wordt typisch bepaald
via een methode bedacht door de Mello et al. ([18],[41]). Deze methode vertrekt van een
standaard excitatie-emissie setup uitgebreid met een integrerende sfeer. Een integrerende
sfeer (zie figuur 6.5) is een bolvormige caviteit waarvan de wanden bedekt zijn met een
hoogreflectieve en diffuse coating (typisch BaSO4 of teflon). De sfeer verdeelt de emissie
van een geëxciteerd sample gelijk over het diffuse oppervlak. Vervolgens wordt deze emissie
opgevangen aan een uitgangspoort door een detectie-tak (zie figuur 6.5) bestaande uit een
collimerende lens, een emissie-monochromator en een detector. Met deze opstelling wordt
typisch een bepaalde excitatie-golflengte gekozen en een emissie-spectrum opgemeten.

Men meet dan typisch 5 spectra op (zie ook het voorbeeld in figuur 6.6):

• Ein : Geïntegreerde emissiespectrum door directe excitatie van het sample

• Eout : Geïntegreerde emissiespectrum door indirecte excitatie van het sample

• Xempty: Geïntegreerde excitatie met lege sfeer (i.e. geen sample)

• Xin: Geïntegreerde excitatiespectrum met directe excitatie sample

• Xout: Geïntegreerde excitatiespectrum met indirecte excitatie sample
5PLQY = Photoluminescent Quantum Yield
6Er bestaan ook relatieve methodes die vertrekken van een standaard dye met ’gekende’ efficiëntie.
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De radiatieve efficiëntie Φ wordt dan gegeven door [41]:

Φ = Ein − (1−A)Eout
XemptyA

(6.3)

met
A = 1− Xin

Xout
(6.4)

Een afleiding van deze formule is terug te vinden in de appendix (zie 9.2). Merk op dat
alle spectra moeten gecorrigeerd worden voor de througput van de sfeer en de detectie-arm
alvorens de integratie uit te voeren (zie volgende paragraaf).

Figuur 6.6: Voorbeeld van metingen op MEH-PPV voor het bepalen van de radiatieve efficiën-
tie. Deze spectra moeten gecorrigeerd en geïntegreerd worden om de grootheden te
bekomen waarvan sprake in vergelijking (6.3). Voor uitleg over de naamgeving, zie
tekst.

6.2.3.1 Calibratie

Vermits de througput van de integrerende sfeer en de detectie-arm van de opstelling (lens,
monochromator en detector7) golflengte-afhankelijk is, moeten we een calibratie uitvo-
eren. De opstelling zonder sfeer is gecalibreerd in het UV-VIS, maar niet in het NIR.
De golflengte-afhankelijkheid van de integrerende sfeer is een gevolg van de golflengte-
afhankelijke reflectiviteit van de sfeer coating.

We kunnen algemeen een transferfunctie definïeren voor de opstelling bestaande uit de
sfeer en de detectie (inclusief monochromator throughput en detector responsiviteit) als:

T (λ) = aantal detector counts
aantal geëmitteerde fotonen door bron (6.5)

7De lens vertoont absorptie in het NIR en de detector heeft een bepaalde responsiviteit. Ook de
monochromator is niet perfect golflengte-onhafhankelijk.
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Figuur 6.7: Typische spectrum van een zwarte straler : (1) ideale straler, (2) Wolfraam draad en
(3) grijze straler met ε = 0.425

Het bepalen van die functie berust erop een bron te hebben waarvan we ’perfect’ weten
hoeveel fotonen hij emitteert bij elke golflengte. We kunnen dit doen door een NIST -
traceerbare lamp (zgn. calibratie-standaarden) aan te schaffen. Een goedkopere oplossing
is op zoek te gaan naar een bron die voldoet aan de eisen voor een betrouwbare calibratie nl.
een breed en continu spectrum (dus geen pieken zoals bij gasontladingslampen), analytisch
gekende golflengte-afhankelijkheid en een gekend totaal (radiatief) vermogen.

De bron die deze eisen het beste benadert is een zwarte straler. Een zwarte straler is een
bron van elektromagnetische straling die idealiter geen reflectie of transmissie van straling
toelaat en waarvan de emissie alleen bepaald wordt door zijn temperatuur T. De spectrale
irradiantie (in W/(m2)) van zwarte stralers wordt beschreven door de wet van Planck :

I(λ, T ) = 8πhc2
λ5

1
exp( hc

λkBT
)− 1

(6.6)

Een ideale zwarte straler bestaat uiteraard niet, maar veel objecten komen aardig in de
buurt zoals bv. klassieke gloeilampen. Deze stralers volgen het verloop voorspeld door
Planck maar vertonen een verminderde emissie ε bij hogere golflengtes. Voor gloeilampen
(bv. tungsten-halogeen lampen) is deze emissiviteit ε goed gekend en volgt ze voor vol-
doende hoge temperatuur van het emitterende filament (typisch wolfraam) de empirische
relatie ([32]):

ε(λ) = A−B log( λ

500) (6.7)

voor λ > 500nm. De constanten zijn: A = 0.425 ; B = − 0.15
log(3) . Voor kortere golflengtes

is de emissiviteit nagenoeg constant ε(λ < 500nm) = 0.425 (zie figuur 6.8). Een grijze
straler is een bron met constante emissiviteit over alle golflengtes. Als men zich tot het
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Figuur 6.8: Emissiviteit ε van wolfraam van UV tot NIR [Newport].

visuele deel van het spectrum zou beperken, is de halogeenlamp (met wolfraam filament)
goed te benaderen als grijze straler. Vermits wij echter tot in het NIR geïnteresseerd zijn
moeten we de emissiviteit zeker in rekening brengen.

Met de kennis van de emissiviteit kunnen we het aantal geëmiteerde fotonen f(λ, T ) van
de straler in het golflente interval ]λ, λ+dλ[ schrijven als een constante (onafhankelijk van
de golflengte) vermenigvuldigd met de gekende golflengte-afhankelijkheid:

f(λ, T )dλ = C0 ×
B −A log( λ

500)
λ4

1
exp( hc

λkBT
)− 1

dλ (6.8)

De constante C0 is afhankelijk van het emissie-oppervlak en is in principe niet gekend.
We kunnen deze wel benaderend berekenen door te veronderstellen dat het geleverde
elektrische vermogen volledig wordt omgezet in optisch vermogen.

We merken op dat een absolute calibratie (i.e. kennis van C0) niet nodig is om de radiatieve
efficiëntie te bepalen, vermits een constante voorfactor in de transferfunctie geen invloed
heeft op de uitdrukking (6.3). Dat betekent dat we ons kunnen beperken tot het bepalen
van de golflengtevariatie van de functie f(λ, T ) en dat de constante C0 niet bepaald moet
worden. Concreet moeten we alleen de temperatuur T van het emitterende filament kennen
voor een betrouwbare golflengtecalibratie te doen. De temperatuur T (in K) van de
halogeenlamp is gerelateerd aan zijn weerstand R (in Ohm) via:

( T

298)1.2 = R

R298
(6.9)

De calibratie gebeurde zoals aangegeven in figuur (6.9). De lamp werd aangedreven met
6.6V en 0.626A wat overeenkomt met een temperatuur van 2138 K en een maximale emissie
rond 1335 nm. Vervolgens meten we het emissiespectrum op van 300 nm tot 1800 nm en
delen we dit spectrum door het spectrum (6.8) van een zwarte straler op T = 2138K.
Hiermee bekomen we op een constante na de transferfunctie T (λ) van de sfeer en de
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Figuur 6.9: Opstelling voor calibratie van de integrerende sfeer.

detectie-arm.

De detectie-arm is gecalibreerd tot 800 nm8 en de reflectie van de sfeerwand is vrij con-
stant (i.e. golflengte-onafhankelijk) in dit gebied. We verwachten dus weinig golflengte-
afhankelijkheid, hetgeen ook duidelijk te zien is in figuur 6.10.

In het NIR (800 nm - 1800 nm) echter is de detectie-arm niet gecalibreerd en bovendien
is de reflectie van de sfeerwand niet meer constant in dit gebied. We zien dit duidelijk
aan de sterke variatie van T (λ) in figuur 6.11. De sterke afname voorbij 1800 nm is een
gevolg van de detector responsiviteit die sterk afneemt door de Ge-bandgap (1878 nm).
De absorptie rond 1400 nm is te wijten aan een absorptie in de collimatie-lens van de
emissie-tak.

Figuur 6.10: VIS-Transferfunctie T (λ) van de sfeer + detectie-arm op een logaritmische schaal.

8De meetsoftware heeft een ingebouwde correctiefile van 300 nm tot 800 nm. Voor het NIR is er geen
dergelijke correctie beschikbaar.
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Figuur 6.11: NIR-Transferfunctie T (λ) van de sfeer + detectie-arm op een logaritmische schaal.

6.2.3.2 Extra correcties

De formule (6.3) houdt geen rekening met ongewenste absorptie in de sfeer zoals cuvette
-en solvent absorptie en re-absorptie. Om hiervoor te corrigeren passen we de formule van
de Mello aan tot (zie appendix voor afleiding):

Φ = Ein − (1−Atot)Eout
XemptyAtot

Q (6.10)

met de correctiefactor Q:
Q−1 = (1− Ap

Atot
)(1−Ar) (6.11)

waarbij we een onderscheid maken tussen de bijdrage van dye-absorptie Ad en parasitaire
absorptie Ap (bv. door het cuvette of het solvent) tot de totale absorptie9 Atot (= Ad+Ap).
De correctieterm met Ar corrigeert voor de re-absorptie van emissielicht door het sample
zelf. Merk op dat dit bij veel organische dyes, alsook bij kwantum dots wel degelijk een
probleem vormt door een significante overlap van het absorptie -en emissiespectrum. Voor
details verwijzen we naar de appendix.

