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Summary

Efficient photovoltaic energy conversion requires accurate control over the flow
and absorption of light in semiconductor materials to optimize the conversion
from optical power to electrical power. For thin semiconductor films in particular,
light trapping inside the active layer is essential to achieve sufficient optical
absorption. Such light management requires control over the light-matter
interaction at the nanoscale. Nanostructures with a size comparable to the
wavelength of light show strong interaction with light as a result of optical
resonances. These resonances can be designed to give rise to strong localized
absorption or directional scattering, which provides control over the flow of light.

In this thesis, we explore how resonant nanophotonic structures can be
used to control optical processes in photovoltaic energy conversion. We study
the fundamental aspects of resonant light scattering by metallic and dielectric
nanostructures, and apply these insights to design novel photovoltaic architectures
with improved light management. First, we study how resonant networks of silver
nanowires are transparent for light and conductive for electrical charge, and how
fundamental understanding of the plasmon scattering mechanisms can be used to
optimize the transmission of light through these networks. Next, we demonstrate
how metal nanostructures can directly induce photo-voltages as a result of their
resonant behavior, and how this effect can be used to realize all-metal optoelectric
power conversion. Then, we investigate the resonant properties of dielectric
nanoparticles, and how interference between the resonant modes gives rise to
directional scattering. Finally, we describe two photovoltaic applications inspired
by the work in this thesis.

In Chapter 2 we present a transparent conducting electrode design composed
of a periodic two-dimensional network of silver nanowires. Using electron-beam
lithography (EBL), we fabricate Ag nanowire networks on glass with wire diam-
eters of 45–110 nm, and a pitch of 500, 700, and 1000 nm. The structures show
anomalous optical transmission over a broad spectral range in the visible, with an
average transmission of 91% for the best transmitting network, and a sheet resis-
tance of only 6.5 Ω/sq for the best conducting network. The most dilute networks
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outperform the industry-standard material indium-tin-oxide (ITO) as a transpar-
ent conductor. By comparing measurements and simulations we show that the
transmission is governed by the interplay of localized plasmon resonances, grating
diffraction, and surface plasmon polaritons.

In Chapter 3 we use substrate-conformal imprint-lithography (SCIL) to demon-
strate the large-area application of the nanowire networks described in Chapter 2.
We systematically study the influence of wire width (55–130 nm) and pitch (300–
1000 nm) on the network transmittance and sheet resistance, and demonstrate
improved performance compared to ITO. We use P3HT-PCBM polymer solar cells
as a model system to show the applicability of large-area networks as a transparent
electrode in functional devices. Angle-resolved external quantum efficiency (EQE)
measurements are used to show light trapping by coupling to guided modes in
the absorber layer. These results demonstrate how engineered 2D networks can
unify the functions of transparent conductor and light trapping structure in one
geometry.

In Chapter 4 we show how the relatively expensive and time-consuming
vacuum-based metal deposition step that was used in Chapters 2 and 3 can
be replaced with a solution-based process. Using SCIL we fabricate a template
onto a glass substrate, comprised of a square array of trenches in a PMMA film
(50–130 nm trench width, 300–1000 nm pitch). Next, the reduction of a AgNO3

by glucose in aqueous solution is used to locally infill the trenches with silver,
resulting into solution-grown engineered Ag nanowire networks on glass. We use
rapid thermal annealing to smoothen the surface of the wires. We find an almost
three-fold decrease in the resistivity of the networks compared to evaporated silver
networks (3.5 Ω/sq vs 10.7 Ω/sq) at a spectrally averaged transmission of 76%.
Using detailed characterization and a conductivity model, we demonstrate that the
better performance is due to the larger grain size obtained in the solution-grown
nanowire grid compared to the evaporated grid, which results in a strong reduction
of electron scattering by grain boundaries.

In Chapter 5 we demonstrate a novel photoelectric effect based on the
frequency-dependent optical absorption of resonant plasmonic nanostructures:
that we term the plasmoelectric effect. We experimentally demonstrate this effect
on 60-nm-diameter Au colloids on ITO, and on sub-wavelength arrays of 100-
nm-diameter holes with pitch in the range of 150-300 nm in a 20 nm thick gold
film. When illuminated with narrow-band radiation at wavelengths below (above)
resonance, Kelvin probe force microscopy on the hole arrays shows a 100 mV
negative (positive) surface potential on the array. This induced electrochemical
potential (i.e. the plasmoelectric potential) is a thermodynamically spontaneous
response driven by an increase in entropy, related to increased optical absorption
by electrostatic charging.

