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Summary

The conversion efficiency of a solar panel is the most important lever in the cost of
electricity it produces. For photovoltaics to make a significant and lasting impact
as a renewable energy resource, the electricity costs have to decrease, and the con-
version efficiency therefore has to increase. This is the primary goal of photovoltaic
research, which combines fascinating aspects of solid state physics, materials sci-
ence, thermodynamics, electrodynamics, and more recently, nanophotonics.

The field of nanophotonics aims to understand and manipulate the interaction
of light and matter at the nanoscale. Since this interaction is at the heart of the
photovoltaic energy conversion process, it is only natural that nanophotonics can
play an important role in achieving high efficiencies. This thesis brings together
experimental and theoretical contributions aimed at deepening the understanding
of how nanophotonics can enhance photovoltaic conversion efficiencies. In partic-
ular, we focus on the photovoltage that a nanoscale solar cell can generate, both in
the ideal case and with practical limitations.

We begin with theoretical investigations of a number of nanophotonic mech-
anisms that can enhance the efficiency of a photovoltaic device. We then present
a new experimental technique to measure quantitatively the absorption cross sec-
tion of a single nanostructure. Using our experimental technique, we characterize
the limits and performance losses of a nanoscale photovoltaic device in detail. We
then investigate theoretically and experimentally the optical and electrical prop-
erties of metal-semiconductor core-shell nanowires, which can have very strong
absorption in very thin layers of semiconductor. Next, we design a perfect anti-
reflection coating for a metamaterial that under normal circumstances does not
permit light to enter at all. Finally, we present two applications based on central
themes in this thesis.

In Chapter 2 we investigate the photovoltaic response of single nanoparticles.
To do so, we extend the detailed balance framework pioneered by Shockley and
Queisser to the single nanoparticle regime. We find that, contrary to expectations,
a large absorption cross section is not equivalent to macroscopic concentration. A
large absorption cross section by itself can therefore not be used to increase effi-
ciency beyond the Shockley-Queisser limit. Instead, directivity in the absorption
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pattern is required for nanostructures to break such a limit. This discrepancy arises
due to the differences between geometric and wave optics. We continue by dis-
cussing fundamental limitations to the achievable directivity in a nanostructure,
and how directive structures can be designed. Finally, we discuss how the presence
of non-radiative recombination affects nanophotonic strategies to increase conver-
sion efficiencies.

In Chapter 3 we extend the theoretical investigation of single nanostructures to
periodic arrays of nanostructures. Specifically, we investigate a new architecture
that directs different frequencies of sunlight into adjacent nanostructures using
nanophotonic resonances. As a result, a multi-junction solar cell can be fabricated
where different solar cells are placed next to each other instead of stacked on top
of each other. This can help circumvent the current and lattice matching require-
ments that limit current multi-junction solar cells.

In Chapter 4 we investigate the photon escape probability, already introduced
in Chapter 2, in more detail. The photon escape probability describes the odds that
a photon originating from a recombination event inside the solar cell eventually
escapes the solar cell. While this parameter is crucial to understand realistic pho-
tovoltaic devices, there was no known method to determine its value. We present
a rigorous method to perform this calculation, and discuss how nanophotonic ob-
jects and their associated resonances affect the internal and external radiative ef-
ficiencies of a semiconductor material. We find that complex nanophotonic struc-
tures may offer intrinsic benefits over regular planar structures.

The photovoltaic performance of a single nanostructure is ultimately deter-
mined by its absorption cross section spectrum. In Chapter 5 we present a new
experimental and quantitative technique to determine the absorption cross section
of single nanoparticles. The technique, integrating sphere microscopy, is based on
the combination of an integrating sphere with a microscopy objective, resulting
in the direct determination of absorption with high spatial resolution. Contrary
to existing methods, it can be used to determine the absorption cross section of
scattering nanophotonic structures that for instance are strongly luminescent or
generate photocurrent.

We apply integrating sphere microscopy in Chapter 6 to determine for the first
time the internal quantum efficiency and photoluminescence quantum yield of a
single nanowire solar cell. These metrics are closely related to the photocurrent
and photovoltage of the solar cell, and are therefore crucial to understand the per-
formance a photovoltaic device. We also introduce a new quantity, the collection
cross section, that is the nanophotonic equivalent to the external quantum effi-
ciency. The collection cross section has units of area, to account for the strong
wavelength dependence of the effective optical area of nanostructures. Using this
cross section, we determine a thermodynamic upper limit to the performance of
the nanowire, which allows us to quantify the contribution of loss mechanisms
such as non-radiative recombination.

In Chapter 7 we discuss the unique optical properties of metal-semiconductor
core-shell nanowires, which can absorb light very strongly in only very thin layers of
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semiconductors. We show that this strong absorption originates from the ability to
tune resonances into the spectral window where they are most effective. Core-shell
nanowires are therefore interesting candidates for photovoltaic applications, espe-
cially considering the presence of a local metal contact, which facilitates charge
extraction.