De parasitaire absorptie van cuvette en solvent werd opgemeten in de spectrofotometer
voor een aantal typische solventen (zie inzet van figuur 6.12). Merk op dat de optische
densiteiten laag genoeg zijn zodat we deze waarden rechtstreeks kunnen relateren aan
Ap

10. We zien dat voor excitaties boven de 400 nm de absorptie Ap ≈ 0.05 bedraagt.
9Merk op dat A hier staat voor de ’kans op absorptie’ en dus gerelateerd is aan de absorptiecoefficiënt

α via A = 1− 10−α.
10Zie ook (9.2.2)
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Figuur 6.12: NIR en UV-VIS (inzet) absorptie van cuvette met enkele typische solventen.

Hoe belangrijk zijn deze correcties voor een typische metingen op colloïdale nanokristallen
? Voor colloïdale nanokristallen geldt typisch: Ad = 5Ap ≈ 1 en Ar < 0.0511 vrij normaal
is voor excitaties rond 400 nm en emissie in het NIR. Men bekomt dan:

Q = 1
(1− Ap

Atot
)(1−Ar)

≈ (1 + Ap
Atot

)(1 +Ar) ' 1.25 (6.12)

De correcties zijn dus wel degelijk belangrijk vermits ze tot 25% afwijking kunnen geven.

We zien in figuur (6.12) dat ook cuvette en solvent reabsorptie in het NIR een rol kunnen
spelen als we niet het gepaste solvent kiezen (zie figuur 6.12). Voor C2Cl4 is dit echter te
verwaarlozen en alle NIR - spectra worden dan ook met dit solvent opgenomen.

6.2.3.3 Experimentele problemen in het NIR

De infrarood detector (een gekoelde Ge detector) is veel minder gevoelig dan de visuele
CCD detector. Dat heeft als gevolg dat een sterke excitatie nodig is om de infrarood
emissie boven de ruis van de Ge detector te krijgen. Op zich is dat geen probleem vermits
beide detectoren relatief gecalibreerd zijn (zie paragraaf over calibratie). Echter, de CCD
satureert al snel voor deze grote excitatie waarden zodat we de X - spectra niet (betrouw-
baar) kunnen opmeten. We moeten dus een gekende attenuatie inbouwen voor het visuele
licht. Twee opties werden onderzocht: variatie van de emissie - slits en een filterplaatje.

De variatie van de slits was te onbetrouwbaar vermits grote slitbreedtes de spectrale
resolutie van de emissie monochromator drastisch verlagen en zo een extra golflengte-
afhankelijkheid invoeren. Een filterplaatje is een betere oplossing vermits we hiervan
exact de golflengteafhankelijke transmissie kunnen berekenen.

11De Stokes shift tussen absorptie en emissie zorgt ervoor dat re-absorptie beperkt is.
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Figuur 6.13: Transmissieprofiel van filterplaatje en typisch excitatieprofiel.

Het verhogen van de excitatie heeft echter nog een belangrijk nadeel: het verlaagt de
spectrale nauwkeurigheid van de input tak (typisch van 0.1 nm tot meer dan 5 nm).
Als we niet exact weten welke golflengtes ingestuurd worden via de excitatie-tak kunnen
we ook niet correct corrigeren voor het filterplaatje. Dit fenomeen wordt geïllustreed in
figuur (6.13) waar het opgemeten excitatie spectrum en de transmissie van het filterplaatje
getoond worden.

Al deze problemen leiden ertoe dat de grootheid Xempty (zie 6.3) niet nauwkeurig bepaald
kan worden. Vermits deze in de noemer van de PLQY uitdrukking optreedt, is zijn invloed
zeer groot.

Een mogelijke oplossing voor de spectrale nauwkeurigheid is het gebruik van een laser diode
in plaats van een Xe- lamp met monochromator als excitatie-bron. Ook in de relevante
literatuur gebruikt men steeds een laser als excitatie-mechanisme. Vermits een compacte
laserdiode niet voorhanden was, hebben we deze optie niet kunnen uitproberen.

Merk op dat de problemen zich alleen voordoen als we van detector moeten wisselen
gedurende een meting. Voor visuele dyes is dit niet nodig en dus zijn de metingen voor
die materialen wel betrouwbaar. In (7.3.1) worden enkele resultaten getoond. De relatieve
fout is typisch kleiner dan 20%.



Hoofdstuk 6. Experimenteel 63

6.3 AFM

De AFM is een ’atomic force microscope’ waarbij de topografie van een oppervlak gevi-
sualiseerd wordt door de afbuiging van een cantilever op te meten. De afbuiging is een
gevolg van de Van Der Waals interacties tussen de tip en het sample oppervlak en is niet
gerelateerd aan een tunnelstroom zoals bij STM12. De afbuiging wordt opgemeten door
een laser te focusen op de cantilever en vervolgens de afwijking in reflectie op te meten
als de cantilever op en neer beweegt door de variaties in het sample oppervlak. Een AFM
heeft twee meetstanden: contact mode en ’tapping’ mode. Bij contact-mode maakt de
cantilever-tip altijd contact met sample waardoor het tot snelle slijtage van de tip en
beschadiging van het sample kan leiden. Bij tapping mode oscilleert de cantilever op zijn
natuurlijke resonantiefrequentie en maakt hij dus maar om de periode contact met het
sample. Voor zachte materialen (zoals polymeren) of delicate samples (zoals kwantum dot
monolagen) geniet tapping mode de voorkeur.

De AFM wordt in dit werk gebruikt om de dikte en morfologie van de organische lagen en
de quantum dot lagen te bepalen.

Figuur 6.14: Schets van AFM werking.

Figuur 6.15: (links) AFM opname van MEH-PPV/PbS sample met 25 vol% PbS en (rechts) een
AFM opname van een PbS monolaag aangebracht op mica via de Langmuir-blodgett
techniek.

12STM = Scanning Tunneling Microscoop
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6.4 Transiente metingen

In dit werk werden ook enkele transiënte metingen gedaan om de radiatieve levensduur
(singlet en triplet) van Alq3 te bepalen. Hiervoor gebruikten we de transiente PL opstelling
van Lumilab. Deze opstelling (zie figuur 6.16) bestaat uit een gepulste stikstof laser, een
photodiode en iCCD detector. De opstelling is alleen bruikbaar voor visuele emissie, we
kunnen er dus de NIR-quantum dots niet mee opmeten. De opstelling laat ook toe om het
sample te koelen zodat ook de invloed van temperatuur op de vervaldynamica opgemeten
kan worden.

Door interne vertragingen (te wijten aan de elektronische aansturing) is de vervalsnelheid
beperkt tot > 1ns.

Figuur 6.16: Schema van opstelling voor transiënte metingen met foto van opstelling bij Lumilab.
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Resultaten

7.1 Absorptie en photoluminescentie

In deze paragraaf gaan we even in op de absorptie en emissiemetingen uitgevoerd op de
organische materialen (Alq3, MEH-PPV), de nanokristallen (PbS) en de blends (MEH-
PPV/PbS).

Figuur 7.1: Absorptie -en emissiespectra van MEH-PPV in dunne film en in oplossing. De inzet
toont een 3-peak fit van het emissiespectrum in oplossing.

MEH-PPV Figuur (7.1) toont de absorptie/emissie - spectra van MEH-PPV in oploss-
ing ( solvent = 1,2 - dicholorbenzeen) en in dunne film. De emissie in dunne film heeft een
roodverschuiving ondergaan hetgeen verklaard kan worden door het ’gas-to-crystal’-effect:
een geëxciteerde toestand interageert veel sterker met zijn de sterk polariseerbare omgev-
ing van een dunne film dan in een ijle oplossing. De sterke polarizatie-interactie met de
omgeving leidt dan tot een roodverschuiving (i.e. lagere energie) in de emissie.

65
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De inzet van figuur (7.1) toont een fit met 3 Gaussische functies. De drie fitfuncties
voor het emissiespectrum van MEH-PPV in oplossing1 zijn gelijk gespatieerd in energie
(∆E ' 150meV ) en tonen de vibrationele structuur (0-0, 0-1 en 0-2) van de geëxciteerde
elektronische toestand.

We merken op dat de structuur van het emissiespectrum behouden blijft in de dunne film,
weliswaar met een meer uitgesproken vibrationele 0-1 transitie.

Alq3 In figuur (7.2) wordt de absorptie en emissie van Alq3 in dunne film en de emissie
in oplossing getoond. We zien een grote Stokes shift tussen de emissie en de absorptie.
Voor moleculaire organische materialen is deze Stokes shift vrij groot door de uitgesproken
vibrationele substructuur (zie oa. 2.3) hetgeen zich uit in een asymmetrische emissiespec-
trum (i.e. vibrationele substructuur geeft aanleiding tot emissie bij hogere golflengte dan
de elektronische S1-S0 transitie). We zien in figuur (7.2) dat de roodverschuiving tussen
de emissie in oplossing (volle rode lijn) en in dunne film (rode stippellijn) merkbaar kleiner
is dan bij MEH-PPV.

Figuur 7.2: Absorptie en emissie van Alq3 in tolueen en emissie in dunne film.

MEH-PPV/PbS blends De absorptie en photoluminescentie van MEH-PPV/PbS fil-
men vertonen eigenschappen van zowel MEH-PPV als PbS. Als de volumefractie voldoende
hoog is, wordt bijvoorbeeld in de absorptie de 1S transitie van de nanokristallen duidelijk
in het NIR.

Als we de emissiespectra bekijken (zie figuur 7.4) zien we dat de emissiegolflengte van de
nanokristallen toeneemt met toenemende volumefractie. Bovendien is de emissiegolflengte
ook hoger in dunne film dan in oplossing. Als we dit omrekenen naar een Stokes shift
(in meV) zien we (zie inzet figuur 7.4) dat ook de Stokes toeneemt in dunne filmen met
stijgende volumefractie. We kunnen dit toeschrijven aan een toename van de Förster
interactie tussen de nanokristallen onderling.

