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Samenvatting 

Excitonen spelen een belangrijke rol in de elektro-luminescentie van geconjungeerde poly
meren. Tijdens dit onderzoek zijn enkele eigenschappen van excitonen ор een polythiofeen
keten bekeken. We hebben ons hierЬij beperkt tot de laag-energetische excitonen die geen 
netto impuls bezitten, aangezien deze de belangrijkste rol spelen in elektro-luminescentie. 
De golffuncties, Ьindingsenergieёn en polariseerbaarheden van de laag-energetische singlet
en triplet-excitonen zijn berekend voor een polythiofeenketen omgeven door vacuйm, kristal
lijn polythiofeen en benzeen. Dit laatste om de berekende polariseerbaarheden te kunnen 
vergelijken met de experimentele gegevens die van dit systeem bekend zijn. De exciton
Schrбdingervergelijking is opgelost voor verschillende sets van exciton-basisfuncties bestaande 
uit producten van een-elektrongolffuncties uit een valentie- en conductieband. De sets basis
functies onderscheiden zich door het aantal valentie- en conductiebanden dat erin is meege
nomen. Een cruciale rol speelt de afgeschermde Coulomb-wisselwerking tussen het gat en elek
tron van een exciton. Voor een keten in benzeen en kristallijn polythiofeen is de afscherming 
benaderd door alleen de diёlektrische bulk eigenschappen van benzeen en polythiofeen te ge
bruiken. Hiervoor is de diёlektrische tensor van kristallijn polythiofeen berekend, uitgaande 
van de RPA berekende polariseerbaarheid van een enkele keten en een ideale kristalstruk
tuur. Voor de ge1soleerde keten is de afscherming met een RPA berekening bepaald. De 
exciton-polariseerbaarheid volgt uit een eerste orde storingscorrectie ор de golffuncties on
der invloed van een elektrisch veld. Voor de keten in vacuйm Ыееk dat de RPA berekende 
afscherming van de Coulomb-wisselwerking te grof was benaderd, wat resulteerde in onzin
nig hoge Ьindingsenergieёn. De resultaten voor benzeen en kristallijn polythiofeen zijn van 
dezelfde orde van grootte als de experimentele gegevens, wat gezien de benaderingen die zijn 
toegepast een goed resultaat is. In de meest uitgebreide basis waarmee de berekeningen zijn 
uitgevoerd, zijn drie valentie- en drie conductiebanden meegenomen. Een proЬleem is nog de 
convergentie van de resultaten m.b.t. het aantal banden dat wordt meegenomen in de set van 
exciton-basisfuncties. 



1. lNLEIDING 

Er komen steeds meer produkten ор de markt die (voor een groot deel) gemaakt zijn van kunst
stoffen ор basis van polymeren. N aast het aardewerk staan tegenwoordig plastic schalen en 
bekers en zijn kunststof kamerplanten en fietsframes overal te koop. De redenen hiervoor zijn 
dat deze stoffen sterk, duurzaam, stijf of juist flexibel en, niet geheel onbelangrijk, goedkoop 
te produceren zijn. 

De laatste jaren maken polymeren ook hun intrede in de elektronica en dan niet als iso
lerende afscherming, maar juist als het geleidende materiaal. Polymeren met (half)geleidende 
eigenschappen zijn de zgn. geconjungeerde polymeren. Deze polymeren hebben een koolstof 
ruggengraat waarop afwisselend enkele en dubbele Ьindingen voorkomen. In figuur 1.1 zijn 
twee voorbeelden van geconjungeerde polymeren gegeven. 

Eigenschappen als fiexiЬiliteit en een lage kostprijs maken elektrische circuits van poly
meren interessant voor verschillende toepassingen. Men denkt Ьijvoorbeeld aan wegwerp elek
tronica zoals elektronische diefstalbeveiliging ор producten in warenhuizen of als ge'integreerde 
elektronica in fiexibel kinderspeelgoed. 
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Figuur 1.1: Twee voorbeelden van geconjungeerde polymeren. 

De interesse vanuit de industrie voor geconjungeerde polymeren is enorm gestegen sinds 
de ondekking dat er in deze materialen elektroluminescentie mogelijk is. Deze eigenschap 
Ьiedt de mogelijkheid tot het produceren van ор polymeren gebaseerde, licht emitterende 
diodes (polyLEDs) en fiexibele displays. De ontwikkeling van polymeer-displays is al in een 
ver gevorderd stadium en polyLEDs worden waarschijnlijk Ьinnnenkort al gebruikt voor de 
verlichting van displays in Ьijvoorbeeld moЬiele telefoons en autoradio's. 

De efficiёntie van polyLEDs is de afgelopen tweejaar enorm verbeterd en evenaart zelfs die 
van de traditionele wolfraam gloeilamp. Dit betekent dat geconjungeerde polymeren mogelijk 
verwerkt zullen worden in producten voor verlichtingsdoeleinden. 

Of de technische toepassingen van geconjungeerde polymeren werkelijk zullen doorbreken 
is nog maar de vraag. Intussen heeft zowel de industrie als de wetenschap er een aantal 
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interessante vraagstukken Ьij. 

In de groep Polymeerfysica wordt momenteel theoretisch onderzoek verricht naar de elek
tronische en optische eigenschappen van geconjungeerde polymeren. Enkele onderzoekspunten 
zijn de bandenstrukturen van PPV en РТ, die met de GW methode berekend kunnen wor
den, en de invloed van excitonen ор het elektronische karakter van geconjungeerde polymeren. 
Recentelijk is er een samenwerking ontstaan tussen deze groep en het Interfacultair Reactor 
Instituut (IRI) van de Technische universiteit Delft, waar deze polymeren experimenteel wor
den onderzocht. 

1.1. Fysica van geconjungeerde polymeren 

De halfgeleidende eigenschappen van een geconjungeerd polymeer kunnen verklaard worden 
door de wijze waarop de atomen in het polymeer zijn gebonden. Van elk koolstof-(C-)atoom 
zijn twee van de drie 2р elektrontoestanden samen met de 2s toestand verantwoordelijk voor 
de zgn. u-Ьindingen met de drie naburige atomen, waaronder twee C-atomen. Elk C-atoom 
in het polymeer heeft een u-Ьinding met de naburige atomen. Dit zijn sterke Ьindingen die 
het polymeer Ьijeenhouden. De derde р toestand van een C-atoom, Pz, staat loodrecht ор het 
molekuulvlak en heeft overlap met de Pz toestanden van de naburige C-atomen. De Pz toe
standen van twee C-atomen kunnen gecomЬineerd worden tot twee molekulaire toestanden, 
een zgn. Ьindings-( of 7Г-) en een anti-Ьindings-( of 7Г*-)toestand. Deze toestanden onderschei
den zich in de waarschijnlijkheidsdichtheid van de elektronen. Als de twee Pz-elektronen de 
7Г-toestand bezetten, bevinden ze zich, meer dan in de 7Г* -toestand, tussen de twee C-atomen, 
wat energetisch gunstiger is en de atomen extra Ьindt. Deze tweede Ьinding noemt men een 
7Г-Ьinding. 

Welke atomen in een polymeer zich dubbel zullen Ьinden is afhankelijk van de struktuur 
van het polymeer. Voor een polythiofeenketen is het energetisch gunstig als het de configuratie 
heeft van fig 1.1. Bij Т=О К kunnen de elektronen ор een polythiofeenketen zich nog niet langs 
de keten bewegen, maar Ьij kamertemperatuur zullen een aantal elektronen de 7Г* -toestanden 
bezetten, waardoor geleiding mogelijk is. De energie die nodig is от een elektron vanuit een 
п- in een 7Г*-toestanden te krijgen, is voor de meeste geconjungeerde polymeren enkele eV's, 
waardoor het halfgeleiders zijn. Door doping is de geleiding echter sterk ор te voeren. 

Dit is een begrijpelijke, maar een wat versimpelde verklaring van het halfgeleidende karak
ter van een geconjungeerd polymeer. Het is namelijk niet zo dat een Pz toestand alleen maar 
comЬineert met de Pz toestand van een naburig koolstofatoom tot een molekulaire toestand. 
Als we alleen de Pz toestanden beschouwen, comЬineren alle, zeg п, Pz toestanden samen tot 
п molukulaire toestanden die volledig gedelocaliseerd zijn over de keten. Deze toestanden 
kunnen worden gegeven in Blochrepresentaties, wat resulteert in een een-dimensionale ban
denstruktuur. De lager-energetische toestanden vormen de Ьindings-( of п-) band en de hoger
energetische toestanden vormen de anti-Ьindings-(of 7Г*-)band. De 7Г-band is de hoogste 
valentieband en de 7Г*-band is de laagste conductieband. Het energieverschil, Ьij Т=О К, 

tussen de hoogst bezette molekulaire toestand (НОМО) en de laagst onbezette molekulaire 
toestand (L UMO) is de band gap. 

De meeste geconjungeerde polymeren hebben een band gap van 1.5-3 eV, waardoor geёxci
teerde elektronen Ьij terugval fotonen kunnen uitzenden met energieёn die overeenkomen met 
zichtbaar licht. Dit maakt ze ondermeer geschikt voor opto-elektrische toepassingen zoals 
Ьijvoorbeeld polyLEDs. 
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In de opt~elektrische processen van een geconjungeerd polymeer is een belangrijke rol 
weggelegd voor het exciton, d.i. een gebonden elektron-gat paar. Wanneer een geёxciteerd 
elektron een gat ontmoet, zal het, in veel gevallen, hiermee een exciton vormen dat vervolgens 
optisch vervalt. De energie van het foton dat hierЬij wordt geёmitteerd wordt bepaald door 
de grootte van de band gap en de Ьindingsenergie van het exciton. Deze energie is kleiner 
dan de band gap en het verschil noemt men de Ьindingsenergie. 

De grootte van de exciton Ьindingsenergie is, evenals de ruimtelijke grootte van het exciton, 
momenteel nog een discussiepunt. Verwaarloosbaar kleine (rvO.l eV of kleinere), middelgrote 
( rv0.5 е V) en grote ("' 1.0 е V of grotere) Ьindingsenergieёn zijn in de literatuur voorgesteld. 
Bepalend voor de Ьindingsenergie is de attractieve wisselwerking tussen het gat en het elek
tron. Het diёlektrische karakter van de omgeving van het exciton heeft hierop een grote 
invloed. 

1.2. Doel en overzicht van dit onderzoek 

Het doel van het onderzoek was: 

• Het berekenen van de diёlektrische tensor van kristallijn polythiofeen. Deze is nodig 
voor de beschrijving van de wisselwerking tussen het gat en elektron van een exciton in 
kristallijn polythiofeen. (Hoofdstuk 2) 

• Het berekenen van de Ьindingsenergieёn van verschillende excitontoestanden van een 
polythiofeenketen, omgeven door vacuiim, benzeen of kristallijn polythiofeen. (Hoofd
stuk 3) 

• Het berekenen van de polariseerbaarheden van deze excitontoestanden. (Hoofdstuk 4) 
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2. DIЁLEKTRISCHE TENSOR VAN KRISTALLIJN 

POLYTHIOFEEN 

2 .1. Inleiding 

Polythiofeen ketens kunnen geordend zijn in een kristalstruktuur. De kristalstruktuur van 
kristallijn polythiofeen is gegeven in figuur 2.1. Onder invloed van een extern elektrisch veld 
Ео zullen de ketens in een kristallijn polythiofenen lichaam polariseren. De polarisatie Р is 
gedefinieerd als het dipoolmoment per volume-eenheid en is een macroscopische grootheid. 
Voor een kristal is de polarisatie dus gelijk aan de som over de dipoolmomenten van de ketens 
Ьinnen een eenheidscel gedeeld door het volume V ervan 

1 
Р= vLP· (2.1) 

Alle moleculaire dipolen in het kristallijn polythiofenen lichaam induceren elektrische velden 
die samen het z.g.n. macroscopische ontpolariserende veld Eont induceren. De grootte en 
richting van dit ontpolariserende veld is afhankelijk van de vorm van het lichaam en de 
richting van het externe veld t.o.v. de kristalstruktuur. Het uiteindelijke elektrische veld Е 
Ьinnen het lichaam is de superpositie van het, onveranderd veronderstelde, externe veld en 
het ontpolariserende veld, 

Е = Ео + Eont· (2.2) 

In CGS eenheden is de relatieve diёlektrische tensor е t.o.v. vacuйm nu gedefinieerd door 
de relatie 

Е + 47rP = е · Е (2.3) 

tussen het elektrische veld Е en de polarisatie Р Ьinnen het lichaam. In het vervolg wordt 
het woord relatieve weggelaten en bedoelen we met de diёlektrische tensor of constante de 
relatieve diёlektrische tensor of constante van het diёlektricum t.o.v. vacuйm. In dit hoofstuk 
wordt deze tensor voor kr1stallijn polythiofeen berekend. Substitutie van (2.2) in (2.3) geeft 

Ео + Eont + 47rP = е · (Ео + Eont). (2.4) 

In de praktijk is bulk polythiofeen echter niet totaal geordend in een kristalstruktuur. 
Het is een wanordelijk medium waarin de ketens ongeordend zijn t.o.v. elkaar. Slechts delen 
van het bulk materiaal zijn geordend in de kristalstruktuur van figuur 2.1. De mate van 
wanorde in het medium is afhankelijk van het productieproces ervan. Een polythiofenen 
lichaam kan zelfs zo wanordelijk zijn dat het beschouwd kan worden als een diёlektricum met 
een diёlektrische constante i.p.v. een tensor. 

In dit hoofstuk wordt de dielektrische tensor van kristallijn polythiofeen berekend met een 
ideale kristalstruktuur, omdat deze wordt gebruikt voor de afscherming van de Coulombwis
selwerking tussen het gat en elektron van een exciton ор een keten in een ideaal kristal. 
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Figuur 2.1: Eenheidscel van de kristalstruktuur van kristallijn polythiofeen [3]. De ketens staan 
loodrecht ор het vlak van tekening. De grijze, zwarte en witte cirkels staan resp. voor zwavel, koolstof 
en waterstof. De orthoromЬische eenheidscel bevat van twee ketens elk twee thiofeenringen. De 
roosterconstanten zijn а=7.807 А, Ь=5.526 А en с=7.833 А langs de keten. De keten in het midden 
staat onder een hoek -а t.o.v. z. а=Зl.2°. De eenheidsvektoren у en z worden in de berekeningen 
gebruikt. De vektor х staat parallel aan de ketens. 

Voor de berekening van de diёlektrische tensor van kristallijn polythiofeen gebruiken we 
een mathematisch model voor de ketens in het kristal. Dit model wordt in de volgende 
paragraaf beschreven. Het principe van de berekening staat beschreven in §2.3. In §2.4, §2.5 
en §2.6 worden drie diёlektrische constanten van kristallijn polythiofeen berekend voor drie, 
onderling loodrecht staande, richtingen van het externe elektrische veld. Deze vormen samen 
de diёlektrische tensor die aan het eind van §2.6 in zijn geheel gegeven wordt. 