We investigate these core-shell nanowires experimentally in Chapter 8. We syn-
thesized core-shell nanowires with a Cu2O shell and silver and gold cores using so-
lution chemistry. We then measure the absorptance of a single core-shell nanowire
with the integrating sphere microscopy technique described in Chapter 5. We find
good comparison with analytical predictions, but also interesting deviations that
may be due to surface roughness. Finally, we fabricate photovoltaic devices based
on these core-shell nanowires, which we investigate using laser-induced current
maps. The diffusion length in the Cu2O is limited, but we show that we can enhance
the extraction length by moving to a metal-semiconductor-metal geometry.

This geometry, a thin dielectric layer sandwiched between two metals, also has
very interesting optical properties. For example, by alternating layers of dielectric
materials and metals, a metamaterial can be realized that has a negative refractive
index. However, in certain circumstances, it can be impossible to obtain trans-
mission into these metamaterials, in particular when the optical properties rely on
antisymmetric eigenmodes of the structure. In Chapter 9 we propose an approach
to design anti-reflection coatings for these metamaterials. We show that, contrary
to regular anti-reflection coatings, these coatings must be nanostructured to be
effective. We demonstrate our approach by enhancing the transmission from 0 to
100% into a metamaterial with an antisymmetric mode with negative phase index.

Finally, Chapter 10 describes two applications that are related to the experimen-
tal and theoretical concepts in this thesis. First, we discuss how to incorporate
integrating sphere microscopy into a UV-VIS spectrometer and into an inverted
microscope. Secondly, we demonstrate how to achieve large photon escape prob-
abilities in structures that at the same time maintain very large absorption over
a wide range of wavelengths. Achieving both at the same time is crucial for high
efficiency photovoltaic devices.

Overall, this thesis provides new fundamental insights into nanoscale photo-
voltaics. We have explored limiting efficiencies and various loss mechanisms from
a theoretical perspective, and developed an experimental technique to quantify
these limits and losses in nanoscale devices. Our findings strengthen the role of
nanophotonics in photovoltaics, and may also be applied in other optoelectronic
devices such as light emitting diodes.
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Samenvatting

Zonnepanelen zijn te duur om een speler te zijn in de mondiale transitie naar een
duurzame energievoorziening. Het rendement waarmee een zonnepaneel zonlicht
omzet in elektrisch vermogen is de belangrijkste factor in deze kosten. Alleen door
zonnepanelen te maken met een hoger rendement, kan de elektriciteit goedkoper
worden geproduceerd. Het behalen van hogere rendementen is dan ook het voor-
naamste doel van onderzoek naar zonnecellen, waarin fascinerende aspecten van
vastestoffysica, materiaalkunde, thermodynamica, elektrodynamica en sinds kort
ook nanofotonica gecombineerd worden. Het onderzoeksgebied nanofotonica be-
studeert en beïnvloedt de interactie tussen licht en materialen op nanoschaal. Deze
interactie vormt het hart van het conversieproces in een zonnecel en daarom kan
nanofotonica een belangrijke rol spelen in het behalen van hogere rendementen.

Dit proefschrift bundelt experimentele en theoretische inzichten in hoe nano-
fotonica die rol precies kan vervullen. We richten ons in het bijzonder op het vol-
tage dat een nanozonnecel kan genereren, zowel in ideale als in realistische scena-
rio’s. Het proefschrift begint met theoretische beschouwingen van een aantal nano-
fotonische mechanismes die het rendement van een zonnecel kunnen verbeteren.
We presenteren daarna een nieuwe experimentele techniek om kwantitatief de ab-
sorptiedoorsnede van een individuele nanostructuur te kunnen meten. Met deze
experimentele techniek beschrijven we vervolgens in detail de verliesmechanismes
en fundamentele operationele limieten van een enkele nanodraadzonnecel.

In het volgende deel van het proefschrift onderzoeken wij de optische en elek-
trische eigenschappen van een nieuw soort nanodraad, zowel theoretisch als ex-
perimenteel. Deze nanodraden hebben een kern van metaal en een schil van half-
geleider. Ze kunnen licht zeer sterk absorberen, zelfs in een heel dunne laag van
halfgeleider. Daarna ontwerpen wij een ideale antireflectieve laag voor een me-
tamateriaal, die onder normale omstandigheden helemaal geen licht toelaat. Tot
slot presenteren wij twee toepassingen gebaseerd op centrale thema’s in dit proef-
schrift.

In hoofdstuk 2 onderzoeken wij de fotovoltaïsche eigenschappen van individu-
ele nanodeeltjes. Om dat te kunnen doen vertalen wij het raamwerk van Shockley
en Queisser naar enkele nanodeeltjes. In tegenstelling tot wat men zou verwachten,
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volgt hieruit dat een grote absorptiedoorsnede niet gelijk is aan “concentratie” zoals
met een lens. Een grote absorptiedoorsnede alleen kan dus niet gebruikt worden
om rendementen boven de zogenaamde Shockley-Queisser limiet te behalen. In
tegendeel, voor nanostructuren is directiviteit in de absorptiedoorsnede nodig om
deze limiet te verbreken. Deze tegenstelling komt voort uit verschillen in geome-
trische optica en golfoptica. We bespreken fundamentele limieten van de directi-
viteit en hoe structuren ontworpen kunnen worden die sterke directiviteit in hun
absorptiepatroon hebben. Tot slot bespreken we hoe niet-stralende recombinatie
de nanofotonische strategieën voor hoge rendementen beïnvloedt.