15.10−3wt% oplossing in dichlorobenzeen.
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Figuur 7.3: Absorptiespectra van MEH-PPV/PbS filmen met variërende volumefractie PbS.

Figuur 7.4: Emissie van MEH-PPV/PbS blends met variërende volumepercentages. De inzet
toont de Stokes shift (in meV) voor de oplossing (0%) en de filmen (25%, 40%).
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7.2 Bepalen van transfer efficiëntie

Uit de theorie van hoofdstuk 3 en 4 weten we dat Förster transfer een belangrijke rol zal
spelen in de werking van de kwantum dot LED. De vraag rijst dus hoe we het optreden
van dit proces experimenteel kunnen aantonen en indien mogelijk ook kwantificeren ?

Een oplossing voor het eerste probleem wordt geboden door het uitvoeren van een excitati-
escan. Hierbij wordt de golfengte van de excitatiebundel gescand over het absorptiebereik
van de organische donor en detecteert men de NIR emissie van de nanokristallen (i.e. de
acceptoren). Als er energietransfer is, dan moet de NIR emissie afnemen als de organische
absorptie afneemt vermits dan een extra excitatiekanaal (i.e. de Förster transfer vanuit de
donor) voor de nanokristallen wegvalt. In figuur (7.5) wordt een dergelijke excitatiescan
getoond voor een MEH-PPV(PbS) film met 25 vol% nanokristallen. We zien duidelijk dat
de emissie (rode lijn) het verloop van de pure MEH-PPV absorptie (blauwe lijn) volgt.
Dit is een direct bewijs dat energietransfer optreedt.

Figuur 7.5: Excitatiescan van een MEH-PPV/PbS film met 25 vol% nanokristallen (rood) en het
absorptiespectrum van MEH-PPV in film (blauw).

De vraag blijft of we deze transfer ook kunnen kwantificeren ? Een methode om deze
energietransfer te kwantificeren in hybride filmen2 op basis van statische metingen wordt
uitgewerkt in Chang et al.[12]. De uitwerking vertrekt van een grootheid Qn die de ver-
houding is van de nanokristal (infrarood) emissie En (bij een bepaalde excitatiegolflengte
λ) en de nanokristal absorptie An (bij diezelfde golflengte). Merk op dat we hiervoor de
totale absorptie van de film Ac moeten deconvolueren in een nanokristal component Anen
een polymeer component Ap.

Qn(λex) = En(λex)
An(λex) (7.1)

2In ons geval een polymeer/nanokristal systeem, maar de methode is algemeen geldig.
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Figuur 7.6: Energietransfer mechanisme en relevante grootheden (zie tekst).

De infrarood emissie3 bij een bepaalde excitatiegolflentgte4 kan ook geschreven worden
als een combinatie van emissie na directe excitatie (dus na absorptie An) en emissie na
energietransfer (dus na absorptie door het polymeer Ap en transfer η. Men kan dus
schrijven:

Qn(λ) = k(An(λ) +Ap(λ)η)
An(λ) = k(1 + Ap(λ)

An(λ)η) (7.2)

De evenredigheidsconstante k bevat alle effecten van de setup (througput en gevoeligheid,
oriëntatie sample, ...), de intensiteit van de excitatie en de absolute kwantumefficiëntie van
de nanokristallen. Als we gedurende een excitatiescan echter steeds bij dezelfde emissie
golflengte kijken5 en als we veronderstellen dat de kwantumefficiëntie onafhankelijk is van
de excitatiegolflengte (hetgeen binnen het excitatiebereik 400nm -700nm goed voldaan
is, we exciteren immers in het continuum van de nanokristallen), dan is k golflengte
onafhankelijk. Merk op dat voor de golflengte-afhankelijke intensiteit van de excitatie6

automatisch wordt gecorrigeerd via de meetsoftware.

Met deze uitdrukking kunnen we de transferefficiëntie nog niet bepalen vermits het niet
mogelijk is om de constante k exact te bepalen. Als we echter de verhouding nemen van
twee Q waarden bij twee verschillende golflengtes kunnen we de constante k elimineren.
Bovendien weten we dat het polymeer niet absorbeert voorbij 600 nm (zie bv. 7.1) zodat
Ap(650) = 0 kan verondersteld worden. De verhouding wordt dan:

Qn(λ)
Qn(650) = 1 + Ap(λ)

An(λ)η (7.3)

waarbij we λ moeten kiezen in het absorptiebereik van het polymeer (typisch λ = 500nm).
De transfer-efficiëntie η kan men dan berekenen als:

3We kijken hier naar de emissie bij de centrale emissie-golflengte.
4We zullen verder λex schrijven als λ om de notatie niet te belasten.
5Merk op dat dit inherent is aan de betekenis van een ’excitatiescan’. Men varieert de excitatiegolflengte

en kijkt bij één emissiegolflengte.
6De excitatie is een Xe - lamp met een licthe golfengte-variatie in het UV-VIS.
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η = An(λ)
Ap(λ) ( Qn(λ)

Qn(650) − 1) (7.4)

Het grootste probleem van deze methode is de decompositie van de totale absorptie
Ac in een polymeer component Ap en een nanokristal component An. In figuur (7.7)
wordt een dergelijke decompositie getoond voor een MEH-PPV(PbS) film met 25 vol%
nanokristallen. Om het absorptiespectrum te splitsen, werd aangenomen dat de absorp-
tie voorbij 650 nm alleen van de nanokristallen afkomstig is. Door de absorptie van een
nanokristal-oplossing gelijk te stellen aan de absorptie van de film op 900 nm, kunnen we
ook de nanokristal absorptie inschatten voor kortere golfengtes door het absorptiespec-
trum van de oplossing door te trekken. Deze methode is alleen te verantwoorden voor lage
volumefracties, vermits alleen dan de absorptie van de nanokristallen in de dunne film nog
vergelijkbaar is met die van de nanokristallen in oplossing.

Met bovenstaande methode vindt men een transferefficiëntie:

η = 0.35 (7.5)

Figuur 7.7: Totale absorptie van een MEH-PPV/PbS film met 25 vol% nanokristallen. De inzet
toont de excitatiescan met een emissie op 1500 nm.
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7.3 Radiatieve efficiëntie

7.3.1 Absolute radiatieve efficiëntie

Met de integrerende sfeer kunnen we de absolute radiatieve efficiëntie bepalen van zowel de
visuele als de NIR materialen. Helaas staat de methode alleen op punt voor de visuele dyes
door de experimentele moeilijkheden voor NIR emitterende dyes (zoals de nanokristallen)
(zie ook 6.2.3.3 voor meer uitleg).

Om de werking van de sfeer-opstelling in het visueel te testen werd eerst een standaard
dye opgemeten: Rhodamine 6G. De gevonden waarde voor de radiatieve efficiëntie komen
goed overeen met de literatuurwaarde (zie tabel 7.1). Ook voor de visuele dyes Alq3 en
MEH-PPV komen de waarden goed overeen met de literatuur. We kunnen dus besluiten
dat de integrerende sfeer opstelling een betrouwbare waarde kan leveren voor de absolute
radiatieve efficiëntie van visuele dyes.

PLQY Geschatte fout Literatuur Referentie Solvent
Rhodamine
6G

0.98 0.03 0.96 [10] uv-ethanol

MEH-PPV 0.28 0.05 0.35± 0.05 [18] chlorobenzeen
Alq3 0.27 0.02 0.3 [10] tolueen

Tabel 7.1: Opgemeten radiatieve efficiënties van visuele dyes. De fout wordt ingeschat door re-
absorptie en cuvette-absorptie als maximale afwijking te zien.

7.3.2 Relatieve radiatieve efficiëntie

Vermits de methode met de integrerende sfeer niet op punt staat in het NIR kunnen we
geen absolute kwantumefficiënties bepalen van de nanokristallen in de polymeer filmen. We
kunnen wel een idee krijgen van de invloed van de volumefractie op de kwantumefficiëntie
door relatieve metingen uit te voeren. Concreet exciteren we de filmen met een golflengte
waar de polymeer absorptie zo goed als nul is. Bij onze metingen op MEH-PPV(PbS)
filmen was dit voldaan voor λex > 620 nm. De relatieve efficiëntie van de nanokristallen
wordt dan berekend door de efficiëntie bij één welbepaalde volumefractie (bv. f = 0.05)
gelijk te stellen aan 1 en alle andere te normeren op deze situatie:

φrel(f) = Qn(f)
Qn(f = 0.05) (7.6)

waarbij de grootheid Qn een andere betekenis heeft dan in sectie (7.2): hier wordt de geïn-
tegreerde (en golflengte - gecorrigeerde) emissie genomen en niet de emissie op 1 golflengte
zoals in sectie 7.2.

We zien in figuur (7.8) dat de radiatieve efficiëntie van de nanokristallen sterk afneemt
voor stijgende volumefracties. In sectie (7.1) kwamen we op basis van de toegenomen
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Figuur 7.8: Relatieve radiatieve efficiëntie van PbS in MEH-PPV/PbS met varïerend volumeper-
centage PbS. De efficiënties zijn genormeerd op η0.05.

Stokes shift voor dunne filmen met hoge volumepercentages reeds tot de vaststelling dat de
energietransfer tussen nanokristallen in dichtgepakte filmen sterk toeneemt. Waarschijnlijk
is de dalende radiatieve efficiëntie voor filmen met hogere volumpercentages dan ook direct
te relateren aan deze toegenomen energietransfer.