2.2. Mathematisch model voor kristallijn polythiofeen 

Van een gei:soleerd stuk polythiofeenketen is de polariseerbaarheidstensor а berekend. Deze 
is gedefiniёerd door de relatie 

р=а·Е (2.5) 

tussen een homogeen elektrisch veld Е en het dipoolmoment р van het ketenstuk onder invloed 
van dit veld. 

Met een Random Phase Approximation (RPA)-berekening [12] is de ladingsverdeling in 
het ketenstuk onder invloed van het veld Е berekend. Het veld dat dit ketenstuk vervolgens 
induceert, is benaderd door dat van een dipool. De grootte van het dipoolmoment van deze 
dipool is evenredig met de lengte van het ketenstuk en wordt daarom gegeven per lengte
eenheid. De polariseerbaarheidstensor per lengte-eenheid о: is berekend door deze berekening 
voor drie, onderling loodrecht staande, richtingen van het externe veld uit te voeren. 
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Figuur 2.2: Schematische weergave van een polythiofeenketen. De keten staat parallel aan de een
heidsvektor х, loodrecht ор het vlak van tekening. 

De polariseerbaarheidstensor per lengte-eenheid о: wordt in х, v, w-coбrdinaten (fig.2.2) 
gegeven door 

[ 

ах О О ] 
о:= О av О 

О О aw 
(2.6) 

met ах, av en aw de afzonderlijk berekende polariseerbaarheden per lengte-eenheid. 

In de berekening van de diёlektrische constanten worden de ketens in het kristal beschouwd 
als oneindig lange, homogene lijnen die kunnen polariseren. Ор elk punt van een lijn voldoet 
het dipoolmoment per lengte-eenheid van de keten aan (2.5) voor de locale veldsterkte Е in 
dat punt. Hierblj wordt rekening gehouden met de verschillende oriёntaties van de ketens in 
het yz-vlak. De posities van de ketens in het rooster komen overeen met de hoekpunten van 
de rechthoek in figuur 2.1 en het midden ervan. 

We verwaarlozen nu dus de invloed van de afrnetingen van de ketens ор het elektrische 
velden die ze induceren. Ook de hogere orde multipoolvelden die de ketens induceren worden 
verwaarloosd evenals de variaties van het elektrische veld Ьinnen de afmetingen van de ketens. 
Eigenlijk zouden deze effecten meegenomen moeten worden, maar dat zou de berekening 
aanzienlijk ingewikkelder maken. 

2.3. Principe berekening diёlektrische tensor 

We willen met (2.4) de diёlektrische tensor berekenen. Dit doen we door voor drie onderling 
loodrecht staande richtingen van een extern elektrisch veld de polarisatie en het ontpolaris
erende veld te berekenenen en dit in (2.4) te substitueren. We nemen hiervoor achtereenvol
gens de richtingen van de eenheidsvektoren х, у en z uit figuur 2.1 t.o.v. de kristalstruktuur. 
Ор grond van symmetrie is gemakkelijk in te zien dat voor deze richtingen van het externe 
veld het gemiddelde dipoolmoment van de ketens evenwijdig is aan het externe veld. Verge
lijking (2.4) geeft dan een diёlektrische constante behorende Ьij de gekozen richting van het 
externe veld. We berekenen achtereenvolgens de diёlektrische constanten сх, су en cz die 
samen de diёlektrische tensor е vormen: 

[ 

сх 0 
с= о су 

о о 
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In xyz-coordinaten is de diёlektrische tensor dus diagonaal. 

Voor de berekeningen van de diёlektrische constanten Е:х, Е:у en E:z gebruiken we het ma
thematische model voor de polythiofeenketens dat in de vorige paragraaf is beschreven. 

Als externe veld Eext wordt een vlakke golf genomen, 

Eext(r) = Eocos(k · r) (2.8) 

met Ео een constante vektor en k een golfvektor evenwijdig aan Ео. De golfl.engte 27Г / k wordt 
groot genoeg verondersteld, zodat het kristal als een continuiim beschouwd mag worden. Om 
hier zeker van te zijn, wordt later de limiet k -+ О genomen. Het voordeel van een vlakke 
golf t.o.v. een homogeen veld is dat we nu een oneindig groot kristal kunnen nemen wat 
mathematische voordelen heeft. 

Voor de beschrijving van de dipoolmomenten van de ketens wordt het rooster opgedeeld 
in de groepen А en В; groep А bevat alle ketens die onder een hoek а staan t.o.v. z en groep 
В bevat alle ketens die onder een hoek -а staan t.o.v. z in figuur 2.1. Onder invloed van een 
vlakke golf als extern veld zullen het ontpolariserende veld Eont en het uiteindelijke veld Е 
eveneens vlakke golven zijn met dezelfde golfl.engte 27Г / k. Deze golfl.engte komt ook terug in 
de beschrijving van de dipoolmomenten van de ketens: als ri en rj posities aangeven ор resp. 
een keten uit groep А en В, dan zullen de dipoolmomenten per lengte-eenheid Pi en Pj van 
de ketens ор die posities gelijk zijn aan resp. 

Pi РА cos(k · ri) 

Рв cos(k · rj) 

met РА en р в constante dipoolmomenten per lengte-eenheid. 

(2.9) 

(2.10) 

Voor nog onbepaalde РА en Рв kunnen de velden berekend worden die door alle afzonder
lijke ketenstukken in het rooster worden geinduceerd. Het veld E(r) dat een ketenstuk voelt, 
is de superpositie van het externe veld en de door alle andere ketenstukken ge"induceerde 
velden. Met een roostersommatie over alle andere ketenstukken kan, als functie van РА en 
рв, het door deze ketenstukken ge"induceerde veld berekend worden. 

De dipoolmomenten per lengte-eenheid Pi en Pj uit (2.9) en (2.10) moeten ook voldoen 
aan (2.5) voor de locale veldsterkten E(ri) en E(rj) van het totale veld ор resp. posities ri 
en Гj. Deze locale veldsterkten zijn als functie van РА, Рв en het externe veld bekend, zodat 
hieruit de momenten РА en Рв als functie van het externe veld bepaald kunnen worden. 

Als de dipoolmomenten per lengte-eenheid van de ketens bekend zijn, kan de polarisatie 
Р en het ontpolariserende veld Eont berekend worden. Het ontpolariserende veld is de super
positie van de door alle ketenstukken ge"induceerde velden gemiddeld over een eenheidscel. 

Uiteindelijk wordt de limiet k -+ О genomen en wordt de diёlektrische constante berekend 
met (2.4). 
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2.3.1. Berekening van ех 

Het oneindige kristal wordt in de ruimte geplaatst zoals in figuur 2.1 met een keten ор de 
x-as. Als extern elektrisch veld Eext(r) wordt een vlakke golf genomen, parallel aan de ketens 
en met golflengte 27r /k: 

Eext(r) = Eocos(kx)x (2.11) 

Ор grond van symmetrie hebben de ketens geen dipoolmoment loodrecht ор de keten en er 
hoeft dus geen onderscheid gemaakt te worden tussen de ketens met verschillende oriёntaties 
in het yz-vlak. Van elke keten zal het dipoolmoment per lengte-eenheid р, net als het externe 
veld, als functie van х langs de keten variёren met golflengte 27r / k: 

р = Ро cos ( kx) х (2.12) 

De keten ор de x-as heeft in de oorsprong een dipoolmoment per lengte-eenheid рох. Dit 
dipoolmoment moet ook voldoen aan (2.5). Voor de x-component wordt dit 

(2.13) 

met Ех de locale veldsterkte in de oorsprong. От Ех, en daarmee ро, te kunnen berekenen, 
moeten we de velden berekenen die door de ketens ge1nduceerd worden. 

2.3.2. Ge'induceerde velden van de ketens 

We berekenen eerst het veld dat wordt geYnduceerd door de keten ор de x-as. De potentiaal 
ф(r) van een puntdipool in de oorsprong met dipoolmoment р wordt in CGS eenheden gegeven 
door 

ф(r) = pr~r (2.14) 

Een gepolariseerd stukje keten van lengte dx' ор positie r' = (х', О, О) heeft een dipoolmoment 
gelijk aan Ро cos (kx) dx. De potentiaal dФ van dit ketenstuk voldoet nu aan 

dФ = ро(х - х') cos kx' dx' 
lr - r'lз 

(2.15) 

Het veld Eind(r) dat de keten ор de x-as induceert is de gradiёnt van deze potentiaal 
ge1ntegreerd over de keten (х') 

In componenten wordt dit 

waarin 

Eind,x(r) 

Eind,y(r) 

Eind,x(r) 

Eiпd(r) = -V j dФ 

-2k2poKo(pk) cos(kx) 

-2k2po'!j_K1(pk) sin(kx) 
р 

-2k2p0 '!._K1(pk) sin(kx) 
р 
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(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 



en Ко is een nulde orde en К1 een eerste orde Besselfunctie. We definiёren р := (у, z) en 
schrijven (х, р) i.p.v. r. Het veld Ei(x, р) dat door de keten ор positie Pi in het yz-vlak 
ge'induceerd wordt, wordt nu gegeven door 

(2.21) 

2.3.3. Berekening dipoolmoment 

Het totale veld dat de keten ор de x-as voelt, is de superpositie van het externe veld Eext en 
de door alle andere ketens geinduceerde velden Ei. In de oorsprong geldt voor de sterkte Е 
van dit veld 

Е = Eext(O, О) + L Eind(O, -pi) (2.22) 
Р; 

hier staat L:P; voor de roostersommatie over alle posities Pi van ketens in het kristal. De 
keten ор de x-as heeft ор zichzelf geen invloed, omdat in de limiet k --t О geldt Eind(O, О) = О 
en kan dus in de som worden meegenomen. Dit is te begrijpen, omdat de polarisatieladingen 
van een ketenstuk dat homogeen in de ketenrichting is gepolariseerd, zich bevinden aan de 
uiteinden van het ketenstuk. Als de lengte van het ketenstuk groot is, kan het veld dat door 
deze polarisatieladingen ge'induceerd wordt, verwaarloosd worden. In de limiet k --t О zijn 
de ketens homogeen in de ketenrichting gepolariseerd en is de sterkte van het veld dat door 
een keten ge'induceerd wordt gelijk aan nul. Vanwege de term sin(kx) in (2.18) en (2.19) 
hebben de ge'induceerde velden Eind(x, р - Pi) geen component loodrecht ор de ketens in 
het vlak х = О, waardoor de veldsterkte Е alleen een component langs de ketens heeft. Met 
Ео de sterkte van het externe veld in de oorsprong en (2.17) voor de x-component van het 
ge'induceerde veld wordt (2.22) 

Ех = Ео + 'L-2k2poKo(pik) (2.23) 
Р; 

De roostersommatie in deze vergelijking berekenen we als volgt: Voor groter wordende k 
komen de punten kpi dichter Ьij elkaar en wordt het Ьijbehorende oppervlak per punt, k2 А, 
kwadratisch kleiner (А is de oppervlakte per keten in het yz-vlak). In de limiet k --t О 

gaat de roostersom per definitie over in een integraal over het hele yz-vlak, en dus geldt 
achtereenvolgens 

A
l lim L -2poKo(pik)k2 А 

k->O 
Р; 

(2.24) 

2ро 127Г 1= --А lim dc.p rdrK0 (r) 
k->O О О 

(2.25) 

41Г 
--ро 
А 

(2.26) 

Gesubstitueerd in (2.23) geeft dit samen met (2.13) voor het dipoolmoment Ро in de limiet 
k --t о 

_ о:хА Е ( ) 
Ро - А+ 41ГО:х о 2.27 
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2.3.4. De polarisatie en het ontpolariserende veld 

In de limiet k---+ О is het dipoolmoment per lengte-eenheid van de ketens rond de oorsprong 
gelijk aan р0 . Het dipoolmoment per volume-eenheid Р wordt rond de oorsprong dan gegeven 
door 

Р= Ро 
А 

met А de oppervlakte per keten in het yz-vlak. Substitutie van (2.27) voor Ро geeft 

р = ах Ео 
А+ 47Ю:~; 

(2.28) 

(2.29) 

Het ontpolariserende veld Eont heeft alleen een component langs de ketens. Deze compo
nent is de superpositie van de x-componenten van de door alle ketens ge'induceerde velden, 
Eind,x(x, р - Pi), gemiddeld over een eenheidcel. Omdat alle ketens hetzelfde dipoolmoment 
bezitten en de ge1nduceerde velden in de limiet k ---+ О onafhankelijk zijn van х, wordt de 
x-component Eont,x van het ontpolariserende veld in de limiet k---+ О gegeven door 

Eont,x = lim Al 1 d2 pLEind,x(O,p-pi), 
k->O ruit 

Р; 

(2.30) 

waarЬij ge1ntegreerd wordt over de ruit in figuur 2.3 met oppervlakte А. 

z-as 

y-as 

Figuur 2.3: De posities van de ketens in het yz-vlak. De getekende ruit is de eenheidscel van het 2D 
rooster van ketenposities. 

Het integreren van de velden die door alle ketens afzondelijk ge1nduceerd worden over 
de ruit uit fig.2.3 komt overeen met het integreren van het veld van een keten over het hele 
yz-vlak. Met (2.17) voor Eind,x(x, р - Pi) wordt dit in triviale stappen gegeven door 

Eont,x l~ ~ ! d2 р [-2роК о (Pi k) k
2

] 

lim Al j d2(k2p) [-2poKo(pik)] 
k->O 

2ро la27r j --А lim d<p pdpK0 (p) 
k->O о 

47Г 
--ро 
А 

Substitutie van (2.27) voor het dipoolmoment Ро geeft tenslotte 

Е - - 47Гах Е 
ont,x - А + 47ГСУ:~; О 
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(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 



Nu de polarisatie en het ontpolariserende veld in de limiet k --t О bekend zijn als functie 
van de externe veldsterkte Ео, kan met (2.4) de diёlektrische constante Ех berekend worden. 
Substitutie van (2.29) en (2.35) in (2.4) levert 

А+ 41Гах 
Ех = А 

Met А = 21.57 А2 en de polariseerbeerheid (2.5) ах 
numerieke waarde 

Ех = 10.79 
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(2.36) 

16.81 А 2 van de keten wordt de 

(2.37) 



2.4. Berekening van Еу en Ez 

Het aneindige kristal wardt in de ruimte geplaatst zaals in figuur 2.1 met een keten ар de 
x-as. Als extern elektrisch veld Eext(r) wardt een vlakke galf genamen, laadrecht ар de ketens 
in de richting van у, met galflengte 27Г / k 

Eext(r) = Eocas(ky)y (2.38) 

Omdat het externe veld anafhankelijk is van х zullen de dipaalmamenten per lengte-eenheid 
van de ketens laadrecht ар de ketens staan. De ketens zijn nu hamagene lijnen met een 
canstant dipaalmament per lengte-eenheid. 

