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Samenvatting

Zonne-energie wordt vaak genoemd als deel van de oplossing voor de wereldwijde

energieproblemen. De zon levert namelijk voldoende energie voor de dekking van

de energiebehoeften van de gehele aarde. Toch vertegenwoordigt zonne-energie

slechts een verwaarloosbaar klein percentage van de globale energieproductie.

Dit is te wijten aan de hoge kosten van fotovoltäısche (photovoltaic, PV)-energie

in vergelijking met andere energiebronnen, zoals kolen, olie en gas.

De meeste PV-apparaten die tegenwoordig worden gebruikt zijn gebaseerd

op kristallijn silicium. Deze apparaten zijn duur vanwege het kostbare reinig-

ingsproces dat nodig is voor de productie van geschikt silicium. Bovendien is het

rendement van conventionele PV-apparaten beperkt tot een theoretisch maxi-

mum van 33,7 %, de Shockley-Queisser limiet, door mechanismen van energiev-

erlies zoals het ontbreken van fotonabsorptie onder de bandgap en thermalisatie

en recombinatie van geëxciteerde dragers boven de bandgap.

In dit proefschrift zijn de optische en elektronische eigenschappen van poten-

tiële alternatieve PV-materialen onderzocht met behulp van terahertz (THz)-

spectrosco-pie in het tijddomein. Met deze methode worden ladingsdragers

optisch aangeslagen met een ultrakorte laserpuls en vervolgens onderzocht met

een zich vrij voortplantende enkele cyclus van een elektromagnetisch veld dat

oscilleert met een THz frequentie. Bij deze frequenties is de THz-puls bijzonder

gevoelig voor de beweging van vrije en zwak gebonden ladingsdragers. Daarom

kunnen optische pomp/THz-probe experimenten informatie bieden over de ef-

ficiëntie van de foto-excitatie, en over de THz-frequentie afhankelijke mobiliteit

van de geëxciteerde ladingsdragers.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de efficiëntie van ladingsdragerver-

menigvuldiging (carrier multiplication, CM) in bulk indium nitride (InN).

CM is het proces van het genereren van meerdere elektron-gat paren uit één

geabsorbeerd foton. Op deze manier kan de extra energie van hoogenergetische

fotonen, die aanvankelijk ladingsdragers ver boven de bandgap exciteerd, wor-

den gebruikt om extra dragers te genereren vlak boven de bandgap. Zo kan CM

door middel van een verhoging van de lichtopgewekte stroom het rendement

van een fotovoltäısch apparaat verbeteren. InN bezit eigenschappen die het

een veelbelovend materiaal maken voor het realiseren van efficiënte conversie
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120 Samenvatting

van zonne-energie door CM. De bandgap van ongeveer 0,7 eV blijkt tot een

optimaal theoretisch energie-omzettingsrendement van 44,4 % te leiden bij

CM. Daarnaast bezit InN een gunstige fononische bandstructuur, waardoor te

verwachten is dat concurrerende verliezen door fononemissie klein zijn, en een

asymmetrische elektronische bandstructuur die zorgt dat de overtollige energie

van een geabsorbeerd foton eerder wordt overgedragen aan het elektron dan

aan het gat, waardoor CM eerder optreedt. Ondanks deze theoretische eigen-

schappen nemen we waar dat de excitatie-effici-ëntie in InN boven de CM-onset

lineair toeneemt met een zeer bescheiden helling van ∼13 %/Eg. Wel treedt de

onset al op bij relatief lage fotonenergieën (1,7 ± 0,2 eV) - wat overeenkomt

met 2,7 ± 0,3 keer zijn bandgap. Op basis van deze cijfers is de verhoging

dankzij CM van de efficiëntie van een op InN gebaseerd fotovoltäısch apparaat

beperkt tot maximaal slechts 1 procentpunt. Op basis van literatuurwaardes

kunnen vergelijkbaar kleine winstmarges in con-versie-efficiënties door CM

worden gevonden voor andere halfgeleidermaterialen. We concluderen dan ook

dat in de tot nu toe bestudeerde bulk halfgeleiders CM maar minimaal kan

bijdragen aan de efficiëntie van een zonnecel.

In hoofdstuk 4 bestuderen we het mechanisme van de energieoverdracht van-

uit een geabsorbeerd foton naar het elektronische systeem binnenin een enkele

atomaire laag grafeen aangebracht op een dragend substraat. We concluderen

dat foto-excitatie van grafeen een verlaging van de conductiviteit veroorzaakt.

Dit kan worden verklaard door op te merken dat ondersteund grafeen intrin-

siek is gedoteerd, wat betekent dat er een intrinsieke conductiviteit aanwezig

is die kan worden verminderd door foto-excitatie. We zien dat wanneer een

elekton/gat-paar met hoge energie wordt geëxciteerd door een optisch foton de

energie snel naar het doteringsmateriaal wordt doorgegeven. Dit proces ver-

hoogt de temperatuur van de dragers, wat een verlaging van de conductiviteit

ten gevolg heeft. Inderdaad zien we bij hoge dichtheden geabsorbeerde fotonen

een verzadiging van de foto-conductiviteit. Bij zulke hoge fotondichtheden is

de door de pomp veroorzaakte verandering in THz-transmissie in dezelfde orde

van grootte als de totale THz-absorptie van het ongeëxciteerde materiaal, wat

betekent dat het materiaal neigt naar transparantie voor de THz-probe naar-

mate de populatie van geleidende dragers uitgeput raakt. Deze waarneming

versterkt het idee dat de negatieve foto-conductiviteit in ondersteund grafeen

voortkomt uit een verandering in de conductiviteit van de intrinsieke energi-

etoestanden van het doteermiddel. We leveren verder bewijs door te laten zien

dat de THz-opgeloste foto-conductiviteit verandert wanneer de concentratie van

het doteringsmateriaal wordt beheerst met een elektronische ‘backgate’. Door
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het materiaal optisch te exciteren met verschillende excitatiedichtheden en fo-