7.3.2.1 Theoretische berekening van de relatieve radiatieve efficiëntie

Als we veronderstellen dat bij lage volumefracties (i.e. kleine f , bv. f = 0.05) er geen
Förster transfer is, kunnen we de radiatieve efficiëntie schrijven als:

φ(f → 0) = kR
kR + kNR

(7.7)

Bij hogere volumefracties treedt ook Förster transfer (kFRET ) op tussen de nanokristallen
zodat de radiatieve efficiëntie een extra term bevat:

φ(f) = kR
kR + kNR + kFRET

(7.8)

Uit hoofdstuk 4 weten we dat de Förster transfer kan geschreven worden als:

kFRET = 1
τ

(RF
R

)6 = (kR + kNR)(RF
R

)6 (7.9)

met RF de Förster straal voor enerietransfer tussen kwantum dots en R de gemiddelde
afstand tussen 2 kwantum dots.
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Met deze uitdrukkingen kunnen we schrijven:

φ(f)
φ(f → 0) = 1

1 + (RFR )6
(7.10)

De volumefractie f staat in verband met de gemiddelde afstand R tussen 2 nanokristallen
met straal r0 als: f = r3

0
1
R3

7. Hiermee kunnen we (7.10) herschrijven als:

φ(f)
φ(f → 0) = 1

1 + c0f2 (7.11)

met c0 = (RF /r0)6. Typisch is r0 = 4 nm voor OA gepassiveerde PbS nanokristallen.

Het is dus zinvol om een Lorentziaan te fitten aan de opgemeten waarden in figuur (7.8).
De fit levert een waarde op voor c0 = 15.2, hetgeen zich vertaalt in een waarde voor de
Förster straal: RF = 5.5 nm.

Als men de Förster straal berekent via de methode van pararagraaf (4.1), vindt men:

RF = 5.47 nm

waarbij de radiatieve efficiëntie van de nanokristallen φNC = 1 werd verondersteld. We
zien een goede overeenkomst tussen beide modellen.

Merk op dat de Förster straal afhankelijk is van de diëlektrische omgeving waarin het
donor-acceptor paar zich bevindt. Het is dus zeker een benadering om een éénduidige
Förster straal te definiëren vermits met stijgende volumpercentages de diëlektrische omgev-
ing van de nanokristallen sterk verandert (i.e. de effectieve diëlektrische constante neemt
toe met stijgende f).

Bovendien is de bovenstaande uitwerking gebaseerd op een ensemble aanpak, i.e. alle
grootheden zoals de Förster straal zijn gemiddelden over het ensemble van de nanokristallen.

7.3.2.2 Dalende radiatieve efficiëntie door Förster transfer

Het is misschien niet direct duidelijk waarom een Förster transfer mechanisme de radiatieve
efficiëntie zou verlagen. Het proces verschuift de emissie naar hogere golflengtes maar is
inherent verliesloos, i.e. een exciton wordt door Förster volledig verplaatst van donor naar
acceptor. Als we dan de geïntegreerde emissie nemen voor defintie (7.6), zou er in principe
niets mogen veranderen.

Laten we een éénstapsproces8 beschouwen voor een donor-acceptor paar in vacuüm: een
deeltje met grootte Ri en een deeltje met grootte Rj(> Ri) interageren via Förster transfer.
We weten dat de radiatieve efficiëntie van grotere deeltjes typisch lager is dan deze van de

7Deze relatie is enkel geldig bij voldoende lage volumepercentages, i.e. R� r0.
8We gaan ervan uit dat de excitatie niet kan terugkoppelen van j naar i.
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Figuur 7.9: Eénstapsproces tussen 2 deeltjes met verschillende grootte. De indices (1,2,3) verwi-
jzen naar de termen in vergelijking (7.12).

kleinere deeltjes (dus φi � φj). Dat betekent dat de excitaties op i die via Förster op j
worden overgedragen met een lagere waarschijnlijkheid nog radiatief zullen vervallen. Als
we de relatieve radiatieve efficiëntie van het paar uitschrijven, bekomen we:

φrel,paar = φR+NR+FRET
φR+NR

= φi
φi + φj

1
1 + y

+ φj
φi + φj

y

1 + y
+ φj
φi + φj

(7.12)

waarbij:
y = kFRET,ij

kR,i + kNR,i
= (RF,ij

R
)6 (7.13)

De termen in (7.12) komen overeen met:

1. Emissie van deeltje i na directe excitatie

2. Emissie van deeltje j na een Förster transfer vanaf deeltje i

3. Emissie van deeltje j na directe excitatie.

Het is duidelijk dat als φi = φj , de relatieve efficiëntie altijd 1 is. Het is pas door de
aanwezigheid van Förster transfer (i.e. y 6= 0) van kleine naar grote deeltjes én een lagere
radiatieve efficiëntie van de grotere nanokristallen (i.e. φi � φj), dat de relatieve efficiëntie
daalt:

φrel,paar '
1

1 + y
+ φj
φi

y

1 + y
' 1

1 + y
� 1 (7.14)

Men zou kunnen zeggen dat het Förster kanaal pas verlies betekent als de acceptor een
kleinere radatieve efficiëntie heeft dan de donor.
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7.4 Opmeten van LEDs

In deze sectie gaan we in op de I(V) en L(V) metingen die uitgevoerd werden met de LED
setup (zie 6.2.2).

7.4.1 I(V) karakteristieken

Figuur (7.10) toont de typische I(V) karakteristiek van een ITO/MEH-PPV(PbS)/Al LED
vervaardigd in dit werk. Meting A gebeurde op een nieuw sample (i.e. een sample waar
nog geen spanning was over geplaatst) en meting B gebeurde op hetzelfde sample, maar
5 minuten na meting A. Een aantal interessante vaststellingen kunnen hieruit getrokken
worden:

• Meting A voldoet zeer goed aan de bulk gelimiteerde stroommodellen (zie appendix)
waar bij lage velden een J ∼ V 2 afhankelijkheid (SCL) en bij hoge velden een J ∼
V d+1 afhankelijkheid (TCLC) kan verwacht worden. De stippellijnen in figuur (7.10)
geven deze regimes aan. De drempelspanning is 4.5V (of een veld van F = 0.22 MV

cm ).

• Na belasting (i.e. onder spanning) verandert de ouput van de meting drastisch:
Meting B vertoont niet langer het SCL regime J ∼ V 2.

Figuur 7.10: I(V) karaketeristiek van een ITO/MEH-PPV(PbS)/Al LED met 20 vol% PbS. Met-
ing A gebeurde op een nieuw sample, meting B op hetzelfde sample na 5 minuten.

Een mogelijke verklaring voor het veranderen van de I(V) karkateristiek kan gevonden
worden in de beschrijving van het SCL regime zelf. Daar werd immers verondersteld dat
de gevangen ladingsdichtheid in zogenaamde ’traps’ verwaarloosbaar was ten opzichte van
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de geïnjecteerde lading aan de elekrodes. Deze veronderstelling geeft dan aanleiding tot
de wet van Child (i.e. J ∼ V 2).

De aanwezigheid van de nanokristallen echter zorgt ervoor dat meer lading dan normaal
kan ingevangen worden door oplading van de nanokristallen (bv. door trapping in op-
pervlaktetoestanden). Dit fenomeen werd ook vastgesteld in de literatuur ([7],[1]). Een
mogelijke remedie hiervoor is het ’resetten’ via bandgapbelichting waarbij extra ladings-
dragers worden gecreëerd die de gevangen ladingen neutraliseren.

7.4.2 Visuele L(I) karakteristiek

In figuur (7.11) wordt de visuele emissie van een ITO/MEH-PPV(PbS)/Al LED getoond
als functie van de stroomdichtheid. De inzet toont de bijhorende I(V) karkateristiek. We
zien dat de elektroluminescentie L (bij λem = 500nm) aanvankelijk kwadratisch toeneemt
met de stroomdichtheid zoals verwacht vermits elektron-gat radiatieve recombinatie R ∼
n2 en J ∼ n[14]. Bij hoge stroomdichtheden (en dus hoge velden) treden de vermelde
exciton quenching mechanismes (zie 5.4.2) in werking en daalt L.

Figuur 7.11: Emissie van ITO/MEH-PPV/Al OLED. De inzet toont de bijhorende I(V) karka-
teristiek.

7.4.3 NIR L(I) karakteristiek

Voor het opmeten van de NIR elektroluminescentie dienden enkele voorzorgsmaatregelen
te worden genomen. Immers, een NIR detector vertoont nog enige gevoeligheid voor
visuele emissie en we moeten zeker zijn dat we alleen NIR fotonen opmeten. Praktisch
doen we dit door een dubbel gepolijst silicium plaatje te nemen en dit tussen de detector
en de LED te plaatsen. Het plaatje is dik genoeg (ca. 500 µm) om alle visuele emissie
te absorberen. Merk op dat NIR fotonen (i.e. λ > 1100nm = λEg,Si) niet worden
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Figuur 7.12: NIR emissie van een ITO/MEH-PPV(PbS)/Al LED met 20 vol% nanokristallen.
De inzet toont de experimentele setup waarbij een filterplaatje tussen de detector
en het sample werd geplaatst. De volle lijn is een kwadratische fit als ’guide to the
eye’.

geabsorbeerd door silicium. Er treden wel reflectieverliezen op die we kunnen inschatten
op basis van de silicium brekingsindex. Men vindt dat voor loodrechte inval ongeveer 50
% wordt doorgelaten.

Figuur (7.12) toont een L(I) curve (λem = 1400nm) van een ITO/MEH-PPV(PbS)/Al
LED met 20 vol% nanokristallen. We fitten een kwadratische functie als richtlijn.

Om de emissie op te meten wordt het sample typisch zwaar belast hetgeen leidt tot op-
warming en in-situ degradatie. Een opwarming van de detector kan echter ook tot gevolg
hebben dat de donkerstroom verandert. De emissie uit figuur (7.12) komt overeen met +10
dB ten opzichte van de achtergrond emissie. Om een dergelijke verandering van donker-
stroom te veroorzaken moet het sample meer dan 300°C opwarmen, hetgeen zeker niet
het geval is.9 Ook de infrarode ’black-body’ emissie is verwaarloosbaar voor lichamen op
dergelijke lage temperaturen. We kunnen dus besluiten dat de elektroluminescentie wel
degelijk afkomstig is van de nanokristallen.