De dipaalmamenten Pi en Pj van ketens uit resp. graep А en В (§1.3) ар resp. pasities 
Pi en Pj warden beschreven daar 

Pi РА cas(kyi) 

Pj = pвcas(kyj) 

met РА en Рв nag te bepalen canstante dipaalmamenten per lengte-eenheid. 

(2.39) 

(2.40) 

De ketens uit de verschillende groepen staan ander tegengestelde haeken t.a.v. het externe 
veld (figuur 2.1). Ор grand van deze symmetrie geldt vaar de у- en z-campanenten van РА 
en рв: РВ,у = РА,у en PB,z = -рв,z, en dus 

(2.41) 

Laat de keten ар de x-as tat graep А beharen. Deze keten heeft dan in de aarsprang een 
dipaalmament per lengte-eenheid РА· Dit dipaalmament maet aak valdaen aan (2.5) vaar de 
lakale veldsterkte Е in de aarsprang. In xyz-caбrdinaten ward dit 

РА = u-1au ·Е (2.42) 

met U een caбrdinatentransfarmatie tussen de xyz- en xvw-caбrdinaten beharende Ьij de 
keten ар de x-as. Vaar de berekening van Е, en daarmee РА, berekenen we eerst de velden 
die daar de afzanderlijke ketens ge'induceerd warden. 

2.4.1. Ge"induceerde velden van de ketens 

We berekenen eerst het ge'induceerde vt.ld van een algemene keten ар de x-as met dipaal
mament р laadrecht ар de keten. Een gepalariseerd stukje keten van lengte dx' heeft een 
dipaalmament pdx. Met vergelijking(2.14) vaar de patentiaal van een puntdipaal wardt de 
patentiaal dФ(r) van een ketenstuk met lengte dx' ter plaatse r' = (х',0,0) 

dФ(r) = РуУ + PzZ dx' 
ir - r'lз 

De patentiaal van deze keten is de sam van patentialen aver alle lijnstukken 

! 2у 2z 
Ф(r) = dФ(r) = 2Ру + 2Pz 

р р 

met 
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(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 



Deze potentiaal is, net als het externe veld, onafhankelijk van х. Deze coordinaat wordt verder 
weggelaten en we definiёren р := (у, z). Het elektrische veld Е(р) dat deze keten induceert 
wordt gegeven door 

Е(р) = -VФ = М(р) · р (2.46) 

met 

М(р) := [ ~4: ~ 4z2~ 2 ] 

7 7 pI 
(2.47) 

Samen met (2.39), (2.40) en (2.41) voor de dipoolmomenten geeft dit voor de velden Ei(P) 
en Ej(P) die geYnduceerd worden door ketens uit resp. groep А en В ор resp. posities Pi en 

Pj 

М(р- Pi) · Рл cos(kyi) 

М(р - Pj) [6 ~1 ] · рл cos(kyj) 

2.4.2. Berekening dipoolmomenten 

(2.48) 

(2.49) 

Het totale veld dat de keten ор de x-as voelt, is de superpositie van het externe veld en de 
door alle andere ketens geYnduceerde velden. Met (2.48) en (2.49) voor de ge'induceerde en 
(2.38) voor het externe veld geldt voor de sterkte Е van dit veld in de oorsprong 

(2.50) 

met 

Мл - L M(-pi) cos(kyi), (2.51) 
Л 

Р;#О 

Мв = L M(-pj) cos(kyj) (2.52) 
в 

hier staan LЛ,р;#О en Lв voor de sommen over alle ketens ор posities Pi resp. Pj uit resp. 
groep А en В. In de som over ketens А is de keten ор positie р =О niet meegenomen, omdat 
de invloed van een keten ор zichzelf al is verdisconteerd in de polariseerbaarheidstensor. 

Substitutie van (2.50) in (2.42) levert voor het dipoolmoment рл 

(2.53) 

Herschreven wordt dit 

(2.54) 

met I de eenheidsmatrix. Deze lineaire vergelijking is gemakkelijk ор te lossen als de matrices 

Мл en Мв berekend zijn. 
Voor de berekening van de matrices Мл en Мв worden de roostersommaties in (2.51) 

en (2.52) opgesplitst in een som over de roosterpunten Pi Ьinnen een cirkel met straal R en 
een som over de punten Pi buiten deze cirkel. De som over Pi > R wordt vervangen door een 
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integraal en de som over Pi < R is numeriek opgelost. Vervolgens wordt de limiet R ---+ оо 
genomen, waarЬij de som over Pi < R convergeert en de integraal is in de limiet k ---+ О 

onafhankelijk van R. Deze berekeningen staan beschreven in appendix А. 
De relatie (2.54) tussen РА en Ео is opgelost met de numerieke waarden van de polariseer

baarheden per lengte-eenheid av = 4.46 А 2 en aw = 2.26 А 2 en de oppervlakte per keten in 
het yz-vlak А= 21.57 А2 . 

2.4.3. De polarisatie en het ontpolariserende veld 

In de limiet k ---+ О zijn de dipoolmomenten per lengte-eenheid van de ketens uit groep А en В 
resp. РА en РВ· Omdat de z-componenten van deze momenten tegengesteld zijn, geldt voor 
het dipoolmoment per volume-eenheid Р in de limiet k ---+ О 

р РА,у А 
=-у 

А 

met А de oppervlakte per keten in het yz-vlak. 

(2.55) 

Voor de berekening van het ontpolariserende veld moeten we echter oppassen, omdat het 
veld dat een keten ор positie р = О induceerd evenredig is met ~ wat niet integreerbaar 

р 

is over de oorsprong in het yz-vlak. De tot nu toe gebruikte vergelijking (2.46) voor een 
lijndipool is niet bruikbaar als we hierover willen integreren. Dit is het gevolg van het mathe
matische model dat we voor de ketens gebruiken. Нierin wordt namelijk het veld dat Ьinnen 
de afmetingen van een keten door de keten zelf ge'induceerd wordt niet meegenomen. Voor 
een gepolariseerde keten met eindige dwarsafmetingen is dit veld wel aanwezig en zal dus hier 
ook meegenomen moeten worden. We hadden de ketens ook kunnen beschouwen als twee 
geladen lijnen, evenwijdig aan de keten en ор een vaste afstand van elkaar. Het model dat 
we hier gebruiken is het limietgeval van twee geladen lijnen, waarin de onderlinge afstand 
oneindig klein, en de lading ор de lijn oneindig groot wordt zodat het dipoolmoment per 
lengte-eenheid gelijk Ыijft. Het veld dat tussen de geladen lijnen heerst, wordt dan oneindig 
groot, waardoor dit niet meer integreerbaar is. 

In appendix В wordt aangetoond dat het veld van een lijndipool ор positie Pi nog steeds 
beschreven kan worden door (2.46), wanneer er een extra term aan wordt toegevoegd welke 
het veld Ьinnen de keten verdisconteerd. Het veld Е(р) dat een keten ор positie р = О met 
dipoolmoment per lengte-eenheid р induceert, wordt nu gegeven door 

Е(р) = [М(р) - 2m5(p)I] · р, (2.56) 

met 1 de eenheidsmatrix. НierЬij is de afspraak gemaakt dat als er over een geЬied ge'integreerd 
wordt dat de lijndipool bevat, er van de term М(р) de z.g.n. Cauchy-principal-value wordt 
genomen, d.i. het uitsluiten van een cirkel met oneindig kleine straal om de singulariteit. 
Vergelijking (2.56) geeft nu Ьij integratie de juiste waarde, omdat de term М(р), ge'integreerd 
over het ЬinnengeЬied van een cirkel met middelpunt р =О, gelijk is aan nul als de principal
value genomen wordt. De toegevoegde term 27Гб(р) levert dan de juiste waarde voor het 
geЬied Ьinnen de cirkel. Als van een integraal de pricipal-value wordt genomen, wordt dit 
aangegeven met de letter Р voor het integraalteken. Met deze aanpassing van (2.46) kan het 
ontpolariserende veld berekend worden. 

De velden Ei(P) en Ej(P) die ge'induceerd worden door ketens uit resp. groep А en Вор 
resp. posities Pi en Pj worden nu, analoog aan (2.56), gegeven door resp. 

(2.57) 
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(2.58) 

i.p.v. (2.48) en (2.49). 
De z-component van de dipoolmomenten van de ketens is Ьij de helft van de ketens 

positief en Ьij de andere helft even groot negatief en zal daarom geen Ьijdrage leveren aan 
het ontpolariserende veld. In de berekening van het ontpolariserende veld stellen we PB,z F= 

PA,z =О. Omdat РВ,у = РА,у hoeven we nu geen onderscheid meer te maken tussen de ketens 
uit de groepen А en В. Het ontpolariserende veld heeft alleen een y-component Eant,y ongelijk 
aan nul. 

Het ontpolariserende veld Eant,y is de superpositie van de y-componenten Ei,y(p) van de 
ge1nduceerde velden gemiddeld over een eenheidscel. Vergelijking (2.57) geeft voor Ei,y(P) 

(2.59) 

met М11 het 1, 1 matrixelement van М. Aangezien Ei,y(P) onafhankelijk is van х, kan het 
ontpolariserende veld Eant,y berekend worden door de y-componenten van de ge1nduceerde 
velden te integreren over de ruit uit figuur 2.3 en te delen door de oppervlakte А per keten. 
We vinden zo 

(2.60) 

hier staat Lpi nu voor de roostersom over alle ketens in het kristal. De laatste term in het 
rechterlid is de ge1ntegreerde deltafunctie behorende Ьij de keten Ьinnen de ruit gedeeld door 
А. Deze som van integralen wordt berekend in appendix А en is gelijk aan 

Е - 47Г ant,y - А РА,у (2.61) 

Substitutie van Ео voor de sterkte van het externe veld in de oorsprong en (2.55) voor de 
polarisatie in (2.4) geeft voor de diёlektrische constante Еу 

Еу = 47Г 
Ео - -рл А ,у 

Ео 
(2.62) 

Met А= 21.57 А2 en de berekende evenredigheidsconstante tussen РА,у en Ео wordt vinden 
we 

Еу = 2.58 (2.63) 

De berekening van Ez is volledig analoog aan die van Еу. We gebruiken hiervoor dezelfde 
vergelijkingen als voor de berekening van Еу, waarЬij we het kristal 90° hebben gedraaid. In de 
berekeningen vervangen we dan de hoek а door а-90° en verwisselen we de roosterconstanten 
а en Ь uit figuur 2.1. Voor de diёlektrische constante Ez is gevonden: 

Ez = 3.32 (2.64) 
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3. EXCITON-OPLOSSINGEN IN POLYTHIOFEEN 

3 .1. Inleiding 

Polythiofeen (РТ) is een halfgeleider. In figuur 3.1 is de bandenstruktuur weergegeven voor 
een aantal banden rond de band gap. Voor Т=О К zijn de valentiebanden precies gevuld 
en de conductiebanden leeg. Voor Т>О zijn er elektronen in de conductiebanden en zijn de 
valentiebanden niet meer helemaal gevuld. Er zijn elektronen geёxciteerd. Dit zal vooral 
gebeuren voor de hoogste valentieband ( 7Г) en de laagste conductieband ( 7Г*). 

2 

о 

Тt* 

-2 

> 1t 
.о!. 
>-

-4 ~ 
Q) 
с: 
ш 

-6 

-8 

-10 
х г х 

Figuur 3.1: Een deel van de een-dimensionale bandenstruktuur van de valentie-elektronen van poly
thiofeen, voor een aantal banden rond de bandgap, volgend uit LDA-DFT-berekeningen [4]. -Х en Х 
zijn de buitenste punten van de 1 е Brillouin zone (1BZ) en zijn gelijk aan -7Г /а resp. 7Г /а, met а de 
lengte van een РТ eenheidscel. Het punt k = О wordt aangeduid met Г. De LDA-DFT berekende 
band gap tussen de 7Г- en 7Г*-band is 1.2 eV. 

Wanneer er een elektron weg is uit een valentieband laat deze een lege plek over. Men 
spreekt nu graag over een gat, alsof het een apart deeltje is. Dit is gerechtvaardigd omdat 
de lege plek zich Ьijvoorbeeld kan verplaatsen, zich gedraagt alsof deze positief geladen is en 
met een elektron kan recomЬineren. Als er een elektron met spin omhoog wordt geёxciteerd, 
hebben de elektronen in de valentiebanden een netto spin omlaag. Effectief heeft het gat dan 
spin omlaag. Evenzo laat een geёxciteerd elektron dat een impuls k bezat, een gat achter met 
impuls -k. 
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Wanneer het geёxciteerde elektron en het gat samen in een gebonden toestand verkeren, 
spreken we van een exciton. Een exciton heeft een bepaalde Ьindingsenergie. Dit deel van 
het onderzoek richt zich ор het berekenen van deze energie. Excitonen kunnen een singlet en 
een triplet toestand bezetten. Simpel gezegd hebben het gat en het elektron tegengestelde 
spin in de singlet toestand en staan ze parallel in de triplet toestand. Deze twee toestanden 
he Ь ben verschillende Ьindingsenergieёn. 

Een exciton kan ontstaan door foto-absorptie. Aangezien een foton de spin-oriёntatie 
van een elektron niet kan veranderen, kunnen er door foto-absorptie alleen singlet excitonen 
ontstaan. От dezelfde reden kan alleen een singlet exciton optisch vervallen. Bovendien kan 
een foton geen noemenswaardige impuls overbrengen. We hebben ons tijdens dit onderzoek 
dan ook vooral gericht ор excitonen in de singlet toestand zonder impuls. 

De exciton-Schrodingervergelijking en de manier waarop deze wordt opgelost, wordt beschre
ven in §3.2, gevolgd door de rekenkundige uitwerking (§3.3) en de resultaten (§3.4). 

3.2. Principe berekening excitonblndingsenergie 

3.2.1. Exciton Schrodingervergelijking 

In essentie is een exciton een geёxciteerde toestand van een veel-elektron-systeem. Het kan 
worden aangetoond [6] dat het exciton beschouwd kan worden als een gebonden toestand van 
twee onafhankelijke quasideeltjes, namelijk een enkel elektron en een gat. 