In Chapter 6 we present in detail the thermodynamic theory underlying the
plasmoelectric effect that was introduced in Chapter 5. We analyze a model sys-
tem consisting of a single 20-nm-diameter silver particle in vacuum that is electri-
cally connected to ground. Using minimization of the thermodynamic free energy
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we find that the plasmoelectric effect is driven by an increase in entropy due to
a minute temperature increase due to increased optical absorption as a result of
a change in charge density. We find that surface potentials as large as 473 mV
are induced under 100 W/m2 monochromatic illumination, as a result of a 11 mK
increase in the steady-state temperature of the nanoparticle. Next, we discuss the
applicability of this analysis for realistic experimental geometries, and show that
the plasmoelectric effect is generic for optical structures in which the resonance
wavelength is linked to the charge density.

Chapter 7 describes the first steps towards the experimental demonstration of
circuit-based plasmoelectric power conversion. We design a plasmonic hole array
in a 20-nm-thick Au film that shows near-unity absorption as a result of resonant
coupling to a damped SPP mode, and use full-wave simulations to study the res-
onant modes in the structure. Using EBL and focused-ion beam milling we fabri-
cate plasmoelectric micro-capacitor devices that consist of a Au–Al2O3–Ag multi-
layer structure, with the plasmonic hole array integrated into the top plate. We
experimentally study the absorption spectra and spatial absorption profiles of the
devices, and find up to 89% absorption in the hole array at resonance (λ= 798 nm).
Finally, towards the first demonstration of plasmoelectric power conversion, we de-
sign an AC optoelectronic experiment to measure the charging/discharging current
of the micro-capacitor as a result of the plasmoelectric effect.

Chapters 2–7 focused on resonant metallic nanostructures. Next, we investigate
(resonant) dielectric/semiconductor nanoparticles that also play an important role
in light scattering for photovoltaics. In Chapter 8, we study the resonant properties
of single silicon nanocylinders. Using angle-resolved cathodoluminescence imag-
ing spectroscopy (ARCIS) we locally excite and detect the geometrical resonances
inside single nanocylinders with diameters in the range of 60–350 nm. We measure
the resonance spectra of all particles, and find that the cylinders support multiple
resonances in the 400–700 nm spectral range that red shift with size. Using the high
spatial resolution of ARCIS, we measure the modal field profiles inside the cylinders
and observe good correspondence with numerical simulations and a 2D analytical
model. Finally, we characterize the angle-resolved radiation distributions and use
these to distinguish between electric and magnetic dipolar modes in the nanopar-
ticles.

In Chapter 9 we use numerical simulations to systematically study the influence
of particle geometry and dielectric environment on the resonant modes inside sin-
gle dielectric resonators in the visible and near infra-red spectral range. By varying
the height of the nanoparticle we show the key role of retardation in the excitation
of the magnetic dipole mode (MD). Furthermore, we explore how the size, shape,
and refractive index of the nanoparticle, as well as the substrate refractive index
influence the resonance wavelength, spectral width, and spectral overlap of the
electric dipole (ED) and MD mode. We study how dipoles and plane waves can cou-
ple to the resonant modes, and show that accurate design of a multilayer structure
can be used to selectively excite the ED and MD mode. Finally, we demonstrate
that the radiation profiles of the resonant modes resemble that of a point dipole,
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and that spectral overlap of the ED and MD modes can be used to achieve strongly
directional scattering.

Chapter 10 investigates how coupling between resonant dielectric nanoparti-
cles that are placed in close proximity gives rise to hybridization of the resonant
modes. Using EBL we pattern the top layer of a silicon-on-insulator (SOI) wafer into
single and coupled pairs (dimers) of silicon cubes with 90 nm width and 100 nm
height. The particle spacing is varied in the range of 0–100 nm. Using a dark-field
scattering spectroscope, we study the influence of particle spacing on the scatter-
ing spectrum, and observe spectral broadening of the resonant peaks as a result
of hybridization for 25 nm spacing. Using finite-element modeling we calculate
the eigenmodes of the individual particles and dimers, and identify the hybridized
modes as the longitudinal and parallel bonding of two magnetic dipole modes.
Next, we use ARCIS to directly map the modal field profiles of the hybridized modes
inside the particles. Finally, we resolve highly complex hybridized mode profiles in
dimers composed of large silicon bars.