tonenenergieën kwantificeren we de efficiëntie van energieoverdracht van een

geabsorbeerd foton naar de elektronen via de generatie van ‘meerdere hete lad-

ingsdragers’. De fotogëınduceerde verandering van de conductiviteit per geab-

sorbeerd foton blijkt bijna lineair toe te nemen met de fotonenergie, wat wijst

op een zeer efficiënte energieoverdracht van de geabsorbeerde fotonen aan de

ladingsdragers. Door deze data te vergelijken met een theoretisch model werd

gevonden dat de efficiëntie van de energieoverdracht in de orde van 75 % was.

Deze hoge energieconversie-efficiëntie is een positief signaal voor de realisatie van

grafeengebaseerde opto-elektronische toepassingen. Vanwege zijn verdwijnende

bandgap is grafeen echter voor een veel dergelijke toepassingen niet geschikt.

Een bandgap kan in grafeengebaseerde materialen worden gëınduceerd via

kwantumopsluiting, door de fysiek afmetingen van het grafeen tot één dimen-

sie te beperken. In hoofdstuk 5 omschrijven we een vergelijkende studie van

ultrasnelle foto-conductiviteit in twee verschillende vormen van halfgeleidende

eendimensionale (1D) kwantum-begrensde nanostructuren van grafeen: vlakke,

structureel goed gedefinieërde halfgeleidende nanolinten (graphene nanoribbons,

GNRs) gefabriceerd via een ‘bottom-up’ aanpak van chemische synthese, en

halfgeleidende koolstof nanobuisjes (carbon nanotubes, CNTs) met een vergeli-

jkbare bandgap. Hoewel de THz fotorespons heel verschillend lijkt voor deze

twee systemen vinden we dat beide sets resultaten kwantitatief kunnen worden

beschreven door hetzelfde model van vrije ladingsdragers die backscattering on-

dervinden bij het bewegen langs de lange as van de CNTs of GNRs. Dit model

onthult significant langere verstrooiingstijden van de ladingsdragers voor CNTs

(ca. 150 fs) dan voor GNRs (ca. 30 fs), wat op zijn beurt een hogere mobiliteit

impliceert. Dit verschil kan worden verklaard door verschillen in bandstruc-

turen en fononverstrooiing en door de grotere structurele stijfheid van CNTs ten

opzichte van GNRs, hetgeen de invloed van buiging- en/of torsiedefecten op het

elektronentransport minimaliseert. Bij langere vertragingen van de pomppuls

(10 ps na excitatie) zien we een THz frequentie-opgeloste, complexe conductivi-

teit in de GNRs die duidt op het bestaan van gelokaliseerde ladingsdragers. Het

signaal blijkt goed vergelijkbaar met dat van een molecuul met een chemische

samenstelling vergelijkbaar met die van GNRs, maar met veel kleinere lengte

zodat ladingsdragers fysiek opgesloten zijn in alle dimensies. De observatie van

gelokaliseerde of ‘gebonden’ ladingsdragers in GNRs 10 ps na excitatie geeft

aan dat de foto-excitatie in deze systemen leidt tot de vorming van excitonen,

die mogelijk in een organische donor-acceptor heterojunctie-zonnecel kunnen

worden gewonnen.
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In hoofdstuk 6 bestuderen we het ladingstransport in laagjes van gesinterde

TiO2-deeltjes van zeer verschillende grootte. Laagjes van TiO2-nanodeeltjes

worden veel gebruikt in fotovoltäısche en fotokatalytische toepassingen en de

aard van de elektrische conductiviteit van deze materialen is daarom van zowel

fundamenteel als praktisch belang. De geleidende eigenschappen van collöı-

dale TiO2-laagjes zijn sterk afhankelijk van hun morfologie en wijken sterk

af van de eigenschappen van het bulkmateriaal. Opvallend is dat identieke

foto-conductiviteitsspectra worden waargenomen voor laagjes van deeltjes met

diameters van tientallen en van honderden nm. Dat de foto-conductiviteit on-

afhankelijk blijkt van de deeltjesgrootte geeft aan dat de THz-fotogeleidende

reactie van collöıdale TiO2-laagjes niet wordt bëınvloed door terugverstrooiing

van ladingsdragers aan de begrenzingen van de deeltjes, zoals eerder werd gecon-

cludeerd, maar eerder door depolarisatievelden die ontstaan door de ruimtelijke

inhomogeniteiten in de diëlektrische functies die inherent zijn aan dit soort laag-

jes. Wanneer we de waargenomen spectrale data vergelijken met een model zien

we dat de foto-conductiviteit het bestaan van gepercoleerde trajecten aanduidt

binnenin de laagjes van collöıdale TiO2 nanodeeltjes, waardoor diffusie van lad-

ingsdragers kan voorkomen over macroscopische lengteschalen. Deze trajecten

geven het materiaal de geleidende eigenschappen over langere afstand die cru-

ciaal zijn voor toepassingen in PV-apparaten.