Voor de beschrijving van een exciton en de berekening van de Ьindingsenergie wordt 
gebruik gemaakt van de golffuncties voor een elektron ор een polythiofeenketen. Deze een
elektron-golffuncties volgen uit een Density Functional Theory berekening in de Local Density 
Approximation (DFT-LDA) [4]. In Вloch representatie kan elke golffunctie gekenmerkt wor
den door een uniek golfgetal k uit de 1 е Brillouin Zone en een bandindex п. Deze functies 
'Рп k(r) zijn eigenfuncties van de LDA een-elektron-Hamiltoniaan Н met eigenwaarde Еп k 

' ' 

(3.1) 

De energieёn En,k zijn per band uitgezet tegen de golfvector k in figuur 3.1. Deze energieёn 
zijn echter, met name voor de conductiebanden, niet juist. Een GW-correctie [5] ор de DFT
LDA-energieёn En,k geeft aan dat de energieёn van de conductie-banden ruwweg een constante 
energie te laag zijn. De band gap is na correctie 3.6 eV i.p.v. 1.2 eV. De dispersie-relaties 
van de banden Ыijven na de correctie echter nagenoeg ongewijzigd. Voor de berekening van 
de exciton-Ьindingsenergie heeft dit geen invloed, omdat deze gelijk is aan het energieverschil 
tussen een gebonden en een volledig gescheiden elektron-gat-paar, wat onafhankelijk is van 
de band gap. In de groep Polymeerfysica verliepen de GW-berekeningen gelijktijdig aan dit 
onderzoek waarin de DFT-LDA-energieёn zijn gebruikt. 

De golffunctie Ф van een exciton is afhankelijk van de coordinaten rh en re voor respec
tievelijk de positie van het elektron en het gat. Alle mogelijke producten van een golffunctie 
'Pv k(rh) uit een valentieband v voor het gat en een golffunctie 'Ре k(re) uit een conductieband 

' ' 
с voor het elektron vormen samen een orthonormale basis voor excitontoestanden. Golffunc-
ties Ф(rh, re) van excitonen die geen netto impuls bezitten, kunnen ontwikkeld worden nааг 
golffunctie-producten met tegengestelde golfgetallen k. Aangezien ор grond van symmetrie 
geldt dat 'Pv,-k(r) = 'P~,k(r), schrijven we 

Ф(rh, re) = L Av,c,k'P~,k(rh)'Pc,k(re) (3.2) 
v,c,k 
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met Av,c,k de ontwikkellingscoёfficiёnten voor alle mogelijke comЬinaties van valentie- en 
conductie-golffuncties met hetzelfde golfgetal. De bovenstaande golffunctie bevat geen spin 
deel. We lossen de exciton Schrodingervergelijking dan ook apart ор voor excitonen in de 
singlet en triplet toestand, waarvoor de Hamiltoniaan verschilt. Dit verschil wordt in de 
volgende paragraaf aangegeven. 

De exciton Schrooingervergelijking volgt uit de Bethe-Salpeter vergelijking [6], een verge
lijking die volgt uit een veel-deeltjes-beschouwing van het totale elektron systeem. De Schrб
dingervergelijking wordt hier als gegeven beschouwd en slechts kwalitatief verklaard. Voor 
triplet excitonen wordt deze gegeven door 

(3.3) 

waarin Не en Hh gelijk zijn aan de een-elektron Hamiltoniaan (3.1) werkend ор de coordinaten 
van het elektron resp. gat en W(re, rh) is de afgeschermde Coulomb interactie tussen gat en 
elektron. Energie Е is de energie van het exciton. De Ьindingsenergie van het exciton is het 
verschil van deze energie en de breedte van de band gap. De Hamiltoniaan Hh komt met een 
minteken voor in (3.3), omdat het totale elektron-systeem de energie van het missend elektron 
(gat) mist. 

Пе afschermde CoulomЬ-wisselwerking W(re, rh) is afhankelijk van het medium waarin 
de keten zich bevindt en wordt voor verschillende media gegeven in paragraaf 3.2.3. 

3.2.2. Oplossingsmethode 

От oplossingen van de exciton Schodingervergelijking te vinden, kiezen we een eindige basis 
van elektron-gat-golffunctieproducten. Door de matrix-elementen van de Schrodingervergelij
king in deze basis te berekenen, wordt een matrix-eigenwaarden vergelijking verkregen die 
gemakkelijk is ор te lossen. De exciton oplossingen zijn dan beperkt tot oplossingen die 
liggen in de ruimte die wordt opgespannen door de gekozen basis. Gebruik makend van het 
feit dat <p~,k(rh) en <i'c,k(re) voldoen aan (3.1) vinden we de exciton Schrodingervergelijking 
in matrixelementen r 

/ / J, 
(Ec'k'- Ev'k'- E)Av1 с' k' - '""" Wv 1 с' k'·c v kAv с k =О, (3.4) ' ' ,, ~ ,,,,, ,, 

c,v,k 1\ 
"1' 

(3.5) 

d.i. voor elke d, v', k' een lineaire vergelijking die samen een matrix eigenwaarden proЫeem 
vormen wat opgelost moet worden. 

Voor singlet excitonen gebruiken we dezelfde Schrodingervergelijking in matrixelementen, 
waaraan nu een extra term vx is toegevoegd, zodat geldt 

(Ec\kl- Ev1 k
1 

- E)Av1 с' k' - '"""(Wv1 с' k'·c v k - V.v~ с' k'·v с k)Av с k = О, ' ' '' ~ ,,,,, ,,,,, '' (3.6) 
<1 .J c,v,k ~· 

1 f • 
} ~ 

waaпn 

V::7,v',k';c,v,k = 2 J d3
re J d3

rh { <p~,k(re)<i'd,k'(rh) lre ~ rhl <i'v',k'(rh)<i?c,k(re)} · (3.7) 

;1' ~ 
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De zgn. exchange term vx is het gevolg van het Pauli verbod dat verЬiedt dat twee elektronen 
dezelfde toestand bezetten. Door dit verbod veroorzaken elektronen een andere ruimtelijke 
ladingsverdeling dan wanneer het verbod niet zou gelden, wat invloed heeft ор de energie 
van het elektronsysteem. De exchange term Vv7 с' k'·v с k in (3.6) is een correctie ор de energie 
van het elektron in de conductie band welke i~ be~e·k~nd voor volledig gevulde valentieban
den. In de berekening van de een-elektron-golffuncties hebben de elektronen alleen exchange
wisselwerking met elektronen met eenzelfde spinoriёntatie. In het singlet geval verdisconteerd 
ухе de ontbrekende exchange-wisselwerking tussen het elektron in een conductieband en het 
missende elektron met dezelfde spinoriёntatie uit een valentieband. Voor triplet excitonen is 
deze correctie niet nodig, omdat de spinoriёntaties van het missende en geёxciteerde elektron 
tegengesteld zijn. Merk ор dat de elektrongolffuncties 'P~,k en 'Pd,k' in (3.7) nu afhankelijk 
zijn van resp. re en rh i.p.v. andersom. Dit is de reden van de naam exchange. 

Ор deze manier zijn voor verschillende sets basisfuncties de exciton golffuncties en Ьin
dingsenergieёn berekend. De verschillende bases staan beschreven in paragraaf 3.3 In de rest 
van dit verslag wordt naar vergelijking (3.6) verwezen als de exciton Schrodingervergelijking 
die al dan niet met exchange term is opgelost. 

3.2.3. Afgeschermde Coulomb interactie 

De afschermde Coulomb wisselwerking W(re, rh) is de Coulomb energie van het elektron-gat 
paar. De Coulombkracht tussen het gat en het elekton wordt afgeschermd door de poly
thiofeenketen waarop ze zich bevinden en het omringende medium. 

De exciton-golffuncties en -Ьindingsenergieёn van zijn berekend voor excitonen ор een РТ 
keten omgeven door de volgende media: 

• benzeen 

• kristallijn polythiofeen 

• vacutim 

Wanneer de keten omgeven is door benzeen, wordt de CoulomЬinteractie afgeschermd 
door de keten en het omringende benzeen. In onze berekeningen wordt voor deze situatie de 
afscherming volledig toegeschreven aan het benzeen. Hiervoor gebruiken we de diёlektrische 
constante van benzeen alsof de hele ruimte met benzeen gevuld is. In atomaire eenheden 
wordt de uitdrukking voor de CoulomЬinteractie dan gegeven door 

(3.8) 

met с de diёlektrische constante van benzeen (с= 2.28). We verwaarlozen nu dus het verschil 
in de mate waarin de keten en het benzeen de CoulomЬinteractie afschermen. Bovendien is de 
diёlektrische constante een macroscopische grootheid en de vraag is dus hoe nauwkeurig (3.8) 
de werkelijke afscherming benaderd als het gat en elektron zich dicht Ьij elkaar bevinden, zeg 
een thiofeen ring. Een betere aanpak zou zijn от het proЫeem werkelijk 3D ор te lossen, 
waarЬij de struktuur van de keten en het benzeen expliciet in rekening wordt gebracht. Dit 
is vanzelfsprekend veel lastiger en is daarom niet gedaan. 
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Voor een exciton in kristallijn polythiofeen wordt de afscherтing van de CouloтЬinteractie 
tussen het gat en het elektron in principe ор dezelfde wijze benaderd als voor benzeen. We 
gebruiken de тacroscopische diёlektrische eigenschappen van kristallijn polythiofeen, welke 
zijn berekend in hoofdstuk 2. 

De diёlektrische constanten еу en ez voor richtingen loodrecht ор de ketens (zie hoofdstuk 
2) zijn gelijk aan resp.2.58 en 3.32. От praktische redenen zijn deze constanten beide b~
naderd door een diёlektrische constante eyz теt de geтiddelde waarde 2.95, wat de syттetrie 
verhoogt. Met deze benadering wordt de Couloтbwisselwerking gegeven door [7] 

(3.9) 

waarin х de coordinaat langs de keten is. Doordat de diёlektrische constanten еу en ez 
benaderd zijn door eyz, is de Couloтbwisselwerking invariant geworden onder de operaties 
van de syттetriegroep van een РТ keten en kan hier тахiтааl gebruik van geтaakt worden. 

Voor een gei'soleerde keten in vacutiт wordt de CouloтЬinteractie alleen afgescherтd 
door de keten zelf. Met een RPA berekening is de invloed van het gat en het elektron 
ор de ladingsverdeling in de keten berekend. Нieruit volgt de таtе waarin de keten de 
CouloтЬinteractie tussen het gat en het elektron afscherтd als functie van de posities van 
het gat en elektron ор de keten. Deze eerste orde correctie ор de elektrontoestanden in de 
keten is berekend voor twee k-punten in de 1 е Brillouin zone, waarna deze is geёxtrapoleerd 
naar тeerdere k-punten. De zo berekende afgescherтde CouloтЬinterachtie Wketeп(re, rh) 
tussen het gat en elektron ор een keten in vacutiт is gebruikt voor de berekening van de 
golffuncties en Ьindingsenergieёn van excitonen ор een ge'isoleerde keten. 

Hier is nu wel de struktuur van het exciton oтringende тediuт expliciet тeegenoтen in 
de benadering van de Couloтb interactie. Het is echter wel een grove benadering, oтdat er 
тааr twee k-punten zijn тeegenoтen. 

3.3. Bases van exciton-golffuncties 

Een laag-energetisch exciton zal bestaan uit een gat uit een hoge valentieband en elektron 
uit een lage conductieband. Hoger energetische excitonen zullen door allerlei interacties snel 
vervallen naar een laag-energetische toestand. Voor een basis van excitongolffuncties zijn de 
elektrongolffuncties uit de hoogste valentieband ( 1r) en de laagste conductieband ( 7Г*) dan ook 
het belangrijkst. 

De Schrodinger-vergelijking(3.6) is opgelost voor verschillende bases van exciton-golffunc
ties. Elke basis bestaat uit producten van een-elektron golffuncties 'Рп k(r), oplossingen van de 
een-elektron Schrodingervergelijking(3.l). Deze functies zijn per band п voor 10 equidistante 
golfgetallen k uit de 1 е Brillouin zone (1BZ) berekend. Het Blochtheoreтa zegt dat deze 
functies te schrijven zijn als 

(3.10) 

waarin Un,k(r) een ketenperiodieke functie is en х de coordinaat langs de keten. От van deze 
set gegeven functies een grotere set te creёren, тaken we gebruik van de volgende eigenschap. 
Voor een vaste bandindex п is de afueelding k -t Un,k(r) continu in k, d.w.z. Un,k'(r) -t Un,k(r) 
als k' -t k. Hierdoor kunnen we de periodieke functies interpoleren naar een grotere set 
golfgetallen in de 1 е Brillouin Zone. Hetzelfde geldt voor de Ьijbehorende energieёn En,k. 
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Voor de excitonbasisfuncties zijn alleen producten van gat- en elektron-golffuncties met 
eenzelfde golfgetal k meegenomen, omdat we ons tijdens dit onderzoek beperkt hebben tot 
de excitonen die geen impuls bezitten. Een excitonbasisfunctie 'Фv,c,k wordt gegeven door het 
product van een valentie-( v) met een conductie-( c)-golffunctie 

'Фv,c,k = <p~,k(rh)<tJc,k(re) (3.11) 

/ / / / = eik(xe-xh)u~,k(rh)uc,k(re) (3.12) 

De/,,teira.len d;j vo</;komen in de uitdrukkingen (3.5) en (3.7) voor de matrixelemten 
Wc',v',k';c,v,k en V::1,v',k';c,i7~k zijn uitgevoerd in een 24 х 24 х 24 grid over een PT-eenheidscel. 

De verschillende sets excitonbasisfuncties die we bekeken hebben, zijn: 
Г24 ,25-basis: Een relatief simpele en snelle berekening is uitgevoerd met een basis die 

in het verdere verslag als Г24,25-basis zal worden aangeduid. Voor deze basis zijn alleen de 
hoogst bezette band1 (v=24) en de laagst onbezette band (с=25) meegenomen. Omdat de 
periodieke functies un,k(r) rond k =О weinig verschillen van die voor k =О, zijn ze voor alle 
k Е 1BZ benaderd door Un,o(r). De golffuncties voor het gat en het elektron worden dan 
benaderd door 

<tJ24,k(rh) = eikxhu24,o(rh) 

'P2s,k(re) eikxeu2s,o(re) 

en de excitonbasisfuncties 7f;24,25 ,k van de Г24,25-basis door 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

een orthonormale basis. Het grote voordeel van deze benadering ligt Ьij het uitrekenen van de 
matrixelementen ((3.5) en (3.7)) van de exciton-Hamiltoniaan. De integralen over de у en z 
coordinaten zijn nu voor alle matrix-elementen gelijk en hoeven dus maar een keer uitgerekend 
te worden. De energiёn E24,k en E2s,k in (3.6) worden voor de benaderde elektron golffuncties 
onveranderd verondersteld. 

De exciton-SchrOdinger vergelijking is in deze benadering opgelost voor 100 golfgetallen 
k Е 1BZ. Dit is een relatief snelle berekening t.o.v. de berekening met de volgende basis. 