De emissie in figuur (7.12) komt overeen met een maximale externe kwantumefficiëntie
van 10−4%. De lage efficiëntie is te wijten aan het gebruik van aluminium (in plaats van
magnesium) als kathode en ITO (in plaats van PEDOT:PSS) als anode. Door enkele
experimentele problemen konden we magnesium en PEDOT:PSS niet uittesten.

9Deze snelle berekening is gebaseerd op de veronderstelling dat de donkerstroom JS ∼ T 3 ([14]), wat
voor praktisch elke halfgeleider detector geldig is.
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7.4.4 Andere LED structuren

In dit werk werden ook Si/MEH-PPV/Al structuren gefabriceerd (zie figuur ). Ook bij
dergelijke systemen wordt een bulk - gelimiteerd transport opgemeten. Wegens tijdsgebrek
kon geen L(V) curve meer opgemeten worden voor een Si/MEH-PPV(PbS)/Al structuur.

Figuur 7.13: J(V) curve van een Si/MEH-PPV/Al LED.
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7.5 Transiënte metingen

Om de gebruikte organische materialen te karakteriseren werd gebruik gemaakt van de
transiënte photoluminescentie setup van Lumilab. We konden de setup alleen gebruiken
om Alq3 te bekijken, vermits MEH-PPV een te snelle vervaldynamica heeft (typisch <
500 ps) voor de gebruikte opstelling. Ook de nanokristallen kunnen met deze opstelling
niet bekeken worden vermits er geen optie is om in het infrarood te meten.

Figuur 7.14: Transiënte emissie van Alq3: (rood) Singlet verval en (blauw) triplet verval.

Een fenomeen dat in de inleiding niet werd besproken is triplet-triplet annihilatie. Hierbij
worden één of meerdere singlet excitaties gevormd. De vervalvergelijking van een triplet
excitatie in Alq3 worden met deze uitbreiding gegeven door:

dT

dt
= −kTT − kTTT 2 ≈ −kTT (7.15)

waarbij de benadering geldig is voor lage excitatie-dichteden (en dus lage triplet con-
centraties). De oplossing is een mono-exponentieel verval met een trage tijdsconstante
τT (= 1/kT ∼ ms):

T (t) = T0 exp(−kT t) (7.16)

De triplet annihilatie leidt ook tot een extra bijdrage in de singlet vervaldynamica:

dS

dt
= −kSS + kTTT

2 (7.17)

Als we op korte tijdschaal kijken (i.e. t < τS ∼ ns) dan geldt:
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dS

dt
= −kSS (7.18)

Op langere tijdschaal vindt dan zogenaamde ’delayed fluorescence’ plaats:

dS

dt
= kTTT

2 = kTTT
2
0 exp(−2kT t) (7.19)

Uit deze vertraagde fluorescentie kan men de triplet levensduur berekenen.

Zowel de directe aanpak (via de snelle dynamica kS) als de indirecte aanpak (via 2kT )
werden geprobeerd voor een dunne Alq3 film (ca. 50 nm) op glas. Een typische output
van een meting wordt getoond in figuur (7.14). De resultaten in tabel (7.2) komen goed
overeen met de literatuur. We kunnen besluiten dat we de dynamica van Alq3 goed kunnen
karkakteriseren.

75K 300K
Singlet (ns) 25 (22) 16.5 (16)
Triplet (ms) 9 (8) /

Tabel 7.2: Experimenteel bepaalde vervalconstanten van singlet en triplet verval in een dunne
Alq3 film. De waarden tussen haakjes zijn data uit de literatuur ([16]).
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Conclusie

8.1 Samenvatting van de resultaten

De belangrijkste resultaten van dit werk zijn:

• De Förster transfer in het hybride MEH-PPV/PbS systeem werd uitvoerig bestudeerd
(berekenen van transfer efficiëntie, relatieve en absolute radiatieve efficiënties en
Förster stralen). We vinden een hoge transfer-efficiëntie en een dalende relatieve
efficiëntie bij hoge volumefracties. Beide fenomenen kunnen verklaard worden met
behulp van een klassiek Förster model.

• Een methode om de absolute radiatieve efficiëntie van zowel visuele als infrarode dyes
werd ontwikkeld en getest. De resultaten stemmen goed overeen met de literatuur
voor de visuele dyes, voor de infrarood dyes werden nog geen betrouwbare resultaten
behaald.

• NIR elektroluminescentie werd aangetoond met een (zelf gefabriceerde) ITO/MEH-
PPV(PbS)/Al structuur.

8.2 Toekomst

Er zijn een aantal mogelijkheden die nog uitgetest kunnen worden om de externe efficiëntie
te verhogen:

• Ligand uitwisseling van oleïnezuur naar kortere ligandgroepen zoals octylamine of
korte zuren. Zoals vermeld zullen zowel Förster transfer als directe injectie toenemen
voor kortere liganden.

• Gebruik van beter gepassiveerde nanokristallen (bv. core/shell structuren).

81
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• Fabricage van betere heterostructuren (bv. TPD/TiO2) en encapsulatie (als bescherming
tegen degradatie door water en zuurstof). Eventueel kan ook naar inorganische LED
structuren gekeken worden vermits deze geen behandeling in stikstof vergen.

• Het gebruik van microcaviteiten (bv. DBR spiegels) voor spectrale vernauwing en
verbeterde extractie-efficiëntie.

• Integratie op SOI (bv. inkoppelen van emissie in waveguides).

Ook het gebruik van deze structuren als fotovoltaïsche cel of photodetector kan on-
derzocht worden vermits hiervoor weinig aanpassingen nodig zijn. Op langere termijn
bestaat de wens om een elektrisch gepompte colloïdale laser te maken. Door de effi-
ciënte niet-radiatieve mechanismen (vooral Auger) in de NCs zijn typisch stroomdichthe-
den van kA/cm2 nodig. Organische materialen kunnen dit niet verwerken en vertonen
onder dergelijke belasting snelle degradatie. Daarom is het zinvoller om te kijken naar
inorganische of hybride systemen (bv. de quantum well structuur van Klimov, zie 5.3).

Buiten optimalisatie van de LED structuur kan ook verder gewerkt worden op:

• De uitbreiding van de integrerende sfeer voor het opmeten van NIR-emitterende
colloïdale nanokristallen.

• Een gedetailleerde studie van de Förster transfer in ensembles van nanokristallen,
bv. op basis van de relatieve (of absolute) radiatieve efficiëntie.
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Appendix

9.1 LED fabricatie

De fabricatie-procedure voor de standaard ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV(PbS)/Al poly-
mer LED bestaat uit een aantal stappen. De eerste drie worden in de stikstofkast uitgevo-
erd:

1. Afwegen MEH-PPV buiten stikstofkast (typisch 5 mg/ml).

2. Mengen met solvent (dichlorobenzeen) in stikstofkast: 12 uur roeren van MEH-
PPV oplossing @ 400 rpm en filteren (0.45µm PTFE) kwantum dot suspensie in
stikstofkast.

3. In stikstofkast droogblazen van gekende kwantum dot suspensie en toevoegen van
MEH-PPV oplossing tot gewenst volume-percentage bereikt is.

De volgende stappen worden in de ELINTEC - cleanroom te Zwijnaarde uitgevoerd:

1. Definitie van ITO patroon via wet etch met HCl/HNO3/H2O (12:1:12) en lithografie.

2. Ultrasoon reinigen van ITO substraat in aceton (10 min, 60°C), isopropyl alcohol
(10 min, 80°C) en stromend gedeïoniseerd water (1.5 min).

3. Spincoaten (zie figuur 9.1) van (gefilterd) PEDOT:PSS (2.8 wt%) uit waterige oploss-
ing: 60s @ 3000 rpm. Substraat volledig wetten voor spinnen.

4. Uitdrogen van PEDOT:PSS laag op hotplate (5 minuten op 120°C) om residueel
solvent (i.e. water) te verwijderen.

5. Spincoaten MEH-PPV/PbS blend (typisch 5s @ 200 rpm en 50s @ 2000 rpm) (zie
figuur 9.1).

6. Drogen voor 5 minuten op hot-plate @ 70°C.

83
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Figuur 9.1: Spincurves van MEH-PPV en PEDOT:PSS. De fit-modellen zijn d = d0ω
−β met d

de laagdikte en ω de spinsnelheid.

7. Uitdrogen van MEH-PPV laag (1h @ 65°C in stikstof-oven).

8. Depositie van magnesium (50 nm) en/of aluminium (150 nm) via e-beam evaporatie
(<10−6 Torr) aan 1 nm/s. Eventueel evaporatie van goud (20 nm) beschermlaag
aan 0.5 nm/s.

9. Annealen van samples @ 120°C voor 1h.

Alle producten werden aangeschaft via Sigma-Aldrich en zijn van hoge zuiverheid (>
99%). MEH-PPV wordt bewaard in de stikstofkast, PEDOT:PSS in de koelkast. De
fabricatie gebeurde volledig in de clean-room te Zwijnaarde. De stappen zijn gebaseerd
op verschillende artikels ([11],[37]) en eigen ervaring. Voor de devices met Alq3 werd een
opdampstap ingevoerd tussen stap 6 en 7 waarbij Alq3 in hoog vacuum werd geëvaporeerd
via joule-evaporatie.



Hoofdstuk 9. Appendix 85

9.2 Afleiding van PLQY formule

Het vetrekpunt voor deze afleiding is het artikel van de Mello et al. ([18]). In dit artikel
wordt een methode vooropgesteld om de radiatieve efficiëntie van oplossingen en dunne
filmen te bepalen via een integrerende sfeer. De enige significante benaderingen die deze
methode gebruikt, is dat de positie van het sample in de sfeer geen rol speelt en dat de
optische densiteit van de samples voldoende laag is bij de excitatie-golflengte.

