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Samenvatting  

Halfgeleiders zijn onmisbaar in onze 21e-eeuwse maatschappij. We kunnen halfgelei- ders 
vinden in de kern van elk elektronisch apparaat, zoals de microprocessor chip, transistors 
en licht-emitterende diodes (LED). Hoewel de rudimentaire theorie van de halfgeleiders al 
was voorgesteld in 1931 door A.H. Wilson na de geboorte van de kwantummechanica, 
kwam de voornaamste impuls voor de snelle ontwikkeling van halfgeleiders voor 
apparaten kwam pas na verscheidene baanbrekende experimenten met transistors door 
W.B. Shockley, J. Bardeen, en W.H. Battain, die daarvoorde in 1956 de Nobelprijs hebben 
ontvangen. Razendsnelle technologische ontwikkelingen tussen 1980 en 1990 om 
halfgeleiders te deponeren en de grensvlakken te bestuderen hielpen om de kloof te 
dichten tussen onze kennis van vaste-stof halfgeleiderfysica en de wetenschap van het licht 
("fotonica"). Een goed voorbeeld hiervan is de LED. Een energiezuinige LED kan het 
elektriciteitsverbruik met ongeveer 75 % verminderen. LEDs met een hoge efficiëntie zijn 
mogelijk door het gebruik van een dunne laag gallium nitride (GaN) van hoge kwaliteit. 
Deze zijn voor het eerst geïntroduceerd door I. Akasaki, H. Amano, en S. Nakamura, die 
daarvoor in 2014 de Nobelprijs in ontvangst namen. Deze wetenschappers introduceerden 
een kristalgroeitechniek waarmee uniforme nucleatie, non-selectieve groei en goede 
samensmelting mogelijk werden wat vervolgens leidde tot een vermindering in de 
defectendichtheid in GaN.  

Anderzijds zal de vooruitgang in dunne-film halfgeleidertechnologie ook toepassin- gen 
vinden in fotovoltaïca met hoge efficiëntie en lage kosten. Hybride-halide perovski- eten 
zijn een categorie materialen welke in een uitzonderlijk korte tijdspanne van 6 jaar een 
enorme opkomst hebben gemaakt voor dergelijke toepassingen. Hybride-halide perovskiet 
zonnecellen hebben een elektriciteitsopwekkingefficiëntie van 20 % bereikt in het 
laboratorium, ondanks dat vele fundamentele vragen nog steeds onbeantwoord zijn. Om 
dunne-film halide perovskite ook buiten het laboratorium een impact te laten hebben is het 
nodig om systematisch ons begrip te vergroten en oorzaken van energieverlies te 
elimineren.  

In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksmethodologie van deze thesis geschetst. Hierin 
verbeteren wij onze kennis en wijzen wij de weg naar het elimineren van verliezen om 
uiteindelijk betere apparaten te ontwerpen. Vanuit een technisch oogpunt heeft het 
ontwikkelingsproces gecontroleerde en schone experimentele systemen nodig, gecom- 
bineerd met zorgvuldige metingen en volledige optisch-elektronische modellering en 
bijbehorende theorie om de verliezen in halide-perovskiet dunne films te kunnen 
verifiÃ«ren en kwantificeren. Door alle verliezen te kwantificeren en doorgrondig te 
onderzoeken wordt het uiteindelijke doel gestuurd richting het ontwerpen van een 
apparaat met een nieuwe architectuur, die mogelijk de prestaties en beperkingen overtreft 
van traditionele zonnecelconfiguraties.  

In Hoofdstuk 2 rapporteren wij experimentele waarden van energiedragerdif- fusielengtes 
in halide perovskiee dunne films en beschrijven we hoe de verwerking, samenstelling, 
veroudering en oppervlaktepassivering invloed heeft op de resultaten. Omdat er veel 
verschillende samenstellingsmogelijkheden zijn voor de drie ionen in de halogenide 



perovskietstructuur zijn er al honderden verschillende samenstellingen gerapporteerd. 
Dergelijke wijzigingen in de samenstelling kunnen de energiedragerdif- fusielengte 
veranderen - dit is een kernparameter voor zonnecelprestaties. Aangezien er vele 
mogelijkheden zijn voor de samenstelling en de verwerking is een snelle en eenvoudige 
techniek voor het direct meten van de diffusielengte nodig. Wij hebben gebruik gemaakt 
van een laser-traliewerk techniek om de diffusielengtes van perovskieten door te lichten. 
Ten eerste, in zuiver CH3NH3PbI3 observeren we dat de diffusielengte grotendeels 