{24,25}-basis: Met de 10 gegeven golffuncties uit band 24 en band 25 zijn 10 ba
sisfuncties 7f;24 25 k = rp24 k(rh)'P2s k(re) gevormd. Voor deze basis van 10 functies zijn de 
matrixelement~n' van de 

1

Schr0dingervergelijking berekend. De verkregen lOxlO matrix is 
ge!nterpoleerd naar een lOOxlOO matrix. Effectief is hier de SchrOdingervergelijking opgelost 
in een basis 7f;24,25 ,k voor 100 k Е 1BZ. In Вloch representatie worden de basisfuncties 7f;24,25 ,k 
gegeven door 

i 

J 
(3.16) 

у 

{24,25}+Г c,v-basis: De bovenstaande basis kan worden uitgebreid met meerdere com-
Ьinaties v, с van valentie-(v) en conductiebanden (с). Alle elektron golffuncties uit eenzelfde 

1 De bandenstruktuur van figuur 3.1 is die van alleen de valentie-elektronen. Koolstof-, waterstof- en zwa
velatomen bezitten resp. 4, 1 en 6 valentie-elektronen, wat resulteert in 48 valentie-elektronen per eenheidscel 
van polythiofeen. Aangezien elke toestand bezet kan worden door twee elektronen met tegengestelde spin, zijn 
er dus 24 banden gevuld. 
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band bezitten dezelfde symmetrieёn. Ор grond van deze symmetrieёn koppelen niet alle 
bandcomЬinaties v, с met alle andere bandcomЬinaties v', d, d. w .z. dat voor bepaalde comЬi
naties v,c,v',d de matrixelementen Wv,c,k;v',c' en v:,~,k;v',c' van de exciton-Hamiltoniaan(3.6) 
nul kunnen zijn voor alle k. In appendix С wordt aangegeven welke symmetrieёn hiervoor 
verantwoordelijk zijn. We hebben gekeken naar bandcomblnaties rond de band gap die kop
pelen met comЬinatie 24-25. Dit Ыijken de comblnaties 13-25, 23-25, 24-31 en 24-38 te 
zijn. Aangezien de relatief snelle berekening met de Г24,25-basis een aardig resultaat gaf 
voor de excitonЬindingsenergie, zijn de basisfuncties van de aanvullende bandcomЬinaties in 
deze benadering meegenomen. Voor bandcomblnaties 13-25, 23-25, 24-31 en 24-38 worden de 
exciton-basisfuncties 'Фv с k• analoog aan (3.15), voor 100 k Е 1BZ gegeven door 

1 1 

'Ф13,25,k eik(xe-xh) ui3
1
0( rh)u25,o( r е) (3.17) 

'Ф23,25,k eik(xe-xh)u23,o( rh)u25
1
0( r е) (3.18) 

'Ф24,31,k eik(xe-xh)u* (r )и (r ) 24,0 h 31,0 е (3.19) 

'Ф24,38,k = eik(xe-xh)u* (r )и (r ) 24,0 h 38,0 е (3.20) 

De meest uitgebreide set excitonbasisfuncties wordt in de rest van het verslag aangegeven 
als de {24,25}+Г13,23,24,25,31,38-basis. Er zijn ook berekeningen uitgevoerd waarin alleen de 
banden 23,24,25 en 31 worden meegenomen ор de hier gegeven wijze. Deze basis wordt 
aangeduid met {24,25}+Г23,24,25,31· 

Voor de berekening van de matrixelementen tussen de extra bandcomblnaties en com
Ьinatie 24,25 is de Г24,25-basis gebruikt voor comblnatie 24,25. De koppeling tussen de 
toegevoegde bandcomblnaties onderling is verwaarloosd. Samengevat zijn de matrixelementen 
[W + vxc]v с k v' с' uit (3.6) voor deze berekening gegeven door: 

'' ' ' 

24 - 25; 24 - 25 г 24,25; г 23,25 г 24,25; г 13,25 f 24,25; Г24,31 г 24,25; г 24,38 
Г23,25; Г24,25 г 23,25; г 23,25 о о о 

Н= Г13,25; Г24,25 о Г13,2s; Г13,25 о о (3.21) 
Г24,31; Г24,25 о о Г24,31; Г24,31 о 

Г24,38i Г24,25 о о о Г24,38i Г24,38 

hier staat 24 - 25; 24 - 25 voor alle ge"interpoleerde matrixelementen [W + vxc] 24,25,k,24,25 
en Гv,ciГv',c' voor alle matrixelementen [W + vxcJv,c,k,v',c' in de Гv,c-bases voor de andere 
bandcomblnaties. De nullen staan voor de verwaarlL>,}Sbaar veronderstelde koppeling tussen 
de verschillende extra bandcomЬinaties. 

De invloed van verschillende extra bandcomblnaties apart kan berekend worden door de 
matrixelementen voor de overige extra comblnaties gelijk aan nul te stellen. 

3.4. Resultaten Ьindingsenergieёn 

De Ьindingsenergieёn van de twee laagst-energetische singlet (So, 81) en triplet (То, Т1 ) 

excitonen ор een РТ keten in verschillende media zijn gegeven in appendix Е, waarvan we er 
een aantal zullen bekijken. 

In tabel 3.1 zijn de Ьindingsenergieёn gegeven van de laagst-energetische excitonen ор een 
keten omgeven door kristallijn polythiofeen en benzeen. Deze zijn berekend met de meest 
uitgebreide excitonbasis die hier gebruikt is, {24,25}+Г{13,23,31,38}. 
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80 81 
kristallijn polythiofeen 0.47 0.14 

benzeen 1.21 0.39 

То Т1 
0.91 0.18 
2.30 0.50 

81 -480[8] 
0.50 

80 _.То 
0.44 

80 _.То[8] 
0.45 

Tabel 3.1: De Ьindings- en overgangsenergieёn (in eV) van de twee laagst-energetische singlet (80 , 81) 

en triplet (То, Т1 ) excitonen ор een polythiofeenketen omgeven door kristallijn polythiofeen en ben
zeen. De berekeningen zijn uitgevoerd met de exciton basis {24,25}+Г{13,23,31,38} (§3.3). Bovendien 
zijn er experimenteel bepaalde overgangsenergieen tussen excitontoestanden in kristallijn polythiofeen 
opgenomen [8]. 

We zien dat de exciton-Ьindingsenergieёn voor een keten in benzeen een faktor 2.6 groter 
zijn dan voor kristallijn polythiofeen. Voor kristallijn polythiofeen is de diёlektrische constante 
in de richting van de keten, ех, ongeveer drie keer zo groot als die voor de dwarsrichtingen, 
welke vergelijkbaar zijn met de diёlektrische constante van benzeen (rv 2.5). Hierdoor is de 
afgeschermde CoulomЬ-interactie tussen een gat en een elektron in kristallijn polythiofeen 
zwakker dan in benzeen. Dit verklaart dat de Ьindingsenergie van een exciton in kristallijn 
polythiofeen kleiner is dan in benzeen. We concluderen hieruit dat de Ьindingsenergieёn voor 
de keten in benzeen waarschijnlijk te groot zullen zijn, omdat we de afscherming in dit geval 
hebben onderschat door alleen de diёlektrische constante van benzeen te gebruiken en de 
afscherming door de keten niet expliciet mee te nemen. Voor kristallijn polythiofeen zien we 
dat de overgangsenergieёn voor de overgangen 81 _.80 en 80 _.То resp. 32% en 2% afwijken 
van de experimenteel bepaalde waarden. 

In appendix Е is te zien dat de Ьindingsenergieёn groter worden als in de berekening de 
exciton-basis {24,25} wordt uitgebreid tot {24,25}+Г{13,23,31,38}. Dit is logisch, omdat 
de energie van een toestand alleen maar lager kan worden als deze door een uitgebreidere 
basis wordt beschreven. Een lagere energie van een exciton komt overeen met een grotere 
Ьindingsenergie. Tabel 3.2 geeft de percentages waarmee de exciton-Ьindingsenergieёn groter 
worden wanneer deze worden berekend met de exciton-basis {24,25}+Г{13,23,31,38} i.p.v. 
{24,25}. 

So 81 То Т1 
kristallijn polythiofeen 11 13 31 14 

benzeen 20 25 60 21 

Tabel 3.2: Verschillen in exciton-Ьindingsenergieёn tussen de waarden berekend met de bases {24,25} 
en {24,25}+Г{13,23,31,38}, in procenten t.o.v. de met {24,25} berekende energieёn. 

We zien dat de Ьindingsenergieёn nog tot 60% groter worden als de excitonbasis {24,25} 
wordt uitgebreid tot {24,25}+Г{13,23,31,38}. 

De berekende Ьindingsenergieёn voor de laagst-energetische excitonen ор een gei'soleerde 
keten ( appendix Е) zijn onzinnig groot. Voor het laagst-energetische singlet exciton 80 vinden 
we, berekend met de grootste basis, een Ьindingsenergie van 3.0 eV en 4.1 eV voor het laagst
energetische triplet exciton wat groter is dan de band gap. Achteraf Ыееk de verklaring 
hiervoor te zijn dat de afscherming door de keten te grof was benaderd, doordat deze voor 
maar twee k-punten was berekend. 

От een induk te krijgen van de grootte van een exciton geeft figuur 3.2 voor het 80 en 
81 exciton ор een keten in benzeen de waarschijnlijkheid dat het gat zich ор een bepaalde 
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afstand van het elektron bevindt, waarЬij de positie van het elektron is gefixeerd net boven 
een inversiepunt (zie appendix С) van de keten. Zoals verwacht piekt de waarschijnlijkheid 
ор posities die overeen komen met het midden van de dubbele Ьindingen. De gemiddelde 
afstand tussen het gat en het elektron komt Ьij het So exciton overeen met ongeveer twee 
thiofeenringen. Voor het 81 exciton komt deze afstand overeen met ongeveer vier tot vijf 
thiofeenringen. 
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Figuur 3.2: De waarschijnlijkheid J dyh J dzh JФ(re, rh)J2 dat het gat zich ор een afstand Xh - Хе 
van het elektron bevindt, wanneer het elektron zich net boven een inversiepunt van de keten bevindt. 
Getrokken lijn: So exciton, gestreepte lijn: 81 exciton. De afstand is gegeven in aantal thiofeenringen 
(lengte 1 ring=7.4 a.u.=3.9 А) 
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4. EXCITON POLARISEERBAARHEID 

4.1. Inleiding 

Een elektrisch veld oefent tegengestelde krachten uit ор het gat en het elektron van een exci
ton. Als de veldsterkte klein genoeg is, zodat het gat en het elektron in een gebonden toestand 
Ыijven, zal het exciton polariseren. In eerste orde zal het dipoolmoment van het gepolariseerde 
exciton lineair zijn in de elektrische veldsterkte. Het quotiёnt van het dipoolmoment р en de 
veldsterkte F noemt men de polariseerbaarheid а 

а= р 
F 

( 4.1) 

De polariseerbaarheid is berekend voor laag-energetische excitonen ор een thiofeenketen 
omgeven door verschillende media. De grootste interesse gaat uit naar de polariseerbaarheid 
van het laagst-energetische exciton ор een PT-keten in benzeen, waarvan experimentele data 
bekend zijn. 

Paragraaf 4.2 geeft het principe van de berekening van de polariseerbaarheid gevolgd door 
de rekenkundige uitwerking in § 4.3 en de resultaten in § 4.4. 

4.2. Principe berekening polariseerbaarheid 

Voor de berekening van de polariseerbaarheid passen we 1 е orde storingsrekening toe ор de 
golffunctie van het exciton met als storing een homogeen elektrisch veld. Van de 1 е orde 
gecorrigeerde golffunctie wordt het dipoolmoment berekend waaruit vervolgens de polariseer
baarheid volgt. 

De exciton-golffuncties Фi(rh, re) zijn oplossingen van de exciton-Schrбdingervergelijking 
(3.6): 

( 4.2) 

hierin is Нехс de exciton-Hamiltoniaan, zijn re en rh de coбrdinaten van het elektron resp. gat 
en i nummert de verschillende oplossingen voor oplopende energie Ei. De functie Фi beschrijft 
een exciton met energie Ei in een bepaalde fysische situatie waarvoor de Hamiltoniaan Нехс 
is opgesteld. Storingsrekening ор deze functie levert de polariseerbaarheid van dat exciton in 
die fysische situatie. 

De energie van een exciton t.g.v. een homogeen elektrisch veld is proportioneel met het in
wendig product van het dipoolmoment van het exciton en het veld. De storings-Hamiltoniaan 
Н' voor een homogeen elektrisch veld F wordt gegeven door 

Н' = -(Р · F) (4.3) 

met Р de dipoolmoment-operator 
Р = q(rh - re), (4.4) 
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waarin q (positief) de eenheidslading is. We gebruiken F voor het elektrisch veld om niet in 
verwarring te raken met de energieёn Ei. De eerste orde correctie Фj ор de toestand Ф j van 
een exciton wordt gegeven door de standaard 1 е orde storingscorrectie [9]: 

(4.5) 

In eerste orde hebben de excitonen geen dipoolmoment onder invloed van een elektrisch 
veld loodrecht ор de keten: Laat х de coordinaat langs de keten zijn en de у- en z-richting 
daar loodrecht ор. Alle exciton-golffuncties zijn dan invariant onder reflectie in het vlak z = О 
(het molekuulvlak van de keten) en de z-component Pz van de dipooloperator is oneven is 
onder deze reflectie, waardoor geldt (Фil Pz IФj) =О. Analoog hieraan geldt voor Ру 

(4.6) 

We · bekijken alleen het dipoolmoment van een exciton voor een elektrisch veld in de keten
richting. Als Рх de x-component is van de dipooloperator Р dan wordt ( 4.5) in dit geval 

(4.7) 

De eerste orde gecorrigeerde golffunctie Ф gecorr van toestand Ф j wordt 

(4.8) 

waarin А een normeringsconstante is welke in eerste orde nog steeds gelijk is aan 1. Het 
dipoolmoment van deze gecorrigeerde functie heeft om dezelfde, zojuist gegeven, symmetrie
redenen alleen een component Рх langs de keten: 

Substitutie van ( 4.8) levert 

Рх = (Фgecorrl Рх IФgecorr) · 

Рх (Фjl Рх IФj) 

+ (Фjl Рх lwj) 

+ ( Фjl Рх IФj) 

+ ( Фj 1 Рх 1 Фj) . (4.9) 

De eerste term rechts is nul omdat de ongestoorde toestand Ф j geen dipoolmoment bezit en 
de laatste term strepen we weg omdat deze van tweede orde is in Fx. Het dipoolmoment Рх 
van een exciton onder invloed van een elektrisch veld in de ketenrichting wordt in eerste orde 
dus gegeven door 

(4.10) 

Substitutie van ( 4.7) voor Фj levert direct de polariseerbaarheid aj = Рх/ Fx van een exciton 
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in toestand Ф j ор een polythiofeenketen voor een elektrisch veld in de ketenrichting: 

(4.11) 

De berekening van de polariseerbaarheid met deze reeks wordt voor verschillende excitonen 
beschreven in §4.3. 

