
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Light trapping in solar cells using resonant nanostructures

Spinelli, P.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Spinelli, P. (2013). Light trapping in solar cells using resonant nanostructures. [Thesis,
externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/light-trapping-in-solar-cells-using-resonant-nanostructures(9109362e-5bed-444a-90ce-5fa55d026013).html


Samenvatting

Photovoltaica is een duurzame en milieuvriendelijke schone bron van energie die
de potentie heeft om een substantiële bron van energie te worden voor onze sa-
menleving. Om dit te laten gebeuren moet photovoltaica competitief zijn met an-
dere conventionele energiebronnen. Dit kan worden bereikt door de productiekos-
ten van zonnepanelen te reduceren en hun photovoltaïsche conversie-efficiëntie te
verbeteren. Voor Si zonnecellen kunnen beide uitdagingen opgelost worden door
de dikte van de zonnecel te reduceren. Er treden echter grote verliezen op bij het
reduceren van de dikte van de zonnecel door incomplete absorptie van het licht.

In dit proefschrift onderzoeken we nieuwe manieren om de lichtabsorptie in
Si zonnecellen te verbeteren door het gebruik van nanostructuren die een reso-
nante interactie hebben met licht. We bestuderen de fundamentele aspecten van
resonante verstrooiing van licht door metalen en diëlektrische nanodeeltjes ge-
plaatst op dikke en dunne diëlektrische substraten. Mits goed ontworpen kunnen
deze nanostructuren zorgen voor het efficiënt inkoppelen en opsluiten van licht in
zonnecellen. Hierdoor kunnen nieuwe zonnecelarchitecturen gerealiseerd worden
met hogere efficiëntie die voor lagere kosten gefabriceerd kunnen worden.

Hoofdstuk 2 presenteert de nanofabricagetechnieken die gebruikt worden
om de nanodeeltjes te fabriceren. Substrate conformal imprint lithography
(SCIL) wordt gepresenteerd als een techniek waarmee grote oppervlakken met
nanodeeltjes goedkoop en met grote precisie gefabriceerd kunnen worden.
Verder wordt er een reactive ion etching (RIE) recept gebruikt dat is gebaseerd
op fluorbevattende gassen om Si nanopilaarroosters te fabriceren op silicium
wafers met een groot oppervlak.

In Hoofdstuk 3 bestuderen we de verstrooiing van licht door plasmonische
Ag nanodeeltjes op een substraat met behulp van numerieke simulaties. In het
bijzonder identificeren we de belangrijke rol van Fano resonanties en definiëren
we belangrijke richtlijnen voor het ontwerpen van een plasmonische antireflectie-
coating (ARC) voor Si zonnecellen.

Gebaseerd op deze resultaten laten we in Hoofdstuk 4 zien dat een geoptima-
liseerd rooster van plasmonische Ag deeltjes op een silicium wafer zorgt voor een
effectief antireflectie-effect dat beter is dan dat van een standaard Si3N4 coating.
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Dit is het resultaat van een optimalisatie van de volledige parameterruimte. We
gebruiken elektronenbundellithografie (EBL) om roosters van Ag nanodeeltjes te
fabriceren op Si zonnecellen. Reflectie-spectroscopie wordt gebruikt om de licht-
inkoppeling in het substraat te kwantificeren.

In Hoofdstuk 5 bespreken we de mogelijkheid om de nabije-veld versterking
van plasmonische Ag nanodeeltjes die in de zonnecel zijn ingebed te gebruiken om
de absorptie van licht in de actieve laag van de cel te versterken. Onze bevinding is
dat deze aanpak niet kan worden gebruikt voor kristallijne of amorfe Si zonnecellen
omdat de Ohmische verliezen in de metalen deeltjes sterker zijn dan de absorptie
in de halfgeleider. Ag nanodeeltjes kunnen echter wel worden gebruikt om de ab-
sorptie van licht te versterken in ultradunne organische/polymeer zonnecellen.

