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Samenvatting

Photovoltaica is een duurzame en schone bron van energie en de zon levert
meer dan genoeg energie om photovoltaica een substantiële bron van energie
te laten worden voor onze samenleving. Om photovoltaica volledig concurre-
rend te maken met conventionele energiebronnen is een reductie van de kosten
per watt nodig. Dit kan bereikt worden door het verhogen van het conversie-
rendement of het verlagen van de productiekosten. Dunne-film zonnecellen,
welke substantieel dunnere lichtabsorberende lagen hebben dan conventionele
wafergebaseerde zonnecellen, bieden potentieel lagere productiekosten. Verder
kunnen ze als topcel gebruikt worden in hoog-rendement tandemzonnecellen.
Een groot probleem van dunne-film zonnecellen is dat zij het zonnespectrum niet
volledig absorberen, wat leidt tot een drastische reductie in het rendement. Om
de absorptie van licht in deze zonnecellen te verhogen, is het nodig het licht op te
sluiten in de dunne-film zonnecel; hiervoor worden nanostructuren geïntegreerd
in de cel om de padlengte van het licht in de absorberende laag te vergroten.

In dit proefschrift presenteren wij nieuwe inzichten in lichtopsluiting
in dunne-film gehydrogeneerde amorf Si (a-Si:H) en Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe)
zonnecellen. Door middel van experimenten bestuderen we roosters van
metallische en diëlektrische nanodeeltjes aan de voor- en achterkant van
dunne-film zonnecellen en demonstreren we efficiënte lichtopsluiting zonder
verslechtering van de elektrische eigenschappen van de cellen. We benadrukken
het belang van het minimaliseren van absorptieverliezen in de lichtopsluitings-
patronen. We vergelijken periodieke en ongeordende roosters van nanodeeltjes
en demonstreren de relevantie van de verdeling van de spatiële frequenties in
de verstrooiingspatronen. We presenteren een optimalisatie van deze spatiële-
frequentieverdeling van lichtverstrooiingspatronen die toepasbaar is op alle
typen dunne-film zonnecellen.

Hoofdstuk 2 presenteert de fabricage van nanoschaallichtverstrooiingspa-
tronen op waferschaal door middel van substraat-conforme imprint lithografie
(SCIL). Gebruikmakend van SCIL in combinatie met opdampen fabriceren we
roosters van diëlektrische en metallische nanodeeltjes zowel aan de voor- als aan
de achterkant van dunne-film zonnecellen. We fabriceren nanogestructureerde
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achtercontacten voor dunne-film zonnecellen door SCIL-geprinte sol-gel lagen te
sputtercoaten met metalen.

In Hoofdstuk 3 bestuderen we lichtopsluiting in ultradunne a-Si:H zonne-
cellen, met absorberende lagen met een dikte van 90–150 nm, gegroeid op pe-
riodieke en ongeordende gestructureerde achtercontacten. De cellen laten een
breedbandige toename in de fotostroom zien als gevolg van lichtopsluiting door
het gestructureerde achtercontact en een antireflectie-effect door het gestruc-
tureerde celoppervlak, dat deze structuur verkregen heeft door conforme groei
van de dunne lagen op het gestructureerde achtercontact. We laten zien dat
deze patronen tot een hogere fotostroom leiden dan het conventionele Asahi-
U type patroon. We relateren fotostroomspectra aan spatiële correlaties in de
verstrooiingspatronen.

In Hoofdstuk 4 demonstreren we effectieve koppeling aan golfgeleidermodes
in dunne-film a-Si:H zonnecellen, met absorberende lagen met een dikte van
350 nm, door gebruik van plasmonische oppervlaktesverstrooiers geprint door
middel van SCIL. Met behulp van numerieke simulaties laten we zien dat een
geoptimaliseerde roostergeometrie kan resulteren in een verhoogde rood- en
blauwrespons van de cel. De blauwrespons kan verder worden verhoogd door
Al nanodeeltjes te gebruiken in plaats van Ag nanodeeltjes. We laten zien dat
een breedbandige absorptietoename kan worden verkregen met gebruik van
diëlektrische verstrooiingspatronen bestaand uit TiO2 nanodeeltjes, welke het
licht efficiënt verstrooien en lage absorptieverliezen hebben.

In Hoofdstuk 5 bestuderen we door middel van experimenten de invloed
van het textureren van de Al-gedoteerde ZnO (AZO) bufferlaag die tussen het
metalen achtercontact en de absorberende laag zit in hetzelfde type cel als in
Hoofdstuk 4. Door het vergelijken van lichtopsluiting in cellen met een ge-
structureerd metalen achtercontact bedekt met een getextureerde of met een
vlakke AZO laag, laten we zien dat het textureren van de AZO laag essentieel is
voor lichtopsluiting in deze celgeometrie. Met behulp van numerieke simulaties
laten we zien dat de mate van lichtopsluiting verder kan worden verhoogd door
het gebruik van puur diëlektrische verstrooiingspatronen, waarbij de AZO laag
getextureerd is en het metaal volledig vlak is. Deze diëlektrische verstrooiings-
patronen verstrooien het licht op efficiënte wijze en lijden niet onder Ohmische
verliezen zoals wel het geval is voor plasmonische resonanties in Ag.