afhankelijk is van de vervaardigingsomstandigheden. Vervolgens vervangen we 
gedeeltelijk de jodide (I) ionen met bromide (Br). Verrassend genoeg observeren wij dat de 
diffusielengte toeneemt na blootstelling aan de lucht gedurende één maand. Ten slotte 
deponeren wij een 4-nm Al2O3-laag (door middel van atomaire laag depositie; ALD) op het 

oppervlak van CH3NH3PbBr3 om deze te passiveren. Dit zorgde voor een opmerkelijke 

toename in diffusielengte van 201 nm naar 532 nm. De correlatie die we hebben 
vastgesteld tussen materiaalvervaardiging en diffusielengte biedt richtlijnen voor 
toepassing in apparaten.  

In hoofdstuk 3 beschrijven we het gebruik van elektron-terugverstrooiingdiffractie (EBSD) 
om de korrelgrenslocaties in halide perovskite dunne films nauwkeurig te bepalen. 
Korrelgrenzen hebben een grote invloed op de prestaties van dunne film opto-
elektronische apparaten en toch wordt hun effect in halide perovskieematerialen nog 
steeds niet begrepen. De grootste voortuitgangsbeperkende factor is het onver- mogen om 
korrelgrenzen te identificeren; de gouden standaard - EBSD - vernietigt halogeen 
perovskiet dunne films. Niet-kristallografische technieken lijden onder het vaak 
misidentificeren van korrelgrenzen, wat leidt tot tegenstrijdige experimentele data in de 
literatuur over de invloed van deze korrelgrenzen. Dit probleem lossen wij op met behulp 
van een vaste-stoft EBSD-detector met een 6000 maal hogere gevoeligheid dan een 
traditioneel fosforscherm met een camera. Wij maken gebruik van de 
kristalmisoriëntatiedataset van de EBSD om de kenmerken van de korrelgrens grensvlak-
energie in CH3NH3PbBr3 dunne films te modelleren. Deze gegevens laten zien dat 

halogenide perovskiet korrels geen tweelingeffecten vertonen. Verder vonden wij een 
bijzondere situatie waarbij de korrelgrens van dit geval zeer waarschijnlijk bestaat uit 
amorfe halogenide perovskieten.  

In Hoofdstuk 4 proberen we de ware korrelgrootte te correleren met fotoluminescen- 
tielevensduur, de energiedragerdiffusielengte en -mobiliteit in halogenide perovskieten. 
Verder ontdekken we dat de korrelgrenzen niet onschuldig zijn zoals vaak wordt beweerd. 
Deze korrelgrenzen hebben namelijk een recombinatie snelheid van 1670 cm/s. Dit is 
vergelijkbaar met de recombinatiesnelheid van kristallijn silicium. Echter kan amorf 
perovskiet, net als silicium, kristallijne grenzen passiveren, wat leidt tot helderdere 
fotoluminescentie en een langere levensduur van de ladingsdragers zonder de 
diffusielengte te verminderen. Dit variabele karakter van de korrelgrenzen verklaart de 
verrassend lange levensduur en recordefficiëntie welke bereikt wordt in klein-korrelige 
halide perovskiet dunne films. Verder wijst het ook de weg voorwaarts naar nog betere 
prestaties.  



In hoofdstuk 5 gebruiken we ons begrip van de verliezen om een apparaat met een nieuwe 
architectuur te ontwerpen: perovskietzonnecellen met een nanoschaal contact aan de 
achterkant om zo de tandemefficiëntie te verbeteren. Met behulp van gekoppelde optisch-
elektrische modellering, optimaliseren we deze architectuur voor een vlakke perovskiet-
silicium tandem. Hierbij leggen we de nadruk op de rol van de nanoschaal contacten om de 
vereiste elektronische kwaliteit van perovskiet te verminderen, zoals de diffusielengte van 
minderheidsenergiedragers. Ook wordt de vooruitgang van ons ontwerp ten opzichte van 
de traditioneel gebruikte twee- (2-T) en vier-contacten (4-T) tandem zonnecellen 
besproken en wijzen we de weg naar verdere verbeteringen die mogelijk zijn met ons 
ontwerp zoals oppervlaktetextureren, oppervlaktepassivering en 
fotoluminescentieuitkoppelingsefficiëntie.  

 