Hoofdstuk 6 presenteert een nieuwe manier om de reflectie van licht van een Si
oppervlak te onderdrukken. De reflectiviteit van een volledige wafer wordt geredu-
ceerd van meer dan 35% naar 1.3% (gemiddeld over het zonnespectrum) door de
wafer te bedekken met een geoptimaliseerd rooster van Si Mie resonatoren. De
wafer met dit patroon erop lijkt dus helemaal zwart. De lage reflectiviteit blijft
behouden voor hoeken van inval tot ± 60 graden. Diverse fundamentele aspecten
van lichtverstrooiing door Mie resonanties in de Si deeltjes en de koppeling naar
het substraat worden bestudeerd.

Dezelfde Si Mie coating wordt gebruikt in Hoofdstuk 7 om het opsluiten van
licht te bestuderen in dunne (20-100 µm) en ultradunne (1-20 µm) kristallijne Si
zonnecellen. We gebruiken numerieke simulaties om de absorptie te berekenen in
de dunne Si laag die bedekt is met de Si Mie coating. Vervolgens wordt er een elek-
trisch model gebruikt dat de bulk- en oppervlakte-recombinatie meeneemt om de
rendement van zonnecel te berekenen. We laten zien dat met realistische waardes
voor oppervlakterecombinatiesnelheid en bulklevensduur van de ladingsdragers,
20-µm dikke Si zonnecellen met een efficiëntie van 21.5% realiseerbeer zijn.

In Hoofdstuk 8 demonstreren we experimenteel dat licht kan worden opgeslo-
ten voorbij de Lambertiaanse 4n2 limiet door middel van Si Mie nanoverstrooiers.
Dunne-film polykristallijne Si lagen worden gedeponeerd op glas en voorzien van
een rooster van Si nanocylinders. Totale reflectie- en transmissie-spectroscopie
wordt gebruikt om het absorptiespectrum van de dunne siliciumlaag met de Si Mie
coating te meten en te vergelijken met die van een vlakke Si laag. In het infrarode
deel van het spectrum meten we optische padlengtevergrotingen tot een factor 65
wat significant meer is dan de geometrische Lambertiaanse 4n2 limiet voor Si bij
deze golflengte.

Hoofdstuk 9 presenteert een TiO2/Al2O3 Mie coating die hele goede antireflec-
tie eigenschappen combineert met een uitmuntende oppervlaktepassivatie. Het
antireflectie-effect wordt veroorzaakt doordat de Mie resonanties in de TiO2 nano-
deeltjes het licht preferentieel voorwaarts verstrooien, wat leidt tot een zeer lage
reflectiviteit van 1.6% gemiddeld over het zonnespectrum. Een ultradunne Al2O3

laag zorgt voor zeer goede passivatie van het Si oppervlak, met oppervlakterecom-
binatiesnelheden van slechts 3.3 cm/s na fabricage van TiO2 nanodeeltjes.

Ten slotte presenteren we in Hoofdstuk 10 een aantal nieuwe concepten en
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ideeën voor de integratie van plasmonische en Mie nanodeeltjes met realistische
ontwerpen van zonnecellen. We laten zien dat resonante nanostructuren niet
alleen helpen voor een aantal ontwerpen van kristallijne Si zonnecellen, maar
ook voor GaAs en polymeer zonnecellen. Praktische aspecten zoals het effect van
polymeer- en glas-encapsulatie van zonnemodules worden ook geanalyseerd.

Samenvattend geeft dit proefschrift nieuwe fundamentele inzichten in het ver-
strooien en opsluiten van licht door resonante metalen en diëlektrische nanodeel-
tjes die zijn geïntegreerd met zonnecellen. De resultaten kunnen worden gebruikt
om Si zonnecellen te ontwerpen met een hoger rendement die gefabriceerd kunnen
worden voor lagere kosten.
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