In Hoofdstuk 6 presenteren we dunne-film zonnecellen, met absorberende la-
gen met diktes van 100 nm en 200 nm, gedeponeerd op ongeordende roosters van
ZnO nanostaafjes. Deze nanostaafjes zijn gegroeid door middel van chemische
baddepositie, wat een goedkoop, schaalbaar en afstembaar groeiproces is. De
volledige stapeling van zonnecellagen, bestaande uit Ag, AZO, a-Si:H en ITO, is
gedeponeerd bovenop de nanostaafjesroosters wat resulteert in zonnecellen met
een radiale diodeovergang. Deze cellen laten efficiënte lichtopsluting zien en een
toename van de blauwrespons. Numerieke simulaties zijn in overeenstemming
met experimentele externe kwantum efficiëntie (EQE) data en laten zien dat
absorptie in de Ag-laag bij deze staafjescellen sterk is toegenomen ten opzichte

134



Samenvatting

van vlakke cellen. Verder toegenomen lichtopsluiting kan worden verkregen
door de metaallaag vlak te maken en alleen de diëlektrische lagen te textureren.

Diëlektrische achterverstrooiingspatronen voor lichtopsluiting worden ver-
der bestudeerd in Hoofdstuk 7. Dit hoofdstuk beschrijft periodieke verstrooi-
ingpatronen. Met experimenten demonstreren we breedbandige efficiënte licht-
opsluiting in 350 nm dikke a-Si:H cellen gegroeid op periodiek gepatroneerde
AZO lagen en we laten zien dat deze cellen betere lichtopsluiting vertonen dan
referentiecellen gegroeid op Asai-U type textuur. Als gevolg van conforme groei
is ook het onderste deel van de a-Si:H laag gepatroneerd. Doordat de diameter
van de AZO nanodeeltjes de karakteristieke afstand in het periodieke rooster
benadert, omsluiten de AZO deeltjes a-Si:H verstooiers. Met behulp van nume-
rieke simulaties laten we zien dat diëlektrische resonanties zowel voorkomen
in de AZO deeltjes als in de a-Si:H verstrooiers en dat de grootte van a-Si:H
verstrooiers cruciaal is voor lichtopsluiting.

In Hoofdstuk 8 gebruiken we diëlektrische verstrooiingspatronen voor licht-
opsluiting in ultradunne CIGSe zonncellen, met een 460 nm dikke absorberende
laag. Met experimenten laten we een fotostroomtoename zien in CIGSe cellen
met periodieke roosters van diëlektrische verstrooiers geprint aan de voorkant.
Met behulp van numerieke simulaties laten we zien dat de absorptietoename
voornamelijk wordt veroorzaakt door een antireflectie-effect in plaats van door
lichtopsluiting. Met experimenten aan CIGSe cellen met roosters van SiO2
nanodeeltjes aan het CIGSe/Mo oppervlak demonstreren we lichtopsluiting in
CIGSe cellen; de nanodeeltjes resulteren in een rendementsverhoging van 11.0%
naar 12.4%. Met numerieke simulaties laten we zien dat deze diëlektrische
verstrooiingspatronen de optische verliezen in het sterk absorberende Mo ach-
tercontact reduceren. Om de absorptieverliezen in het achtercontact verder
te reduceren, vervangen we de Mo laag door een ITO laag en we observeren
dat, ondanks het feit dat er transmissie van licht is door het achtercontact, de
geïntegreerde absorptie in een gepatroneerde ITO-cel net zo hoog kan zijn als
de absorptie in een gepatroneerde Mo-cel. Deze geometrie is interessant voor
toepassing in tandemcellen.

In de Hoofdstukken 3–8 lieten we zien dat efficiënte lichtverstrooiing be-
reikt kan worden zowel met verstrooiingspatronen aan de voorkant als aan de
achterkant van de cel. In Hoofdstuk 9 presenteren we inzicht in de spatiële fre-
quentieverdelingen van de verstrooiingspatronen. We demonstreren de relatie
tussen pieken in de optische absorptiespectra en de verdeling van de spatiële
frequenties, die volgt uit de Fourier transformatie van het verstrooiingspatroon.
Met behulp van een Monte Carlo algoritme optimaliseren we roosters van di-
ëlektrische verstrooiers om een verhoogde intensiteit van spatiële frequenties
te verkrijgen in het frequentiebereik dat overlapt met de golfgeleidermodes van
een specifieke celgeometrie. Ook presenteren we een methode die meer vrijheid
geeft in het ontwerpen van de spatiële frequenctiespectra van verstrooiingspa-
tronen, gebaseerd op de optimalisatie van ongeordende texturen.

Samenvattend geeft dit proefschrift fundamentele inzichten in lichtopslui-
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ting in dunne-film zonnecellen. Het richt zich op verstrooiingspatronen met een
hoge verstrooiingefficiëntie, lage optische verliezen en een spatiëel frequenctie-
spectrum dat op maat gemaakt kan worden voor een specifieke celgeometrie.
Dit proefschrift presenteert lichtverstrooiingspatronen die leiden tot een signi-
ficante absorptietoename in dunne-film zonnecellen zonder een verslechtering
van de elektrische eigenschappen van de zonnecel. De concepten die besproken
zijn in dit proefschrift zijn toepasbaar op alle typen dunne-film zonnecellen.
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