4.3. Rekenkundige uitwerking 

In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe de exciton-Schrodingervergelijking( 4.2) is opgelost door 

de matrixelementen van de Hamiltoniaan uit te rekenen voor een eindige basis { Фv,c,k} van 

exciton-basisfuncties Фv,c,k' waarvan de algemene vorm gegeven wordt door (3.12): 

(4.12) 

d.i. een elektron-gat-golffunctieproduct van een golffunctie uit een valentieband v en een 
golffunctie uit een conductieband с voor een golfgetal k uit de een-dimensionale 1 е Brillouin 
zone (fig.3.1). 

De Schrodingervergelijking is opgelost voor verschillende bases. Voor elke basis zijn de 
oplossingen Фi(rh, re) gegeven, ontwikkeld naar de Ьijbehorende set basisfuncties Фv с k 

, ' 

Фi(rh, re) = L A~,c,kФv,c,k(rh, re) ( 4.13) 
v,c,k 

met Ai с k bekende ontwikkelingscoёfficiёnten. v, , 
De polariseerbaarheid а van het laagst-energetische exciton, dat beschreven wordt door 

Фo(rh, re), kan gemakkelijk met (4.11) worden berekend als we de matrixelementen Pv,c,k;v',c',k' 

van de dipoolmomentoperator Рх in dezelfde basis { Фv,c,k} kunnen berekenen 

Pv,c,k;v',c',k' = ( Фv,c,kl Рх IФv',c',k') (4.14) 

Met de matrixelementen van Рх en de functies Фi gegeven in dezelfde basis, kan ( 4.11) namelijk 
geschreven worden als 

Ai р АО* 
2 L L L v с k v,c,k;v' ,с' ,k' v' с! k' 

а=- '' ', 
Eo-E-

ifO v,c,k v' ,с' ,k' i 

2 

(4.15) 

Er is echter een proЫeem Ьij het uitrekenen van de matrixelementen Pv,c,k;v' ,с' ,k'. De 
excitonbasisfuncties Фv с k zijn namelijk volledig gedelocaliseerd en periodiek ( appendix D) in 
de coordinaat х' =Хе _·;h· Met (4.4) voor Рх vinden we voor de matrixelementen Pv с k·v' с' k' : 

J' ' ' ' 

00 00 

Pv,c,k;v',c',k' = q J d3
rh J d3

re { Ф~,c,k(rh, re)(xh - Xe)Фv',c',k'(rh, re)} (4.16) 
-оо -00 
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Deze integraal is niet gedefiniёerd, omdat de integrand het product is van de functie (xh - хе) 

met een periodieke functie in xh - Хе. Dit proЫeem lossen we ор door de dipoolmoment
operator( 4.4) te benaderen. 

Ondanks het feit dat de basisfuncties gedelocaliseerd zijn, zijn de laag-energetische exci
tonen gelocaliseerd rond xh - Хе = О. Figuur 3.2 laat zien dat het gat en elektron van de 
laagst-energetische exciton zich Ьinnen een afstand van 5 eenheidscellen (10 thiofeenringen) 
ten opzichte van elkaar bevinden. Deze exciton-oplossingen zijn echter strikt genomen ook 
periodiek, omdat de oplossingen zijn opgebouwd uit een eindige set periodieke basisfuncties. 
Deze periodiciteit is dus het gevolg van de manier waarop we het fysische systeem wiskundig 
beschrijven. Alleen in de limiet van oneindig veel basisfuncties kun je zuiver gelocaliseerde 
exciton-oplossingen krijgen. In het geval van een eindige set basisfuncties beschouwen we een 
periode als het fysische systeem en praten over gelocaliseerde functies. In appendix D wordt 
aangetoond dat alle basisfuncties 'Фv,c,k' en dus ook alle exciton-golffuncties Фi, periodiek zijn 
in Хе -xh met een periode gelijk aan Na, waarin N het aantal k-punten is dat is meegenomen 
in de basis en а de lengte van een PT-eenheidscel . 

-ISO ·100 . ,. ,. 
х'/в 

100 ISO 

Figuur 4.1: Schematische weergave van drie periodes van de golffunctie van een laag energetisch 
exciton voor N = 100. Uitgezet langs х' = xh - Хе in eenheden а. 

De dipoolmomentoperator Рх benaderen we nu met een functie die dezelfde periodiciteit 
in xh - Хе heeft als de exciton oplossingen, zodat de matrixelementen wel uit te rekenen zijn. 

( 4.17) 

met voorfaktor N a/27r zodat de afgeleide van Рх naar xh - Хе in xh - Хе = О gelijk is aan 
1. Deze operator is nu afhankelijk van de basis waarin de exciton-oplossingen zijn gegeven. 
Vrijwel alle gekozen bases bevatten 100 k-punten; de operator Рх heeft dan een periode van 100 
cellen. Voor laag-energetische, gelocaliseerde excitonen is deze benadering gerechtvaardigd, 
omdat ze alleen van nul verschillen daar waar d(xhd_xe)Px ~ 1, zoals fig(4.2) illustreert. De 
storingsreeks( 4.11) moet dus beperkt worden tot de relatief gelocaliseerde excitonen. 
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Figuur 4.2: Een periode van de periodieke dipoolmomentoperator en een schematische weergave van 
de goШunctie van een laag energetisch exciton voor N = 100. Uitgezet langs х' = xh - Хе. 

De matrixelementen van de dipooloperator ( 4.17) zijn wel gedefiniёerd en worden berekend 
in appendix D. 

4.4. Resultaten exciton-polariseerbaarheid 

De berekende polariseerbaarheden van het laagst-energetische singlet (So) en triplet (То) 
exciton zijn gegeven in appendix Е. Нier beschouwen we de belangrijkste resultaten. 

De berekende polariseerbaarheden van excitonen ор een ge!soleerde keten zijn niet realis
tisch, omdat dit ook niet het geval is voor de berekende Ьindingsenergieёn van deze excitonen 
(zie §3.4). 

De berekende polariseerbaarheden van het laagst-energetisch singlet (So) en triplet (То) 
exciton ор een keten in benzeen en kristallijn polythiofeen zijn gegeven in tabel 4.1. Hier
in zijn ook experimenteel bepaalde polariseerbaarheden en de berekende Ьindingsenergieёn 
opgenomen. 

Еь(Sо) 
kristallijn polythiofeen 0.47 

benzeen 1.21 

Еь(То) 
0.91 
2.30 

a(So) 
10678 
1389 

а(То) 
1592 
233 

a(So)[lO] 

2250 

a(To)[lO] 

150 

Tabel 4.1: De berekende polariseerbaarheden (in А3 ) en Ьindingsenergieёn Еь (in eV) en experi
menteel bepaalde polariseerbaarheden [10] van het laagst-energetisch singlet (So) en triplet (То) exci
ton ор een keten in benzeen en kristallijn polythiofeen. De excitonoplossingen zijn berekend voor de 
excitonbasis {24,25}+Г{13,23,31,38} (§3.3). 

In het experiment, waarvan hier de data gegeven zijn, worden met een laserpuls excitonen 
gecreёerd ор in benzeen opgelost oligothiofeen, waarna gedurende een tijd de veranderingen in 
de reflectie van microgolven worden gemeten. Uit deze veranderingen kan de extra polariseer
baarheid van de oplossing t.g.v. een exciton worden bepaald. Dit kan gedaan worden voor 
het laagst-energetische singet en triplet exciton. De resultaten voor oligothiofenen opgelost 
in benzeen, variёrend van 2-rings tot 12-rings thiofeen, worden geёxtrapoleerd naar die voor 
polythiofeen. Aangezien de richting van een ketens in de oplossing willekeurig is, zijn deze 
resultaten met een faktor 3 vermenigvuldigd, zodat de polariseerbaarheid langs de keten van 
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het exciton verkregen wordt. Hierblj is verondersteld dat de polariseerbaarheden loodrecht 
ор de ketenrichting verwaarloosd kunnen worden. 

Zoals verwacht zijn de excitonpolariseerbaarheden voor een keten in benzeen kleiner dan 
voor een keten in kristallijn polythiofeen. Het gat en elektron van een exciton ор een keten 
in benzeen zijn sterker gebonden en bevinden zich dus ор een kortere afstand t.o.v. elkaar, 
waardoor het exciton een kleiner dipoolmoment zal bezitten onder invloed van een elektriseh 
veld. We zien dat de polariseerbaarheden van het So en То exciton voor benzeen resp. 38% 
kleiner en 55% groter zijn dan de experimenteel bepaalde waarden. Aangezien we in §3.4 
hadden geconcludeerd dat de Ьindingsenergieёn van deze excitonen waarschijnlijk te groot 
zijn, hadden we verwacht dat de berekende polariseerbaarheden kleiner zouden zijn dan de 
experimenteel bepaalde waarden, zoals voor het So exciton het geval is. We hebben geen 
duidelijke verklaring voor het feit dat de berekende polariseerbaarheid van het То exciton 
juist groter is dan de experimentele waarde. 

In tabel 4.2 geeft dezelfde polariseerbaarheden als tabel 4.1, maar nu als percentage van 
de met basis {24,25} berekende polariseerbaarheden (appendix Е). 

a(So) 
kristallijn polythiofeen 80 

benzeen 67 

а(То) 
48 
30 

Tabel 4.2: Polariseerbaarheden van het laagst-energetisch singlet (S0 ) en triplet (То) exciton ор een 
keten in benzeen en kristallijn polythiofeen, berekend met de excitonbasis {24,25}+Г{13,23,31,38}, in 
percentages van de met basis {24,25} berekende polariseerbaarheden. 

We zien dat de polariseerbaarheden aanzienlijk kleiner worden als de exciton-basis {24,25} 
wordt uitgebreid tot {24,25}+Г{13,23,31,38} en dat dit effect voor het То exciton veel groter 
is dan voor het So exciton. Het is dus goed mogelijk dat voor benzeen de polariseerbaarheid 
van het То exciton convergeert naar een waarde kleiner dan de experimentele waarde. Dit 
verschil zou vervolgens te verklaren zijn, omdat de berekende Ьindingsenergie van dit exciton 
waarschijnlijk te groot is. Conclusie is dat de convergentie van de polariseerbaarheden nog 
onderzocht moet worden m.b.t. het aantal banden dat wordt meegenomen. 
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5. CONCLUSIES 

De doelstellingen van dit onderzoek waren het berekenen van de diёlektrische tensor van 
kristallijn polythiofeen en het berekenen van de Ьindingsenergieёn en polariseerbaarheden 
van laag-energetische excitonen ор een polythiofeenketen. 

De diёlektrische tensor van kristallijn polythiofeen is niet gemakkelijk te vergelijken met 
experimentele waarden, omdat deze simpelweg niet bekend zijn. Zelfs in de meest zuivere 
samples zijn de kristallijne gebleden microscopisch klein. De diёlektrische constante van 
amorf polythiofeen is ongeveer gelijk aan 3. От de diёlektrische tensor met deze waarde 
te kunnen vergelijken, zou, uitgaande van de berekende diёlektrische tensor, met Effectieve 
Medium Theorie [14] de diёlektrische constante van amorf polythiofeen berekend moeten 
worden. Hierin moet dan rekening gehouden worden met о.а. de mate van kristallisatie en de 
gemiddelde conjugatie-lengte van de ketens. Dit laatste is de maximale lengte waarover een 
keten als een quantum mechanisch coherent systeem beschouwd kan worden. In een artikel van 
Gomes & Conwell [13] worden de diёlektrische constanten van polyfenyleenvinyleen (PPV) 
gelijk genomen aan 3 voor de richtingen loodrecht ор de ketens en 8 voor de ketenrichting. 
Aannemende dat de orde van grootte van deze waarden ook representief is voor polythiofeen, 
is er goede overeenstemming met de door ons berekende diёlektrische tensor. Het moet wel 
opgemerkt worden dat de we de herkomst van deze getallen niet hebben kunnen achterhalen. 

De berekende Ьindingsenergieёn en polariseerbaarheden voor een keten in benzeen en 
kristallijn polythiofeen zijn van dezelfde orde van grootte als de experimentele gegevens, wat, 
gezien de wijze waarop de afgeschermde CoulomЬ-interactie is benaderd en de experimentele 
onzekerheden, een goed resultaat is. 

De Ьindingsenergieёn en polariseerbaarheden hangen sterk af van het aantal valentie- en 
conductiebanden dat is meegenomen in de set van exciton-basisfuncties waarmee ze zijn berek
end. De vraag is naar welke waarden ze convergeren als er meer banden worden meegenomen 
dan is gedaan in onze berekeningen. Dit zou, als toekomstig werk, onderzocht moeten worden. 

De berekeningen voor een ge!soleerde keten zouden opnieuw uitgevoerd moeten worden, 
waarblj er meer dan twee k-punten meegenomen worden in de berekening van de afscherming 
door de keten. In de groep Polymeerfysica zijn deze berekeningen inmiddels gedaan. De resul
taten hiervan zijn echter niet in dit verslag opgenomen. Ook zou bekeken moeten worden wat 
de invloed is ор de Ьindingsenergieёn en polariseerbaarheden als de afgeschermde Coulomb
interactie beter wordt benaderd. In plaats van alleen de macroscopische diёlektrische eigen
schappen van het medium waarin de keten zich bevindt mee te nemen zou in principe de 
afscherming door de omgeving en de keten berekend kunnen worden, waarblj dan о.а. reken
ing gehouden wordt met de ruimte die de keten inneemt. Ное dit rekenkundig gerealiseerd 
zou kunnen worden, is echter een Ьijzonder moeilijk vraagstuk. 
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А. REKENWERK DIЁLEKTRISCHE TENSOR 

А.1. Berekening van de matrices МА en Мв 

De defintities van МА en Мв zijn resp. 

met 

МА = L M(pi) cos(kyi) 
А 

Pi#O 

Мв = L M(pj) cos(kyi) 
в 

М(р) = [ ;;-4: ~ 4z27 2 ] 
7 рг-(l1 

(А.1) 

(А.2) 

(А.3) 

hier staat LA,pi#O voor de som is over alle posties van ketens uit groep А behalve voor de 
keten in de oorsprong en Lв staat voor de som over alle posities van ketens uit groep В. 

De functie ~ cos(ky) is oneven in у en z. De ketens uit groep А en В zijn daarente
P 

gen symmetrisch geplaatst in у en z. Hierdoor zijn de roostersommaties L, М12 cos(kyi) en 
L М21 cos(kyi) gelijk aan nul, en dus 

МА,12 = МА,21 = Мв,12 = Мв,21 = О 
Met р2 = у2 + z2 is simpel aan te tonen dat М22 = -М11, en dus 

МА,22 = -МА,11 

Мв,22 -Мв,11 

(А.4) 

(А.5) 

(А.6) 

Voor de berekening van de matrixelementen МА,11 en Мв,11 is de som opgesplitst in een 
som over roosterpunten Ьinnen een cirkel met straal R en een som Llver punten buiten deze 
cirkel. 