9.2.1 Basis formule

Figuur 9.2: Experimenten voor het bepalen van de PLQY met een integrerende sfeer.

De bepaling van de radiatieve gebeurt door drie verschillende experimenten uit te voeren,
telkens met een gewijzigde sample-positie. Bij het eerste experiment ’a’ wordt alleen de
lege sfeer (i.e. zonder sample) beschouwd. Men meet vervolgens het excitatie-spectrum
(typisch van λex − 5nm tot λex + 5nm) op en noemt de integraal hiervan Xempty.

Bij het 2e experiment ’b’ wordt het sample in de sfeer geplaatst maar vermijdt men
directe excitatie van het sample. Dat wil zeggen dat de excitatie gebeurt door licht dat
gereflecteerd wordt op de wand van de sfeer. Men meet vervolgens het excitatie-spectrum
en emissie-spectrum1 op en noemt de integraties hiervan respectievelijk Xout en Eout. De
’out’ verwijst naar de ’out-of-beam’ positie van het sample ten opzichte van de primaire
excitatie-bundel.

Bij het 3e experiment ’c’ wordt het sample in de sfeer geplaatst zodat het direct kan geëx-
citeerd worden. In dit experiment is er dus excitatie door de primaire bundel en reflecties
op de sfeerwand. Men meet opnieuw het excitatiespectrum en het emissiespectrum op en
noemt de integraties hiervan Xin en Ein. De ’in’ verwijst naar de ’in-beam’ positie van
het sample ten opzichte van de primaire excitatie-bundel.

Als we de fractie licht dat door reflectie op de sfeerwand het sample raakt µ noemen dan
ziet men snel in dat:

Xout = Xempty(1− µ) (9.1)
1Merk op dat alle spectra gecorrigeerd moeten worden zoals vermeld in de hoofdtekst !
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Als we de absorptie van het sample bij de excitatie-golflengte A noemen, vinden we
analoog:

Xin = Xempty(1− µ)(1−A) (9.2)

Hieruit kunnen we A berekenen als:

A = 1− Xin

Xout
(9.3)

De emissie en excitatie bij experiment c wordt herschreven als:

Xin = (1−A)Xout (9.4)

Ein = ΦAXempty + (1−A)Eout (9.5)

De tweede vergelijking vergt wat duiding. Het emissielicht dat de output bereikt komt van
2 bronnen: emissie van het sample door directe excitatie en emissie van het sample door
indirecte excitatie (i.e. na reflectie op de sfeerwand). De bijdrage door directe excitatie
verwoordt zich als: Een aantal fotonen in de excitatiebundel Xempty wordt geabsorbeerd
(A) door het sample waarop die laatste fotonen emitteert met een bepaalde radiatieve
efficiëntie Φ. De bijdrage door indirecte excitatie kennen we uit het ’b’-experiment’ als we
veronderstellen dat de positie van het sample in de sfeer geen rol speelt. Immers ook in
het ’b’ experiment kwam de excitatie door reflecties op de sfeerwand.

Uit (9.4) en (9.5) kunnen we Xin en Xout elimineren en men bekomt:

Φ = Ein − (1−A)Eout
XemptyA

(9.6)

9.2.2 Interpretatie van A

Men moet echter voorzichtig zijn met de interpretatie van A vermits in deze context A de
betekenis heeft van een ’kans tot absorptie’ ! Uit een typische spectrophotometer haalt
men de absorptiecoëfficient α (in cm−1). De kans op foton-absorptie A is echter gegeven
door:

A = 1− Tout
Tin

= 1− exp(−αd) (9.7)

Voor een 1 cm cuvette met een ijle oplossing (i.e. lage A) geldt:

A ≈ α (9.8)

We kunnen dus de resultaten uit een spectrophotometer rechtsreeks vergelijken met de A
uit de sfeermetingen als de optische densiteit van de samples voldoende laag is.
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9.2.3 Extra correcties

9.2.3.1 Parasitaire absorptie

In vergelijking (9.5) gaat men ervan uit dat de absorptie van excitatielicht alleen van
de dye afkomstig is. In realiteit zal (zeker bij de typische korte excitatie-golflengtes) de
absorptie echter een combinatie zijn van dye-absorptie en parasitaire absorptie door het
cuvette en/of het solvent. Men moet dus in (9.5) A vervangen door Adye = A−Apar.

We kunnen een idee krijgen van de parasitaire absorptie door een excitatie-scan te nemen
waarbij we een met solvent (dus zonder dye) gevuld cuvette in de sfeer plaatsen. Als we
dan een directe en indirecte excitatiescan opmeten kunnen we de parasitaire absorptie
berekenen als:

Ap = 1− Xno dye
in

Xno dye
out

(9.9)

Merk op dat hiervoor twee extra spectra moeten opgenomen worden zodat het totaal op
zeven metingen komt. Vermits er goede overeenkomst is tussen de absorptie berekend
via de sfeer en gemeten via de spectrophotometer voor lage absorptie, kunnen we de Ap
opmeten via een standaard absorptiemeting.

9.2.3.2 Re-absorptie

In vele materialen is er een sterke overlap tussen het emissie en absorptie-spectrum. In
het bijzonder bij colloïdale nanokristallen is deze overlap vrij groot door de relatief kleine
Stokes shift en de grote (in)homogene verbreding van de spectra. Deze overlap zal aan-
leiding geven tot een re-absorptie van geëmitteerd licht vermits het emissielicht meerdere
malen in de sfeer rondloopt voor het de output bereikt.

We kunnen deze re-absorptie experimenteel bepalen door bij het ’b’ en ’c’ experiment een
excitatie-sweep te doen over het absorptiespectrum van de dye. Dit is helaas niet mogelijk
in het infrarood vermits de excitatie gebeurt met een Xe-lamp die slechts tot ca. 800 nm
werkt. Het is dus nuttig om een analytische uitdrukking op te stellen. We stellen volgende
uitdrukking voor:

Ar =
ˆ
Fd(λ)Ad(λ)dλ (9.10)

Ar stelt de kans voor dat een geëmitteerd dye-foton weer wordt geabsorbeerd door de
dye zelf. We kunnen deze kans (bij elke golflengte) zien als het product van de kans dat
het foton wordt geëmiteerd (gegeven door het genormaliseerde emissiespectrum Fd) en
de kans dat het foton wordt geabsorbeerd Ad. Opnieuw kunnen we Ad relateren aan de
absorptie-coëfficient bekomen via een spectrofotometer als de optische densiteit voldoende
laag is. Merk op dat Ad hier relateert aan infrarood absorptie.
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Als we rekening houden met deze re-absorptie (en de parasitaire absorptie), moeten we
uitdrukking (9.5) finaal aanpassen tot:

Ein = ΦAXempty + (1−Ad)(1−Ar)Eout (9.11)

Met deze uitdrukking voor Ein wordt de quantum yield uiteindelijk:

Φ = Ein − (1−Atot)Eout
XemptyAd

1
1−Ar

(9.12)

Of anders geschreven:
Φ = Ein − (1−Atot)Eout

XemptyAtot
Q (9.13)

met:

Q−1 = (1− Ap
Atot

)(1−Ar) (9.14)
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9.3 Afleiding van Förster transfer

In deze sectie leiden we de Förster transfer in meer detail af. Centraal in de theorie staat
het matrixelement |HDA| :

HDA =< D∗A| ˆHDA|DA∗ > (9.15)

Wat zijn de eigentoestanden van de organische donor (D) en de inorganische acceptor (A)
en hoe stellen we deze concreet voor ? De eigentoestanden voor een organische molecule
en een inorganische halfgeleider zijn uiteraard sterk verschillend. Een organische molecule
wordt typisch benaderd vanuit de Born-Oppenheimer benadering waarbij men de totale
golffunctie splitst in een elektronisch deel en een nucleair deel: ψ(r,R) = φ(r,R)χ(R).
De elektronische Schrödingervergelijking wordt dan opgelost met de nucleaire coördinaat
R als parameter wat Born-Oppenheimer oppervlakken oplevert. De nucleaire Schrödinger
vergelijking levert dan extra vibrationele (en eventueel rotationele) energieniveaus op.
Een typische situatie voor een organische molecule wordt weergegeven in figuur 9.3. We
zien dat bovenop de elektronische energieniveau’s (S0,S1 waarbij de S verwijst naar een
singlet toestand) vibrationele niveau’s bestaan met typisch lagere energieverschillen dan
de elektronische niveau’s.

Figuur 9.3: Energiediagram van een organische molecule (links) met elektronische (S1, S0) en
vibrationele (n,m,...) energieniveaus en (rechts) van een halfgeleider quantum dot
met Eg de bandgap en nc,v conductie -of valentieband toestanden.

Voor halfgeidende nanokristallen is de situatie sterk verschillend. Nucleaire beweging
wordt verwaarloosd in halfgeleiders omdat de atomen zich in een star covalent rooster
bevinden. De golffuncties van de elektronen zijn oplossingen van een ééndeeltjes hamil-
toniaan waarin de nucleaire posities als vast worden beschouwd. Via het Bloch theorema
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kunnen we de golffunctie voorstellen als het product van een vlakke golf en een celperi-
odische functie (zie ook hoofdstuk 3). Voor de transfer kunnen we veronderstellen dat
de kwantum dot zich in de grondtoestand bevindt en dat dus alle hogere energieniveau’s
onbezet zijn. Een belangrijke opmerking is dat de energie van de S1-S0 transitie in de
organische molecule typisch dubbel zo groot is als de bandgap van de NIR nanokristallen.
Dat betekent dat als de quantum dot geëxciteerd wordt door de Förster transfer de geëx-
citeerde toestand zich in een continuum aan toestanden zal bevinden. Anders gezegd,
voor de Förster transfer is de kwantum dot gewoon een bulke halfgeleider. Dat garandeert
ons dat we geen speciale bandrand effecten als gevolg van kwantisatie in rekening moeten
brengen.

