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Samenvatting 

In de afgelopen decennia zijn halfgeleidende nanokristallen een belangrijk 

onderzoekonderwerp geworden. Met hun unieke eigenschap om de band gap aan te 

kunnen passen door de grootte van het nanokristal te veranderen, kan deze materiaal 

klasse een grote range van optoelektronische eigenschappen aannemen. Perovskiete 

nanokristallen in het bijzonder trokken de aandacht van wetenschappers door hun 

tolerantie voor (kristal)defecten, een eigenschap die niet veel gezien wordt in andere 

halfgeleidende nanokristallen. Waarom dit materiaal deze eigenschap bezit wordt nog 

steeds niet goed begrepen. In dit proefschrift gebruiken we computationele methoden, 

zoals dichtheidsfunctionaaltheorie, om de eigenschappen van perovskiete nanokristallen 

systematisch te onderzoeken. Hierbij zal het oppervlakte van nanokristallen centraal 

staan, omdat deze een belangrijke rol speelt bij het creëren van wenselijke eigenschappen.  

In Hoofdstuk 2 presenteerden we een realistisch lood-halogenide nanokristal model 

waarbij rekening werd gehouden met experimentele data. Door middel van 

dichtheidsfunctionaaltheorie bestudeerden wij het effect van de oppervlakte passivatie, 

kristalmorfologie en verschillende halogeniden op de elektronische eigenschappen van 

deze perovskiete nanokristallen. Gebaseerd op onze berekeningen konden wij bepalen dat 

cesium lood broom nanokristallen een orthorhombische kristal structuur heeft. Onze 

studie liet ook zien dat een overmaat halogenide ionen aanwezig op het oppervlakte leidt 

tot de formatie van ‘trap states’, een elektronisch niveau waarin elektronen gevangen 

kunnen worden. De hoge fotoluminescentie kwantumrendement van CsPbBr3 

nanokristallen kan worden toegeschreven aan de afwezigheid van trap states wanneer het 

nanokristal degradeert. Onze computationele modellen dienen als fundering voor de 

andere hoofdstukken van dit proefschrift en kunnen gebruikt worden voor meerdere 

studies in de toekomst.   

Hoofdstuk 3 bestudeerde de oorsprong van trap states in CsPbBr3 nanokristallen door 

handmatig defecten te introduceren in de structuur van onze modellen. We toonden aan 

dat de meerderheid van trap states kan worden toegeschreven aan broom ionen die niet 

volledig kunnen binden aan het kristalrooster. We lieten ook zien dat de afwezigheid van 

ionen in het kristalrooster de elektronische structuur van CsPbBr3 nanokristallen niet 

direct beïnvloedt. Het creëren van elementale defecten (zoals Cs(0), Pb(0) en Br2) werden 



door berekeningen als endothermisch beschreven en hebben een lage dichtheid van 

defecten, wat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat ze voorkomen. Tenslotte lichten we 

de verschillen tussen de bulk en de nanokristal variant van lood broom-gebaseerde 

materialen en computationele methoden.  

In het laatste Hoofdstuk rationaliseren we het verlies van luminescentie van een 

nanokristal wanneer deze degradeert met leeftijd door middel van computationele 

methoden. We toonden aan dat een nanokristal met een CsX-laag op het oppervlakte vrij 

blijft van trap states tot 75% van het oppervlakte gestript is. Dit in vergelijking met een 

PbX2-laag op het oppervlakte, waarbij het verwijderen van 25% van het oppervlakte 

genoeg is om trap states te vormen. Het is duidelijk dat een CsX-laag op het oppervlakte 

de defecten tolerantie beïnvloed. Tenslotte presenteerden we twee manieren om het 

nanokristal oppervlakte te behandelen om verlies van luminescentie te voorkomen. De 

eerste manier is een behandeling van het oppervlakte door middel van PbBr2 en 

didodecylammonium bromide na de synthese. Dit leidde ertoe dat de fotoluminescentie 

terug kon worden gebracht richting 95%. In de tweede manier worden zwitterionische 

liganden gebruikt tijdens de synthese, waardoor de fotoluminescentie weer 90% kon 

bereiken. 

 