Voor МА,11 wordt dit 

P;>R 
Р;#О 

P;>R 

hier wordt alleen gesommeerd over de ketens uit groep А. 

(А.7) 

Voor grote R kan de som over de punten buiten de cirkel vervangen worden door een 
integraal, omdat de functie M11(p)cos(ky) voor groter wordende р steeds vlakker wordt. We 
schrijven 

27Г 00 [ ] 1 4у2 2 L M11(Pi) cos(kyi) = 2А j d<p j pdp - 4 - 2 cos(ky) 
P;>R О R р р 

(А.8) 

Р;#О 
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met А de oppervlakte per keten (2А is dus de oppervlakte per keten in groep А). Substitutie 
van achtereenvolgens у = р cos ер en cos2 ер = ! cos 2ер + ! levert, 

1 /
2

71" /

00 

[ 2 cos 2ер ] L M11(Pi) cos(kyi) = 2А dep dp cos(kpcosep) 
Pi>R О R р 

(А.9) 

Pi#O 

Uitvoering van de integraal over de hoek ер geeft [1] 

(А.10) 

wat in de limiet k-+ О gelijk is aan 

00 

- 2~ l~ ! d(pk) [:~ J2(pk)] 
kR 

7Г 

А. (А.11) 

Dit is dus onafhankelijk van R en geldt dus ook in de limiet R -+ оо welke later wordt 
genomen. 

De som over de roosterpunten Ьinnen de cirkel met straal R mag ook niet afhankelijk zijn 
van R. In deze som stellen we cos(ky) = 1 ( limiet k-+ О) en nemen de limiet R-+ оо от de 
opsplitsing van de roostersommatie in een discreet en een continu deel te rechtvaardigen. De 
som over de roosterpunten Pi < R is numeriek berekend. Voor een cirkel met straal R = 500 
А verschilt de som ongeveer 0.1 % van de som voor een straal R = 1000 А. De waarde van 
de laatste som wordt als limietwaarde beschouwd. De som over Pi < R is in de limiet k -+ О 

gelijk aan 
lim L M(pi) cos(kyi) = -0.06908 
k-+O 

Pi<R 
Pi#O 

Samen met (А.4) en (А.5) vinden we voor Мл 

lim Мл= [ -:; О ] [ -0.06957 О ] 
k-+O 0 :; + 0 0.06957 

Analoog aan (А.7) schrijven we voor Мв,11 

(А.12) 

(А.13) 

hier wordt nu alleen gesommerd over de posities Pj van ketens uit groep В. We vervangen de 
sommatie over Pj > R weer door een integraal. Dit is dezelfde integraal als in (А.8), en dus 

L М11(р1 ) cos(ky1) = - : 

Рз<R 

(А.14) 
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De sommatie over de punten Pj > R is eveneens numeriek berekend. In de limiet k ~ О 
en R ~ оо geldt 

lim L Мн(Рj) cos(kyj) = 0.08595 
k-+O 

Pi<R 

(А.15) 

Samen met (А.4) en (А.6) vinden we voor Мв 

l. м - [ - ~ о ] [ 0.08595 о ] 
k~ в - о ~ + о -0.08595 

А.2. Berekening ontpolariserende veld Eant,y 

Vergelijking(2.60) uit §1.4.3 luidt: 

. 1 ! 2 "' ( ) 27Г Еопt,у = l~ АР d Р L.....,, Мн р- Pi cos(kyi)PA,y - j[PA,y 
Pi 

(А.16) 

Hier wordt gelntegreerd over de ruit uit figuur 2.3. Omdat у begrensd is tot de ruit geldt, 
voor kleine k, cos(kyi) ~ cos(k(y - Yi)), .voor alle Yi in het yz-vlak. Met deze benadering 
wordt (А.16) 

Еопt,у = l~ ~ Lp ! d2pM11(p- Pi) cos(k(y -yi))PA,y - ~ РА,у 
Pi 

(А.17) 

In elke integraal, behorende bij een bepaalde Pi, wordt р' = р- Pi gesubstitueerd en ver
vangen же de integratievariabele р door р'. Hierdoor transleert de ruit waarover ge"integreerd 
wordt over vektor -Pi· Alle getransleerde ruiten vormen nu samen het hele yz-vlak. Het is 
gemakkelijk in te zien dat de som van de integralen gelijk is aan de integraal over het hele 
yz-vlak van de functie Мн (р') cos(ky'), en dus geldt 

. РАу ! 2 27Гр Eont,y = l~ АР d р' [М11(р') cos(ky')] - А У (А.18) 

Van de integraal moet, zoals aangegeven, de principal-value genomen worden. Merk ор 
dat de integraal in (А.8) onafhankelijk is van R en (А.11) geldt dus ook voor R ~ О wat 
overeenkomt met het nemen van de principal-value. De integraal uit (А.8) is dus ор de 
voorfaktoren na gelijk aan die in (А.18), en dus 

Eont,y 
- 21Гру - 21Гру 

А А 
- 41Гру 

А 

34 

(А.19) 

(А.20) 



В. ELEKTRISCH VELD VAN EEN LIJNDIPOOL 

В.1. Elektrisch veld van een puntdipool 

Beschouw een dipool, die bestaat uit twee even grote, tegengestelde puntladingen. Voor 
veel doeleinden is het handig от het veld van deze dipool te benaderen door dat van een 
puntdipool. Ор grote afstand van de dipool is dit een goede benadering. Een puntdipool is 
het limietgeval van een dipool, waarin de afstand tussen de ladingen wordt verkleind, terwijl 
de ladingen worden vergroot zodat het dipoolmoment gelijk Ьlijft. In deze limiet wordt het 
veld tussen de ladingen oneindig groot. Het elektrische veld Е van een puntdipool in de 
oorsprong wordt beschreven door [2] 

Е = Зr(r · р) - r
2
p _ 47Г б(r)р 

r5 3 ' 
(В.1) 

waarЬij het veld tussen de ladingen wordt beschreven door de term -47Гб(r)р/3. 
Bij vergelijking (В.1) is de afspraak gemaakt dat de Ьij integratie van dit veld van de 

eerste term in het rechter lid de Cauchy-principal-value genomen wordt van de integraal, d.i., 
in ЗD, het uitsluiten van een bol met oneindig kleine straal om de 1/r3 singulariteit. 

В.2. Elektrisch veld van een lijndipool 

We definiёren р = (у, z). Het veld Е(р) van een homogene lijndipool ор de lijn р =О met een 
dipoolmoment per lengte-eenheid р loodrecht ор de lijndipool wordt voor р > О beschreven 
door (§1.4.1) 

Е(р) = М(р) · р (В.2) 

met 

~] 4z2 р 2 
7-рх [ ~ 2 

М(р) := Р it- Р1 (В.3) 

Dit veld heeft een singulariteit in de oorsprong van de orde ~- Vergelijking (В.2) is dus niet 
bruikbaar als we het veld van een lijndipool over een geЬied in het yz-vlak dat de lijndipool 
bevat, willen integreren. 

Analoog aan de afleiding [2] van (В.1) leiden we hier de volledige uitdrukking af voor het 
elektrische veld van een homogene lijndipool: 

Beschouw een willekeurige verzameling homogeen geladen lijnen, parallel aan de lijn р = 

О en Ьinnen een afstand l van deze lijn. Deze lijnen induceren een elektrisch veld Е dat 
onafhankelijk is van х. Verderop in de tekst wordt aangetoond dat de sterkte van dit veld, 
ge:integreerd over het ЬinnengeЬied van een cirkel met middelpunt р =О en een straal R > l, 
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gelijk is aan 27Гр, 

j Ed2p = -27Гр 
p<R 

(В.4) 

met р het dipoolmoment per lengte-eenheid van de verzameling geladen lijnen t.o.v. het punt 
р = О. Dit moet natuurlijk ook gelden voor het veld van een homogene lijndipool. 

We substitueren (В.2) voor het veld van een lindipool in (В.4) en nemen de Cauchy
principal-value van de integraal, zodat de singulariteit wordt uitgesloten en de integraal wel 
gedefinieerd is. We vinden hiervoor 

Р j d2 p[M(p) · р] =О (В.5) 

p<R 

Het veld van de lijndipool moet, geYntegreerd over de hele cirkelschijf, gelijk zijn aan 2пр, 
zoals (В.4) aangeeft. Dit betekent dat het volledige veld van deze lijndipool dus gegeven 
wordt door 

Е(р) = [М(р) - 2m5(p)I] · р (В.6) 

met 1 de eenheidsmatrix. НierЬij is de afspraak gemaakt dat als er over een gebled, dat de 
lijndipool bevat, wordt geYntegreerd van de eerste term in het rechter lid de Cauchy-principal
value genomen moet worden. 

Bewijs van (В.4): 
De potentiaal Фi van een lijn ор positie Pi in het yz-vlak met een lading per lengte-eenheid 

лi wordt gegeven door 
(В.7) 

Het elektrische veld Е dat deze lijnen induceren, is de superpositie van velden die door de 
verschillende lijnen afzonderlijk worden geYnduceerd, 

(В.8) 

Er geldt dus ook 

! Ed2p = - ! d2p L VФi(P) 
p<R p<R i 

(В.9) 

Toepassing van de stelling van Gauss geeft 

j Ed2p= - j dpRLФi(p)n 
p<R p=R i 

(В.10) 

met n de nornaal ор de cirkelrand р = R. 
Substitutie van (В. 7) voor de potentialen Фi geeft in poolcoordinaten р = (Rcos <р, Rsin <р) 

j Ed2p 
p<R 

27r 

2 ! d<pRn L лi ln V(Rcos <р - Pi cos 'Pi) 2 + (Rsin <р - Pi sin 'Pi) 2 

о i 

R '2( Л; j Шрn { ln(l - 2 ~ cos(<p - \?;) + 1,) - ln R2
} (13.11) 
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De constante term ln R2 levert geen Ьijdrage omdat integratie van de normaal over een 
cirkel gelijk is aan nul. Substitutie van achtereenvolgens n = ( cos <р, sin <р) еп <р1 = <р - 'Pi 
levert, 

De termen cos( <р1 + 'Pi) en sin( <р1 + 'Pi) kunnen resp. geschreven worden als 

cos( <р1 + 'Pi) cos <р1 cos 'Pi + sin <р1 sin 'Pi 

sin( <р1 + 'Pi) = cos <р1 sin 'Pi + sin <р1 cos 'Pi 

(В.12) 

(В.13) 

(В.14) 

De termen met sin<p' leveren geen Ьijdrage omdat deze functie oneven is m.b.t. het punt 
<р' = 7Г, terwijl de logaritme in de integraal juist even is m.b.t. dat punt. Substitutie van 
(В.13) en (В.14) in (В.12) en het weglaten van de termen met sin <р1 levert 

[ ] 

27Т 2 

! Ed2 р = R L Лi c?s 'Pi j d<p' cos <р1 ln(l - 2Pi cos <р1 + Pi
2

) 
. Slll<pi R R 

p<R i О 

Het uitvoeren van de integaal over <р1 levert [1] 

j Ed2p 

p<R 

-21Гр 

(В.15) 

(В.16) 

(В.17) 

(В.18) 

met р het dipoolmoment per lengte-eenheid van de verzameling geladen lijnen. Нier staat 
hetgeen te bewijzen was. 
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С. SYMMETRIE 

С.1. Symmetrie-groep van polythiofeen 

De moleculaire struktuur van een polythiofeen bevat veschillende symmetrieёn. Figuur D.l 
geeft de moleculaire struktuur van de repeterende eenheid van polythiofeen. 

Figuur С.1: Een repeterende eenheid van een PT-keten. Vlak van tekening: z =О. 

De symmetrie-groep is D2h· De symmetrie-operaties R;, worden in het coordinaatstelsel 
van figuur D.l gerepresenteerd door: 

Ri : identiteit 
R2 : inversie 
Rз : reflectie in z = О 
R4 : 180° rotatie om х = О, у = О 
R5 : reflectie in х = О 
Rв : reflectie in у = О 
R1 : 180° rotatie om х = О, z = О 
Rs : 180° rotatie om у = О, z = О 

Rs t/m Rs moeten gevolgd worden door een translatie langs de keten over een halve 
repeterende eenheid. 

Deze symmetrieёn zijn terug te vinden in de roosterperiodieke delen ип,k ( r) van de 
elektron-golffuncties 'Pn,k ( r), 

(С.1) 
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hierin is п de bandindex, k een golfgetal uit de 1 е Brillouin zone en х de coordinaat langs 
de keten. Alle functies <pn,k(r) zijn even of oneven onder de symmetrie-operaties R1, Rз, % 
en Rв. Deze laten namelijk de x-coordinaat ongewijzigd. Dit geldt eveneens voor de functies 
voor k =О. Voor de functies <pn .!!:(r) en <pn _.!!:(r) aan de randen van de Brillouin Zone kan 

'а 1 а 

de symmetrie-groep niet een-dimensionaal worden gerepresenteerd, omdat de banden hier 
2-voudig zijn ontaard. Voor alle functies <pn k(r) geldt voor i = 1, 3, 6, 8 , 

(С.2) 

Of een functie <pn k(r) even of oneven is onder een symmetrie ~ voor een bepaalde i, is alleen 
' afhankelijk van de bandindex п. 

Een exciton-basisfunctie 'Фv,c,k wordt gegeven door (3.11), 

'Фv,c,k(rh, Ге) = <p~,k(rh)<pc,k(re). (С.3) 

Deze functies zijn even of oneven onder de samengestelde symmetrie-operaties Rf R[ ( i = 

1, 3, 6, 8), waarЬij Rf en R[ gelijk zijn aan ~ werkend ор de coordinaten rh resp. re, zodat 

(С.4) 

Het even of oneven zijn van 'Фv,c,k onder een symmetrieoperator R? R[ is nu afhankelijk van 
de bandcomЬinatie с, v. 

Deze symmetrie-eigenschappen zijn gebruikt voor de berekening van de excitontoestanden 
(hoofdstuk 3) en de excitonpolariseerbaarheid (hoofdstuk 4). Een van deze ор symmetrie 
gebaseerde conclusies wordt hier toegelicht. 