De FRET rate wordt gegeven door Fermi’s gulden regel:

kFRET = 2π
~

ˆ (ˆ
|HDA|2ρA(EA)δ(EA − ED)dEA

)
ρD(ED)dED (9.16)

Zoals vermeld in hoofdstuk 4 is de operator ĤDA de elektrostatische coulomb interactie
tussen donor D (i.e. de organische molecule) en acceptor A (i.e. de nanokristal). Merk
op dat bij resonante energietransfer de totale energie van het systeem (donor + acceptor)
behouden blijft.

Indien we alleen discrete toestanden beschouwen (op donor en acceptor) kunnen we de
integratie vervangen door een discrete som over de initiële en finale toestanden:

kFRET = 2π
~
∑
i,f

p(i)| < f |ĤDA|i > |2δ(Ef − Ei) (9.17)

waarbij p(i) de bezettingswaarschijnlijkheid voorsteld van de initiële toestand i.

In ons geval herleidt deze uitdrukking zich tot:

kFRET = 2π
~
∑
m,n

∑
nc,nv

|Fnm|2| < φAnvφ
D
S0 | ˆHDA|φAncφ

D
S1 > |

2δ(4E) (9.18)

met het energieverschil:

4E = [(ES1 + EDn )− (ES0 + EDm)]− (EAnc − E
A
nv) (9.19)

en de thermisch gewogen Franck-Condon factor (i.e. het nucleair matrixelement afgewogen
met een thermische bezettingsfactor2) :

Fnm = e
− (EDn −E

D
m)

2k
B
T

Z
1
2

< χDm|χDn > (9.20)

2We gaan ervan uit dat de excitatie zich op het elektronische S1 niveau bevindt, voor de vibrationele
niveau’s neemt men een partitiefunctie in beschouwing.
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De notatie (χ, φ) werd gebruikt om respectievelijk nucleaire en elektronische golffuncties
weer te geven. De indices (n,m) verwijzen naar transities tussen vibrationele deelniveaus
n (binnen de elektronische toestand S1) naar vibrationele deelniveaus m (binnen de elek-
tronische grondtoestand S0) (zie ook figuur 9.3). De indices (nc, nv)verwijzen naar de
corresponderende toestanden (in conductie -en valentieband) op de inorganische acceptor.
We nemen hier de triplet toestanden niet in beschouwing vermits deze op basis van behoud
van spin-pariteit niet in 1e orde kunnen vervallen.

Het elektronische matrix-element is afhankelijk van de relatieve orientatie van de 2 dipool-
momenten erD en erA. Als we uitmiddelen over alle mogelijke orïentaties bekomen we:

| < φAnvφ
D
S0 | ˆHDA|φAncφ

D
S1 > |

2
avg = 2

3
e4

R6 | < rDnm > |2| < rAnc,nv > |
2 (9.21)

De factor 2/3 noemt men vaak de oriëntatie-factor en kan voor geörienteerde dipolen
(bv. nanorods) verschillen van 2/3. We merken hier op dat de oscillator-sterkte van elke
transitie opduikt in de Förster uitdrukking hetgeen betekent dat Forster-transfer vanuit
een niveau alleen maar kan als dat donorniveau radiatief kan vervallen !

Het emissiespectrum van de donor kan geschreven worden als:

LD(~ω) =
∑
m,n

|Fnm|2

τnm
δ(~ω −4ES1−S0 − EDn + EDm) (9.22)

met de (radiatieve) levensduur voor een spontane transitie van S1(n) naar S0(m) gegeven
door:

1
τnm

= 4e2

3c3~4 (4ES1−S0 + EDn − EDm)3| < rDnm > |2 (9.23)

De absorptie werkzame doorsnede van de acceptor kan geschreven worden als:

σA(~ω) =
∑
nc,nv

4πe2ω

3c | < rAnc,nv > |
2δ(~ω − EAnc + EAnv) (9.24)

Met deze definities kan men gemakkelijk afleiden dat de Förster rate kFRET ook kan
geschreven worden als :

kFRET = 3c4

4πR6

ˆ
LD(~ω)σA(~ω)

ω4 d(~ω) (9.25)

Hierbij werd gebruikt gemaakt van de eigenschap:
ˆ
δ(~ω − a)δ(~ω − b)d(~ω) = δ(a− b) (9.26)

Het spectrum LD(~ω) kunnen we vervangen door het genormeerde emissiespectrum FD(~ω)
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dat gegeven is door :
FD(~ω) = LD(~ω)´

LD(~ω)d(~ω) (9.27)

met

ˆ
LD(~ω)d(~ω) = 1

τrad
(9.28)

waarbij τrad de radiatieve levensduur van de donor voorstelt. Deze is gerelateerd aan de
(experimenteel toegangelijke) totale levensduur τ via de kwantumefficiëntie QD van de
donor:

1
τrad

= QD
τ

(9.29)

Men vindt ten slotte:

kFRET = 3c4QD
4πR6τ

ˆ
FD(ω)σA(ω)

ω4 d(ω) = 1
τ

(RF
R

)6 (9.30)

waarbij men de Förster radius definieert als:

R6
F = 3c4QD

4π

ˆ
FD(ω)σA(ω)

ω4 d(ω) (9.31)

Men dient echter nog te corrigeren voor variaties in de diëlektrische omgeving (gekarak-
teriseerd door de brekingsindex n), hetgeen aanleiding geeft tot een screening factor 1/n4:

R6
F = 3c4QD

4πn4

ˆ
FD(ω)σA(ω)

ω4 d(ω) (9.32)

De uitdrukking voor de Förster werd afgeleid voor een donor-acceptor paar in vacuüm.
Vermits we alle grootheden opmeten in oplossing en de uiteindelijke transfer plaatsvindt
in een organische matrix moeten we corrigeren voor lokale veld-effecten. De eenvoudigste
manier om dit te doen is de elektrostatische donor-acceptor interactie vervangen door
een gescreende Coulomb interactie waarbij we expliciet de permittiviteit van de omgeving
in rekening kunnen brengen. Concreet hebben we de absorptie van de nanokristallen
opgemeten in C2Cl4 en de photoluminescentie in tolueen. De organische lagen zelf hebben
een permittiviteit εorg = 2.9. Voor tolueen en C2Cl4 kunnen we dezelfde permittiviteit
nemen εsolvent = 2. Bulk PbS heeft een permittiviteit εPbS = 15. Met deze gegevens
kunnen we een correctiefactor η voor de Förster straal berekenen:

η =
[

εorg
2εorg + εPbS

× (εPbS + 2εsolvent
3εsolvent

)2
]1/3

= 1.11 (9.33)

Tot slot merken we nog op dat hoewel de totale energie bij Förster transfer behouden
blijft, er wel snelle intraband relaxatie optreedt naar de bandrand bij de nanokristallen.
De energietransfer is dus aflopend, i.e. de excitatie kan niet terug op de organische donor
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terecht komen.
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9.4 Bepalen van Förster transfer

Het Förster proces is een dynamisch proces dat plaatsgrijpt op een pico-seconde tijdschaal.
Vermits we niet over de apparatuur beschikken om dit op te meten in het NIR, moeten
we creatief zijn en andere manieren bedenken om een idee te krijgen van de efficiëntie van
dit proces. Zo beschouwen we dynamsiche modellen voor dunne filmen en oplossingen en
een statische methode.

9.4.1 Dunne filmen en exciton diffusie

In deze sectie wordt een wiskundig model uitgewerkt om Förster transfer in dunne filmen
(i.e. dunne organische laag met monolaag quantum dots erboven) op te meten zonder dat
daarvoor een snelle transiënte opstelling of variabele pomp nodig is. Wegens tijdgebrek is
deze methode niet experimenteel getoetst.

In de organische film wordt door optische (of elektrische) generatie G0 een singlet exci-
ton gevormd. Het exciton heeft dan een aantal mogelijkheden: diffusie (1) , radiatieve
relaxatie (2), niet-radiatieve relaxatie (3), Förster transfer naar de quantum dot laag (4)
en quenching met andere singlets (5). Men kan deze mogelijkheden beschrijven door een
differentiaalvergelijking waarbij de singlet concentratie een functie van tijd en plaats kan
zijn:

∂S(x, t)
∂t

= DS
∂2S(x, t)
∂x2 +G0(x, t)−(kR+kNR)S(x, t)−kF (x)S(x, t)−γSSS(x, t)2 (9.34)

Figuur 9.4: Model voor het gedrag van een singlet exciton in een Alq3 laag met een quantum
dot film (rode cirkels). De donkere zone stelt de afvoer voor (zie tekst) en de blauwe
lijn geeft het verwachte steady state profiel bij uniforme optische generatie.
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Bij lage optische densiteit (of lage stroomdichtheid) is de bimoleculaire quenching ver-
waarloosbaar ten opzichte van de andere vervalmechanismen. De differentiaalvergelijking
kan helaas niet meer analytisch opgelost worden door de plaatsafhankelijke Förster term
kF (x) = kR(DFx )4. In ons geval zal de Förster afstand DF ongeveer 20nm bedragen. We
kunnen echter de Förster transfer in rekening brengen via een vereenvoudigd model. In
dit model wordt de Forster term niet expliciet in de differentiaalvergelijking opgenomen
maar wordt de Förster transfer als een randvoorwaarde gemodelleerd. Men gaat er dan
vanuit dat de singlets ogenblikkelijk quenchen wanneer ze binnen een bepaalde afstand
LET komen van de quantum dot film. De film gedraagt zich dan als een ideale afvoer van
singlet excitonen en de randvoorwaarde wordt: S(x = L−LET ) = 0. De randvoorwaarde
bij x = 0 stelt dat er geen netto diffusie is doorheen het vlak x = 0 wat correspondeert met
het einde van de dunne film (i.e. x = 0is het film-substraat contactvlak). Deze voorwaarde
wordt uitgedrukt als Jdiff (x = 0) = −DS

∂S
∂x |x=0 = 0 of dus ∂S

∂x |x=0.