In Chapter 11 we demonstrate an effective nanopatterned anti-reflection coat-
ing on glass, composed of a 2D array of non-resonant silica nanocylinders. The
coating is fabricated from solgel using a single SCIL step, without the need of vac-
uum technology or annealing. The cylinders are 120 nm tall, have a diameter of
245 nm, are spaced 325 nm apart, and form a layer with an effective index anti-
reflection coating with n = 1.20. We demonstrate that the coating reduces the
average double-side reflection from a borosilicate slide from 7.35% to 0.57%, with
a minimum reflectance < 0.05% at λ = 590 nm. We show that the coating is well
described by effective medium theory, and that it effectively eliminates the glare
from smart-phone display screens as well as glass encapsulated solar cells. The
coating is hydrophobic and its refractive index can be tailored over a wide range by
engineering the geometry.

Chapter 12 describes two applications inspired by the work in this thesis. First,
we present silver nanowire networks that act as transparent electrodes on high-
efficiency Si heterojunction solar cells. We design an ITO/nanowire network/Si3N4

hybrid electrode to replace the standard 80 nm thick ITO transparent conduct-
ing layer on top of the cells. We find a drastic improvement in the conductiv-
ity, which enables an increasing in the macroscopic finger spacing by a factor 2.5,
yielding an increase in efficiency from 14.8% to 16.0%. Second, we present a soft-
imprinted dielectric nanopattern that acts as a flat plasmonic back scattering elec-
trode in nanocrystalline Si solar cells. We grow flat layers of nanocrystalline Si, use
substrate-conformal imprint-lithography to print a silica nanopattern on the back
of the cell, and overcoat it with Ag to form a flat scattering electrode. We find a
strong enhancement in the photocurrent without a loss in voltage that is typically
observed for non-flat scattering layers.

Overall, this thesis provides fundamental insights in light scattering and ab-
sorption by resonant metallic and dielectric nanostructures that can be used in
the design and development of improved photovoltaic devices and other optoelec-
tronic applications.
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Samenvatting

Efficiënte fotovoltaïsche energieconversie vereist precieze controle over de
voortplanting en absorptie van licht in halfgeleidermaterialen om de conversie
van licht naar elektrisch vermogen te optimaliseren. Vooral voor dunne-laag
halfgeleidermateriaal is het opsluiten van licht in de actieve laag essentieel
om het licht adequaat te kunnen absorberen. Dergelijke manipulatie van licht
vergt controle over de interactie tussen licht en materie op de nanoschaal.
Nanostructuren die in grootte vergelijkbaar zijn met de golflengte van licht
ondergaan door middel van optische resonanties sterke interactie met licht. Deze
resonanties kunnen worden gebruikt om licht lokaal te absorberen of directioneel
te verstrooien, hetgeen de mogelijkheid biedt de voortplanting en het invangen
van licht te controleren.

In dit proefschrift onderzoeken we hoe resonante nanofotonische structuren
kunnen worden gebruikt om de optische processen te controleren die belangrijk
zijn voor fotovoltaïsche energieconversie. We bestuderen de fundamentele aspec-
ten van resonante verstrooiing van licht door metalen en diëlektrische nanostruc-
turen. Vervolgens passen we de verkregen inzichten toe om nieuwe zonnecelarchi-
tecturen te realiseren, waarbinnen licht beter omgezet kan worden. We bestuderen
hoe netwerken bestaande uit zilveren nanodraden tegelijkertijd licht kunnen door-
laten en stroom kunnen geleiden. Tevens bestuderen we hoe fundamenteel begrip
van de plasmonische verstrooiingsprocessen kan worden ingezet om de transpa-
rantie van deze netwerken te optimaliseren. We demonstreren hoe metallische
nanostructuren direct elektrische potentialen kunnen induceren ten gevolge van
resonante interacties met licht. Vervolgens laten we zien hoe met dit fenomeen op-
tische energie door middel van volledig metalen structuren naar elektrische ener-
gie kan worden geconverteerd. We bestuderen de resonante eigenschappen van
diëlektrische nanodeeltjes en we onderzoeken hoe interferentie van licht dat ver-
strooid is door verschillende modes, resulteert in directionaliteit. Tot slot presente-
ren we twee fotovoltaïsche toepassingen die zijn geïnspireerd door het werk dat in
dit proefschrift staat beschreven.