С.2. Symmetrie-beschouwing van de koppeling tussen banden 

In paragraaf 3.3 wordt aangegeven dat ор grond van symmetrie de matrixelementen Wc' v' k'·c v k 
en VJ~',k';c,v,k uit (3.6) gelijk aan nul zijn voor bepaalde comЬinaties v,c van een valenti~- (~)' 
en een conductieband (с) met een bepaalde andere bandencomЬinatie v', d. Dit is gemakkelijk 
in te zien als men de matrixelementen beschouwt 

Wc1 ,v',k';c,v,k 

vxc 
d,v',k';c,v,k 

J d3re J d3
rh { <pv',k'(rh)<p~',k'(re)W(re, rh)<p~,k(rh)<pc,k(re)} (С.5) 

2 J d3
re J d3

rh { <p~,k(re)<pd,k'(rh) lre ~ rhl<pv',k'(rh)<pc,k(re)} (С.6) 

Het is gemakkelijk aan te tonen dat de functies W(re, rh) en lre - rhГ 1 even zijn onder de 
vier symmetrieoperaties Rf Ri voor i = 1, 3, 6, 8. Samen met (С.4) betekent dit Ьijvoorbeeld 
voor de integrand Iw uit (С.5), dat deze even of oneven is onder een bepaalde R? Ri 

(С.7) 

met 
(С.8) 

In het geval dat Iw oneven is onder een van de operaties R? Ri ( i = 1, 3, 6, 8) is de integraal, 
en dus het matrixelement, gelijk aan nul. Dit geldt dan meteen voor alle matrixelementen 
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W с' ,v' ,k' ;с, v,k met dezelfde comblnatie v', d, v, с. Ор analoge wijze is gemakkelijk in te zien dat 
als om deze reden geldt dat wc',v',k';c,v,k =о, ook geldt ~7~',k';c,v,k = о en het hele matrix
element [W + vxc]c' v' k'·cv k gelijk aan nul is. Hierdoor koppelen niet alle bandcomЬinaties 
v, с met alle andere' c~~binaties v', d Ьij de vorming van een exciton. In de beschrijving 
van de excitonen hebben we alleen de banden 13,23,24,25,31 en 38 meegenomen, omdat deze 
koppelen met de belangrijkste banden 24 en 25. 
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D. MATRIXELEMENTEN DIPOOLMOMENTOPERATOR 

D .1. Periodiciteit exciton-golffuncties 

De exciton golffuncties Ф(rh, re) zijn opgebouwd uit basisfuncties Фv,c,k ((3.2)) waarvan de 
algemene vorm gegeven wordt door (3.12): 

(D.l) 

hierin is k een golfgetal uit de 1е Brillouin zone. иv,k(r) en Uc,k(r) zijn de ketenperiodieke (in 
х) delen van elektron-golffuncties uit resp. band v en с. 

De basisfuncties Фv,c,k' en dus de exciton golffuncties Ф(rh, re), zijn periodiek zijn in de 
coordinaat х' = Хе - Xh· De periode van de excitongolffuncties is gelijk aan het aantal kп
punten N maal de lengte а van een eenheidscel van een PT-keten, zoals hier wordt aangetoond: 

De functie Uv,k(rh)vv,k(re) Ыijft onveranderd als deze wordt verschoven over een afstand 
а langs de xh-as gevolgd door een verschuiving over -а langs de Xe-as. Figuur D.1 laat zien 
dat dit overeenkomt met een periodiciteit in Хе - xh met periode 2а. 

+---+ 
а 

Figuur D.1: Het XhXe-vlak. 

De breedte van de Brillouin zone (fig.3.1) is gelijk aan 27Г/а. Als er N verschillende 
equidistante k-punten in een basis worden meegenomen, dan worden deze gegeven door 

N N 
п = (-2 + 1, ... ,о,"., 2) (D.2) 
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De periode van eikn(xe-xh) in Хе - Xh is gelijk aan 21Г/kn, wat gelijk is aan Na/n. Voor elke 
п passen er een geheel aantal perioden van eikn(xe-xh) in Na. Omdat er voor N steeds een 
even getal is genomen, heeft иv,k(rh)vv,k(re) ook een geheel aantal perioden in Na. 

Alle basisfuncties 'Фn(rh, re) zijn dus periodiek in Хе - Xh en bezitten een gezamelijke 
periode Na. De exciton golffuncties Ф(rh, re) die hieruit opgebouwd zijn, zijn dus periodiek 
met periode N а. 

D.2. Matrixelementen 

Hier worden de matrixelementen van de dipoolmomentoperator Рх ( 4.17) berekend voor 
dezelfde bases als waarvoor de exciton-Schrбdingervergelijking is opgelost. Uit §4.3 nemen we 
over 

(D.3) 

hier is q de eenheidslading, N het aantal k-punten in de basis waarvoor de matrixelementen 
berekend moeten worden en а de lengte van een PT-eenheidscel 

De verschillende bases staan beschreven in §3.3. Omdat de uitdrukkingen voor de matrix
elementen voor al deze bases gelijk.zijn, gebruiken we de algemene vergelijking(3.12) voor de 
exci ton-basisfuncties 

.1. = eik(xe-xh) т* (r )in (r ) 'Pv,c,k rv,k h rc,k е (D.4) 

Het zijn producten van elektron-golffuncties in Вlochrepresentatie uit een valentieband v en 
een conductieband с voor verschillende golfgetallen k uit de 1 е Brillouin zone. 

Voor de berekening van de matrixelementen nemen we de expliciete uitdrukking(D.2) voor 
de golfgetallen k over uit de vorige paragraaf 

N N 
n=(-2 +1,".,0,"., 2 ) (D.5) 

We voorzien de functies иv,k(rh), Uc,k(re) en 'Фv,c,k en van de index п i.p.v. k en schrijven 

(D.6) 

De matrixelementen Pv',c!,n';v,c,n = ( 'Фv',c!,n' 1 Рх IФv,c,n) worden gegeven door 

Pv',c!,n',v,c,n = q ~: 7 d3
re 7 d3

rh 

-оо -00 

{ein' ~1f (xe-xh)u* (r )и (r ) 
а v',п' h c1 ,n1 е 

21Г . 27f ( ) 
*Sin Na (xh - Xe)e-inNa xe-xh Uv,п(rh)u~,п(re)} (D.7) 

Substitutie van 
21Г 1 [ . 27' ( ) . 27f ( ) ] sin N а (xh - Хе) = 2i ez Na Xh-Xe - e-z Na Xh -Хе (D.8) 

en een herrangschikking levert 

Na 
Pv1 с' п' v сп= q-.- (I1I2 - J1J2)' (D.9) 

' ' ' ' ' 4~7Г 
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waarin 

I1 J d3rh { и:',n'(rh)иv,n(rh)ei(n-n'+l) ;r,,xh} 

I2 = J d3re { uc',n'(re)u~,n(re)e-i(n-n'+l) 'fv:xe} 
J1 J d3rh { и:',n'(rh)иv,n(rh)ei(n-n'-l) 'fv:xh} 
J2 J d3re { Uc',n'(re)u~,n(re)e-i(n-n'-l) 'fv:xe}. 

(D.10) 

(D.11) 

(D.12) 

(D.13) 

De producten van u-functies zijn periodiek met periode а. Нier staan dus vier integralen 
over een functie met periode а vermenigvuldigd met een functie met periode ( п - п' + 1) / N а 
of (п - п' -1)/Na. Deze kunnen alleen van nul verschillen als ofwel de e-macht ook periode 
а heeft of constant is. De enige mogelijkheden waarin dit het geval is, zijn als, 

1. п - п' + 1 =О dan I1I2 =f О en J1J2 =О 

2. п - п' - 1 =О dan J1J2 =f О en I1I2 =О 

3. п - п' + 1=Ndan11!2 =f О en J1J2 =О 

4. п - п' - 1 = -N dan J1J2 =f О en I1I2 =О 

Omdat ln - n'I < 100, kunnen de gevallen п - п' + 1 = -N en п - п' + 1 = N niet 
voorkomen. Voor de matrixelementen geldt in deze gevallen: 

1. п - п' = 1: We maken gebruik van het feit dat de periodieke functies иv,n(rh) continu 
zijn in п, d.w.z. dat иv,n'(rh) --t иv,n(rh) als п' --t п. Omdat п en п' maar 1 verschillen 
benaderen we иv,n'(rh) met иv,n(rh) in 11: 

(D.14) 

Als v = v' dan geldt 11 = 1, omdat eiknxhuv,n(rh) genormeerde oplossingen zijn van 
de elektron-Schrбdingervergelijking. Als v =f v' dan geldt 11 =О omdat de oplossingen 
eiknxhиv,n(rh) met verschillende bandindices v orthogonaal zijn. Analoog geldt dat 
f 2 = 1 als с = d en I2 = О als с =f d. Samengevat, 

Na Na 
Pv1 с' n' v с n = q-.-I1l2 = q-.-

' ' ' ' ' 4иr 4иr 

2. п - п' = -1: Volledig analoog aan 1, 

Na Na 
~'с' 1 - -q-J1J2- -q-v , ,n ,v,c,n - 4i7Г - 4i7Г 
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п - п' = 1 
als v = v' 

с = с! 

п-п' = -1 
als v = v' 

с= с1 

(D.15) 

(D.16) 



3. п - п' + 1 = N: Hier gelden dus: п = N/2 en п' = -N/2 + 1 en de k-punten die 
hiermee overeen komen, liggen dus aan de randen van de 1 е Brillouin zone. We maken 
gebruik van het feit dat voor de periodieke functies иv,n geldt иv,n = и~,-n, zodat de 
functie и~',п' in 11 gelijk is aan Uv',-n'· Aangezien de periodieke functies continu zijn in 
п, benaderen we (in 11) иv,n door de functie иv,n-1· Voor 11 schrijven we nu (bedenk 
dat -п' = п - 1 = N /2 - 1) 

(D.17) 

Als v' = v dan geldt Uv',N/2-1Uv,N/2-1 = (иv,N/2-1)2 . Deze functie is even onder 
·21f 

symmetrie-operator Rt; uit appendix С, terwijl de functie ei-axh oneven is onder deze 
symmetrie-operator. Hierdoor geldt 11 = О, en dus Pv',c',n',v,c,n = О, als v' = v en 
п-п' + 1 = N. 
Voor v f= v' drukken we 11 anders uit: In de extendeд representatie [11] van de banden
struktuur, waarin we ook de periodieke functies иv,n beschouwen voor k-punten buiten 
de 1 е Brilouin zone, zijn de functies Uv,n en Uv,n+N gerelateerd volgens 

(D.18) 

1 k i 2
" х Hierdoor is de functie Uv',n' in 11 ge ij is aan Uv',n'+Ne а h Voor 11 vinden we zo 

(bedenk dat п' + N = N/2+1) 

11 = J d3
rh { u~',N/2+1 (rh)иv,N/2(rh)} . (D.19) 

Als v en v' twee banden representeren die samenkomen aan de randen van de 1 е Brillouin 
zone, d.w.z. dat die banden daar ontaard zijn, geldt dat 11 = 1: De functies иv,n zijn 
dan namelijk continu in п als er ор de rand van de Brillouin zone de bandindex v wordt 
vervangen door v' of andersom ( dit is het gevolg van de wijze waarop de bandindices 
zijn gedefinieerd). Analoog hieraan geldt J1 = 1 voor de banden с, с' die samenkomen 
aan de randen van de Brillouin zone, en dus 

Pv1 с' п' v с n = 1 
' ' ' '' 

(D.20) 

als п - п' - 1 = N en de banden v en v' evenals с en d samenkomen aan de :randen van 
de Brillouin zone1 . 

De banden van polythiofeen zijn aan de randen ontaard. Bij de bandcomЬinaties, die 
zijn meegenomen in de excitonbasisfuncties, komt geen comЬinatie v', v of d, с voor 
van banden die samenkomen aan de rand van de 1 е Brillouin zone. Hierdoor zijn de 

1We hebben ons pas later gerealiseerd dat dit betekent dat de matrixelementen (Ф;f Рх fw) in (4.11) on
gelijk aan nul kunnen zijn voor excitonen W; die zijn ontwikkeld naar de gebruikte basisfuncties Фv,c,k voor 
bandcomЬinaties v, с en excitonen W die ontwikkeld kunnen worden naar basisfuncties 'Фv',с' ,k' voor de overige 
bandcomЬinaties v', с'. In ( 4.11) zouden dus ook deze laatste excitonen meegenomen moeten worden. Dit 
zal echter weinig invloed hebben ор de polariseerbaarheid van de laag-energetische excitonen: De matrixele
menten (Фv,c,kl Рх IФv',c',k') voor de gebruikte comЬinaties v,c en een niet gebruikte bandcomЬinatie v',c' 
zijn namelijk alleen ongelijk aan nul zijn als k en k' aan de randen liggen van de 1 е Brillouin zone. De expan
siecoёfficiёnten А~ с k van de laag-energetische excitonen zijn echter zeer klein voor k aan de randen van de 
le Brillouin zone. ':Нierdoor geldt: (Ф;f Рх fw) '::::'О, voor een laag energetisch exciton W; en een exciton W dat 
door een andere basis beschreven wordt. 
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matrixelement van de dipooloperator, in de gebruikte bases, gelijk aan nul, als п - п' -
1 = N. Samengevat, 

Pv1 с' п1 v с п = О 
' ' ''' 

als п - п' - 1 = N , (D.21) 

voor de gebruikte bases van exciton-golffuncties. 

4. п - п' - 1 = -N: Volledig analoog aan 3 geldt: Pv' с' п' v сп =О als п - п' - 1 = N. 
' ' ' '' 

Voor alle andere mogeliJ'ke comЬinaties van v', d, п', v, с, п geldt Pv' d п' v сп = О 
' 1 1 ' ' 
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Е. TABEL RESULTATEN 

Еь(Sо) Еь(S1) Еь(То) Еь(Т1) a(So) а(То) 
Geisoleerde keten 

{24,25} 2.24 1.44 2.64 1.60 1340 673 
{24,25}+Г{23,31} 2.56 1.84 3.30 1.98 1439 375 

{24,25}+Г {13,23,31,38} 3.02 2.35 4.14 2.50 1471 248 
Benzeen 

{24,25} 1.00 0.31 1.42 0.41 2080 799 
{24,25}+Г{23,31} 1.08 0.34 1.77 0.44 1774 399 

{ 24,25 }+ г { 13,23,31,38} 1.21 0.39 2.30 0.50 1389 233 
Kristallijn polythiofeen 

Г{24,25} 0.461 0.085 0.793 0.085 7648 1645 
{24,25} 0.427 0.120 0.695 0.153 13316 3289 

{24,25}+Г{23,31} 0.446 0.129 0.836 0.166 12421 1997 
{24,25}+Г {13,23,31,38} 0.474 0.135 0.909 0.175 10678 1592 

Tabel Е.1: Bindingsenergieёn (in eV) en polariseerbaarheden (in А3 ) van de twee laagst ener-
getische singlet (So,81) en triplet (То,Т1) excitonen ор een polythiofeenketen omgeven door 
vacutim, benzeen of kristallijn polythiofeen, voor verschillende sets van excitonbasisfuncties 
(§3.3). 
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