Als we een optisch experiment beschouwen met uniforme generatie van excitonen over de
film 3 kunnen we het steady-state probleem oplossen:

DS
∂2Sss(x)
∂x2 − (kR + kNR)Sss(x) = −G0 (9.35)

De oplossing wordt gegeven door:

Sss(x) = G0
kR + kNR

[1−
cosh( x

LD
)

cosh( x
L−LET ) ] (9.36)

Met deze informatie kunnen we nu de tijdsafhankelijke diffusievergelijking (met dezelfde
randvoorwaarden als in steady-state) oplossen net na het afschakelen van de optische puls
(i.e. er is geen generatie meer, alleen nog maar diffusie en verval).

∂S(x, t)
∂t

= DS
∂2S(x, t)
∂x2 − (kR + kNR)S(x, t) (9.37)

Deze vergelijking kan opgelost worden met de methode van het scheiden der veranderlijken
met als resultaat :

S(x, t) =
∞∑
n=1

An exp(σnt) cos((2n+ 1)π
2

x

L− LET
) (9.38)

Met de nieuwe vervalconstante:

σn = −(kR + kNR)(1 + (2n+ 1)2π2

4 ( LD
L− LET

)2) (9.39)

3Merk op dat de penetratiediepte in Alq3 bij excitatie op 350nm ongeveer 280nm bedraagt wat veel
groter is dan de typische filmdiktes van 100nm. De absorptie van de monolaag is tevens voldoende laag
om deze niet in beschouwing te moeten nemen.
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Vermits voor stijgende n de constante An snel naar nul gaat en σn sterk negatief wordt,
kunnen we verwachten dat het singlet verval nog steeds mono-exponentieel verloop maar
met een vervalconstante:

σ1 = −(kR + kNR)(1 + 9π2

4 ( LD
L− LET

)2) (9.40)

of met een levensduur:
τ = τS

1 + 9π2

4 ( LD
L−LET )2

(9.41)

Transiënte photoluminescentie zal dus een mono-exponentieel verval opleveren met een
aangepaste vervalconstante. Als we deze uitzetten als functie van de filmdikte L dan
kunnen we LET en LD als fit-parameters gebruiken en zo dus informatie bekomen over de
diffusielengte en de Förster transfer.

Merk op dat men in de praktijk de diffusielengte opmeet door de intensiteit van de laser
te verhogen om zo de bimoleculaire singlet-quenching aan te spreken. Men kan dan γSS
relateren aan de diffusiecoëfficient en dus ook aan de diffusielengte. Vermits wij dit niet
kunnen met onze opstelling, biedt het bovenstaande verhaal dus een mooi alternatief.

9.4.2 Dynamische photoluminescentie van oplossingen

Via transiënte photoluminescentie kan men experimenteel aantonen dat Förster transfer
optreedt voor een bepaald donor-acceptor paar. Praktisch doet men dit door de donor
en de acceptor op te lossen in een gemeenschappelijk solvent met gekende densiteiten van
beide species. Förster transfer manifesteert zich als een extra vervalkanaal voor de donor-
excitaties. Dit wordt formeel uitgedrukt door een extra (tijdsafhankelijke) term toe te
voegen aan de vervalvergelijking van de donor:

dnD
dt

= −nD
τD
− βnD√

t
(9.42)

waarbij:

β = 1
2

4πR3
F

3 NA

√
π

τD
(9.43)

met RF de Förster straal, τD de donor levensduur en NA de acceptor-densiteit in de
oplossing. Het voorgestelde model staat gekend als het Inokuti-Hirayama model en is
toepasbaar voor ’single step’ donor-acceptor interacties (i.e. aflopende interacties) zoals
bij een nanokristal acceptor en een organische donor het geval is [1].

De oplossing van deze niet-lineaire differentiaalvergelijking is:

nD(t) = nD0 exp(− t

τD
) exp(−2β

√
t) (9.44)
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Het verval is dus niet meer zuiver mono-exponentieel. Door dit vervalmodel te fitten aan
experimentele vervalcurves kunnen we de Försterstraal bepalen en hebben we tegelijk ook
een bewijs voor Förster transfer in handen.

We kunnen dit echter niet uittesten voor de organische materialen (Alq3, MEH-PPV)
omdat de vervaldynamica te snel is voor de LUMILAB opstelling in S1.

9.4.3 Statische photoluminescentie van oplossingen

Ook via statische metingen kunnen we een idee krijgen van de Förster transfer. Deze
methode wordt in de hoofdtekst toegelicht (zie 7.2).

9.5 Ladingstransport in OLEDs

De amorfe structuur van opgedampte filmen impliceert een hopping-mechansime voor
het ladingstransport. Mott was de eerste om op te merken dat in een amorf materiaal
hopping niet noodzakelijk tussen dichtste naburen plaatsvindt maar dat grotere afstanden
ook mogelijk zijn. Men noemt dit ’variable range hopping’ (VRH). Bij VRH vertoont de
mobiliteit typisch een geactiveerd gedrag van de vorm:

µ = µ0 exp(−4E
kBT

) exp(β
√
F

kBT
) (9.45)

Naast het VRH concept, wordt transport in organische halfgeleiders ook beïnvloed door de
aanwezigheid van ’charge traps’ en ruimtelading. Vermits organische materialen lage in-
trinsieke ladingsdichtheden vertonen moet alle lading geïnjecteerd worden via metallische
contacten. Hierdoor zullen de relaties tussen stroom en spanning nooit lineair zijn zoals
bv. bij een metaal. Vermits injectie zo belangrijk is kunnen we twee regimes onderschei-
den: bulk -en injectiegelimiteerd transport. Als de elektrodes meer ladingsdragers kunnen
injecteren dan de bulk kan transporteren noemt men de contacten Ohms en bevindt men
zich in het bulk gelimiteerde geval([10]). Typische contacten zoals Alq3/Al en ITO/TPD
zijn niet Ohms (door de hoge energiebarrière) en derhalve zal het transport in dergelijke
OLEDs ook niet bulk-gelimiteerd zijn. Het transport in dergelijke systemen wordt dan
beschreven als injectiegelimiteerd ([27]).

Bulk gelimiteerd transport Zoals vermeld moet voor bulk gelimiteerd transport de
elektrode meer ladingsdragers injecteren dan door het sample afgevoerd kunnen worden.
Praktisch komt dit neer op lage bulk-mobiliteit van de organische geleider en een lage
barrière voor injectie (typisch <0.5 eV).

Voor isolerende materialen geldt bij lage velden de wet van Child:

j = 9
8ε0ε

F 2

d
(9.46)
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met F = V/d het elektrische veld over het sample met dikte d. Child veronderstelt dat er
geen lading gevangen zit in ladingsvallen omdat het quasi-Fermi niveau bij lage velden te
laag ligt. Men noemt dit regime ook wel ’space charge limited’ (SCL). De naam verwijst
naar het feit dat in deze situatie het aantal vrije ladingsdragers nf veel groter is dan het
aantal gevangen ladingsdragers nt. De geleiding wordt dan bepaald door de vrije en niet
door de gevangen ladingsdragers. Een ideale SCL geleider is dus een isolator die ofwel geen
traps (’trap free conduction’) vertoont ofwel zich in een laag-veld regime bevindt waar de
traps onbezet zijn.

Wanneer het veld groter wordt zullen de ladingsvallen opgevuld worden door het stijgende
quasi-Fermi niveau. Men kan de gevangen ladingsdragers dan niet meer verwaarlozen.
Typisch stelt men een exponentiële verdeling voor van de ladingsvallen gekarakterkiseerd
door een distributietemperatuur TC . Het resultaat is dan TCLC (’trap charge limited
conduction’):

j = J0(l) V
l+1

d 2l+1 = J0(l)F
l+1

d l
(9.47)

met l = TC/T .

Bij nog hogere velden zijn alle ladingsvallen gevuld en gedraagt de geleider zich weer als
een ideale SCL geleider. We merken op dat bulk gelimiteerd transport een expliciete
dikte-afhankelijkheid van de j(F ) karakteristiek impliceert.

Ten slotte merken we op dat bulk gelimiteerd transport alleen optreedt bij hoog zuivere
filmen met een lage injectiebarrière voor elektronen én gaten.

Injectiegelimiteerd transport Wanneer de contacten niet voldoende lading kunnen
injecteren zal de injectie de limiterende factor zijn voor ladingstransport en spreekt men
van injectiegelimiteerd transport. Er bestaat veel discussie over de rol van de interface
tussen het organische materiaal en het metaal van de injecterende elektrode. Men kan
vertrekken van heel nauwkeurige modellen die de Gaussische DOS in de organische ma-
terialen en specifieke mechanismen zoals hopping en dipoollagen in beschouwing nemen.
Die aanpak is nuttig als men via simulaties de temperatuursafhankelijkheid van de injec-
tie wil bekomen. Deze modellen kunnen typisch vereenvoudigd worden tot de situatie van
’field assisted thermionic emission’. Deze theorie geeft aanleiding tot het Onsager model
waarbij men de veld-gedreven dissociatie van ladingsdragers van hun beeldlading in het
metaal beschouwt. Het resultaat van deze beschouwingen geeft een veldafhankelijkheid
van de stroomdichtheid:

j = AF 3/4 exp(aF 1/2) (9.48)

Waarbij A veldonafhankelijk is en a = 2( βe
kBT

)1/2 met β = e2

16πεε0kBT . Typisch plot men
log(j/F 3/4) versus F 1/2. Uit de helling haalt men dan de parameter a. Door allerlei
screening effecten in meerlaagse OLEDs kan deze soms sterk afwijken van de theoretisch
voorspelde waarde.
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