In hoofdstuk 2 presenteren we een ontwerp voor een transparante en gelei-
dende elektrode, bestaande uit een tweedimensionaal regelmatig netwerk van zil-
veren nanodraden. Met behulp van electron beam lithography (EBL) fabriceren we
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netwerken van zilveren nanodraden op glas met draaddiameters van 45–110 nm en
afstanden tussen de draden van 500, 700, en 1000 nm. De netwerken tonen abnor-
maal hoge transmissie over een breed bereik van het zichtbare spectrum. Het meest
transparante netwerk heeft een gemiddelde transmissie van 91% en het meest ge-
leidende netwerk een weerstand van slechts 6.5 Ω per vierkant. Het minst dichte
netwerk presteert beter als transparante geleider dan indium-tin-oxide (ITO), het
standaardmateriaal dat veel wordt gebruikt in de industrie. Door de meetresultaten
te vergelijken met simulaties laten we zien dat de transmissie door de netwerken
wordt bepaald door een samenspel van gelokaliseerde plasmonenresonanties, dif-
fractie en oppervlakteplasmonpolaritonen (OPP).

In hoofdstuk 3 maken we gebruik van substrate-conformal imprint-lithography
(SCIL) om de nanodraadnetwerken die zijn beschreven in hoofdstuk 2 toe te passen
op grote oppervlakken. We bestuderen de invloed van draadbreedte (55–130 nm)
en draadafstand (300–1000 nm) op de transmissie en weerstand van de netwerken.
We laten zien dat de netwerken beter fungeren als transparante geleider dan ITO.
We gebruiken P3HT-PCBM polymeer zonnecellen als een modelsysteem om aan
te tonen dat de nanodraadnetwerken op grote schaal als transparante elektrode
in werkende apparaten kunnen worden toegepast. Met behulp van hoekopgeloste
externe kwantumefficiëntiemetingen laten we zien dat licht in de actieve laag van
de zonnecellen wordt opgesloten door middel van het koppelen naar lichtgelei-
dende modes. Deze resultaten demonstreren hoe tweedimensionale netwerken
van nanodraden tegelijkertijd kunnen functioneren als transparante geleider en als
geometrie die licht opsluit.

In hoofdstuk 4 laten we zien hoe de relatief dure en tijdsintensieve vacuümme-
taaldepositiemethode die is gebruikt in de hoofdstukken 2 en 3 kan worden vervan-
gen door een proces dat is gebaseerd op een chemische vloeistofreactie. We fabri-
ceren een sjabloon op glas met behulp van SCIL, dat bestaat uit een vierkant rooster
van kanaaltjes in een laag PMMA (50–130 nm breed, 300–1000 nm afstand tussen
de kanaaltjes). Vervolgens gebruiken we de reductie van AgNO3 door glucose in
oplossing om de kanaaltjes lokaal te vullen met zilver, zodat een gecontroleerd
netwerk van zilveren nanodraden ontstaat op glas, dat gegroeid is uit de oplossing.
We vinden dat de weerstand van de nanodraadnetwerken bijna drie maal zo laag is
dan die van netwerken bestaande uit opgedampte zilveren netwerken; namelijk 3.5
in plaats van 10.7Ω per vierkant, bij een spectraal gemiddelde transmissie van 76%.
Door de netwerken in detail te karakteriseren en gebruik te maken van een model
voor de geleiding in dunne metaallagen tonen we aan dat de verbetering een gevolg
is van het feit dat de uit oplossing gegroeide netwerken uit grotere metaalkorrels
bestaan dan de opgedampte netwerken. Dit leidt tot een sterke vermindering van
elektronverstrooiing aan de grenzen van de korrels.

In hoofdstuk 5 demonstreren we een nieuw foto-elektrisch effect dat gebruik
maakt van de frequentieafhankelijke absorptie van licht door resonante plasmo-
nische nanostructuren, we geven het de naam plasmoelektrische effect. We de-
monstreren dit effect door middel van experimenten op goudcolloïden met een
grootte van 60 nm, geplaatst op een ITO substraat en op een patroon van gaten in
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een 20 nm dikke goudlaag met een gatdiameter van 100 nm en gatafstand van 150–
300 nm. Wanneer deze structuren belicht worden met spectraal nauwe straling met
golflengtes kleiner (groter) dan de resonantiegolflengte, laten Kelvin-probe force-
microscopy (KPFM) metingen 100 mV negatieve (positieve) oppervlaktepotentia-
len zien. Deze geïnduceerde elektrochemische potentiaal (de plasmoelektrische
potentiaal) is een thermodynamische reactie, gedreven door een toename in de
entropie van het systeem, gerelateerd aan een toename in de absorptie van licht as
gevolg elektrostatische oplading.

In hoofdstuk 6 presenteren we de aan het in hoofdstuk 5 geïntroduceerde plas-
moelektrische effect onderliggende thermodynamische theorie. We analyseren een
modelsysteem bestaande uit een enkel zilveren deeltje met een grootte van 20 nm
in vacuüm dat elektrisch geaard is. Gebruikmakend van de minimalisatie van de
thermodynamische vrije energie, vinden we dat het plasmoelektrische effect gedre-
ven wordt door een toename in de entropie van het systeem, als gevolg van een zeer
kleine toename in temperatuur. Deze toename in temperatuur wordt veroorzaakt
door een toename in de absorptie van licht, ten gevolge van een verandering in
de ladingsdichtheid. We vinden dat een oppervlaktespanning van 473 mV wordt
geïnduceerd onder 100 W/m2 monochromatische belichting ten gevolge van een
toename van 11 mK in de temperatuur van het nanodeeltje. Vervolgens bespreken
we de toepasbaarheid van deze analyse op realistische experimentele geometrieën
en tonen we aan dat het plasmoelektrische effect generiek is voor structuren die een
resonante interactie met licht vertonen en waarbij de resonantiegolflengte afhangt
van de ladingsdichtheid.

Hoofdstuk 7 beschrijft de eerste stappen in de richting van de experimentele de-
monstratie van plasmoelektrische energie-omzetting in een elektrisch circuit. We
ontwerpen een patroon van gaten in een 20 nm dikke goudlaag dat bijna volledige
absorptie vertoont ten gevolge van resonante koppeling naar gedempte OPP. Ver-
volgens gebruiken we optische simulaties om de resonante modes in de structuur
te bestuderen. Gebruik makend van EBL en focused ion-beam milling, fabriceren
we plasmoelektrische microcondensatoren die bestaan uit een Au–Al2O3–Ag mul-
tilaagstructuur met het plasmonische gatenpatroon geïntegreerd in de bovenste
plaat. We meten de absorptiespectra en ruimtelijke absorptieprofielen van deze
microschakelingen en observeren dat op resonantie (λ= 798 nm) 89% van het licht
geabsorbeerd wordt in het gatenpatroon. Tot slot ontwerpen we - met oog op de
eerste experimentele demonstratie van plasmoelektrische energie-omzetting - een
AC foto-elektrisch experiment, waarbij de ladings- en ontladingsstroom van de mi-
crocondensatoren ten gevolge van het plasmoelektrische effect worden gemeten.

Hoofdstukken 2 tot en met 7 bespreken resonante metalen nanostructuren.
Hierna verleggen we onze aandacht en bestuderen we resonante diëlektrische en
halfgeleidende nanodeeltjes die ook een belangrijke rol spelen in toepassingen
van lichtverstrooiing in fotovoltaïca. In hoofdstuk 8 bestuderen we de resonante
eigenschappen van enkele silicium nanocylinders. Gebruikmakend van angle-
resolved cathodoluminescence imaging spectroscopy (ARCIS) exciteren we de
geometrische resonanties in nanocylinders met een diameter van 60–350 nm
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lokaal en detecteren de resonantiespectra van de deeltjes. We vinden meerdere
resonanties in het spectrale bereik van 400–700 nm en vinden dat deze resonanties
roodverschuiven voor grotere diameters. Gebruikmakend van het hoge plaatsop-
gelost vermogen van ARCIS meten we de optische modeprofielen in de deeltjes en
vinden goede overeenkomst met numerieke simulaties en een tweedimensionaal
analytisch model. Tot slot karakteriseren we de hoekopgeloste stralingsprofielen
en gebruiken deze om onderscheid te maken tussen de elektrische en magnetische
dipoolresonanties in de nanodeeltjes.

In hoofdstuk 9 gebruiken we numerieke simulaties om de invloed van de geo-
metrie en diëlektrische omgeving op de resonante modes in enkele diëlektrische
deeltjes te bestuderen. Door de hoogte van het deeltje te variëren tonen we de
essentiële rol van retardatie aan voor de excitatie van de magnetische dipoolre-
sonantie (MD). Verder onderzoeken we hoe grootte, vorm en brekingsindex van
zowel het nanodeeltje als van het substraat, de golflengte, de spectrale breedte en
de spectrale overlap van de MD en elektrische dipoolresonantie (ED) beïnvloeden.
We bestuderen hoe dipolen en vlakke golven aan de resonanties kunnen koppelen
en laten zien dat het precies ontwerpen van een multilaagsubstraat kan worden
gebruikt om selectief te koppelen aan de MD en ED modes. Tot slot laten we zien
dat de stralingsprofielen van de resonanties vergelijkbaar zijn met die van een punt-
dipool alsmede dat de spectrale overlap tussen de ED en MD modes kan worden
gebruikt om sterke directionaliteit in het verstrooiingsproces te realiseren.

Hoofdstuk 10 bestudeert hoe koppeling tussen resonanties in diëlektrische
deeltjes die in elkaars nabijheid staan resulteert in hybridisatie. Met behulp van
EBL patroneren we de bovenste laag van een silicon-on-insulator (SOI) wafer tot
enkele kubussen en gekoppelde paren van kubussen (dimeren) van silicium met
een breedte van 90 nm en hoogte van 100 nm. De afstand tussen de deeltjes wordt
gevarieerd van 0–100 nm. We bestuderen de invloed van deeltjesafstand op het
verstrooiingsspectrum met behulp van dark-field (DF) verstrooiingsspectroscopie
en observeren spectrale verbreding van de resonantiepieken als gevolg van
hybridisatie voor een deeltjesafstand van 25 nm. We berekenen de eigenmodes van
de individuele en gekoppelde deeltjes met eindige-element numerieke modellen
en identificeren de gehybridiseerde eigenmodes als de longitudinaal en parallel
gekoppelde magnetische dipoolresonanties. Vervolgens gebruiken we ARCIS om
de modeprofielen van de gehybridiseerde modes direct te meten. Tot slot meten
we de modeprofielen van meer complexe gehybridiseerde modes in gekoppelde
lange silicium balken.

In hoofdstuk 11 demonstreren we een anti-reflectie coating voor glas, be-
staande uit een tweedimensionaal nanopatroon van niet-resonante silica na-
nocylinders. De coating wordt gefabriceerd uit silica solgel door middel van
SCIL en de fabricage vereist geen vacuümtechnologie of verhitting. De cylinders
zijn 120 nm hoog, hebben een diameter van 245 nm, staan 325 nm van elkaar
af en vormen gezamenlijk een efficiënte anti-reflectie coating met een effectieve
brekingsindex van n = 1.20. We tonen aan dat de coating de gemiddelde tweezijdige
reflectie van een borosilicaatglas substraat vermindert van 7.35% naar 0.57% met
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een minimum reflectie < 0.05% bij λ = 590 nm. We laten zien dat de coating
goed wordt beschreven door een effectief-medium model en dat de coating
zowel de schittering van smart-phone schermen als de reflectie van zonnecellen
die ingekapseld zijn in glas op een effectieve wijze elimineert. De coating is
waterafstotend en de brekingsindex kan door middel van de geometrie over een
groot bereik worden gevarieerd.

Tot slot beschrijft hoofdstuk 12 twee toepassingen van het werk dat in dit proef-
schrift is gepresenteerd. Ten eerste presenteren we zilveren nanodraadnetwerken
die fungeren als transparante en geleidende elektrodes in efficiënte silicium hete-
rojunctie zonnecellen. We ontwerpen een ITO/nanodraad netwerk/Si3N4 hybride
elektrode om de standaard 80 nm dikke ITO laag als transparante geleidende bo-
venste laag in deze cellen te vervangen. We observeren een drastische toename in
de geleiding van de laag, wat het mogelijk maakt om de afstand tussen de vingers
van de macroscopische elektrode met een factor 2.5 is vergroten. Dit resulteert in
een toename van de efficiëntie van 14.8% naar 16.0%. Ten tweede presenteren we
geprinte patronen van diëlektrische nanodeeltjes die fungeren als vlakke plasmo-
nische verstrooiende achtercontacten in nanokrystallijn Si (nc-Si) zonncellen. We
groeien vlakke nc-Si lagen, gebruiken SCIL om een silica nanopatroon te printen op
de achterzijde van de cel, en coaten het met zilver om een verstrooiend achtercon-
tact te maken. We vinden een sterke toename in de fotostroom zonder een afname
in voltage die normaliter wordt gevonden voor niet-vlakke verstrooiende lagen.

Samenvattend geeft dit proefschrift fundamenteel inzicht in de verstrooiings-
processen en absorptieprocessen van licht door resonante metalen en diëlektrische
nanostructuren. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor het ontwerp en de
ontwikkeling van verbeterde zonnecellen en andere foto-elektrische toepassingen.
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