In hoofdstuk 3 verbreden we onze blik door naar periodieke roosters van na-
nodeeltjes te kijken. We onderzoeken een nieuwe architectuur voor zonnecellen,
waarin zonlicht van verschillende golflengtes naar verschillende nanostructuren
wordt geleid. Als resultaat hiervan kan een tandemzonnecel gemaakt worden waar-
van de verschillende zonnecellen niet op elkaar liggen, maar juist naast elkaar zijn
geplaatst. Bestaande problemen in tandemzonnecellen, zoals dat de stroom in elke
laag hetzelfde moet zijn, of dat de kristalroosters dezelfde grootte moeten hebben,
kunnen hiermee worden opgelost.

In hoofdstuk 4 onderzoeken we hoe waarschijnlijk het is dat een foton dat uit
recombinatie in een bepaalde halfgeleider volgt, die halfgeleider ook verlaat. Hoe-
wel deze “ontsnappingskans” cruciaal is om realistische zonnecellen te begrijpen,
was er nog geen methode bekend om deze waarde te berekenen. Wij bespreken hoe
resonanties in nanofotonische structuren die ontsnappingskans kunnen beïnvloe-
den en presenteren in dit hoofdstuk een methode om deze kans te berekenen. Het
blijkt dat nanofotonische structuren zoals resonante bollen intrinsieke voordelen
hebben ten opzichte van de normale planaire structuren.

De fotovoltaische eigenschappen van een enkele nanostructuur worden
gelimiteerd door zijn absorptiespectrum. In hoofdstuk 5 presenteren wij een
nieuwe kwantitatieve experimentele techniek om de absorptiedoorsnede van een
enkele nanostructuur te bepalen. Deze techniek is gebaseerd op de combinatie
van een integrerende bol met een microscoopobjectief. Hiermee kan de absorptie
van licht direct bepaald worden, met hoge ruimtelijke resolutie. In tegenstelling
tot bestaande technieken kan deze methode ook gebruikt worden om de absorp-
tiedoorsnede te bepalen van verstrooiende nanostructuren die bijvooorbeeld sterk
luminesceren of stroom genereren.

We gebruiken deze nieuwe techniek in hoofdstuk 6 om voor de eerste keer de
interne kwantumefficiëntie en fotoluminescentie kwantumefficiëntie van een en-
kele nanodraad zonnecel te meten. Deze eigenschappen zijn sterk verbonden aan
het voltage en de stroom die een zonnecel genereert en zijn daarom cruciaal om
het gedrag van een zonnecel te kunnen verklaren. Bovendien introduceren we
een nieuwe eigenschap, de collectiedoorsnede, die het equivalent is van de externe
kwantumefficiëntie in macroscopische zonnecellen. Op basis van de collectiedoor-
snede bepalen we de thermodynamische limiet op het voltage van de nanozonne-
cel en kunnen we de rol van verschillende verliesmechanismes kwantificeren.

In hoofdstuk 7 bespreken we de unieke optische eigenschappen van nanodra-
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den met een metalen kern en een halfgeleider schil. Deze kern-schil nanodraden
kunnen licht zeer sterk absorberen in een hele dunne laag halfgeleider. Daarnaast
kan de metalen kern dienst doen als een lokale elektrode. Dit maakt kern-schil
nanodraden zeer interessante kandidaten voor dunne zonnecellen. Wij laten zien
dat de sterke absorptie van licht voortkomt uit de mogelijkheid om de spectrale
positie van resonanties te kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen meerdere reso-
nanties overlappen in het spectrale gebied waarin zij het meest efficient zijn en zo
de absorptie verhogen.

We onderzoeken deze kern-schil nanodraden experimenteel in hoofdstuk 8. We
hebben daartoe kern-schil nanodraden gemaakt met een kern van zilver of goud en
een schil van koper(I)oxide (Cu2O). Met integrerende bol microscopie hebben we
het absorptiespectrum van een enkele zilver-koper(I)oxide kern-schil nanodraad
gemeten, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Vervolgens fabriceren we nanodraad-
zonnecellen van goud-koper(I)oxide kern-schil nanodraden en onderzoeken deze
zonnecellen op basis van laser-geïnduceerde stroommetingen. De diffusielengte
in koper(I)oxide beperkt de kwaliteit van de zonnecel, maar de extractie van la-
dingsdragers kan verbeterd worden door de andere elektrode over de lengte van de
kern-schil nanodraad te draperen en zo een metaal-halfgeleider-metaalgeometrie
te creëren.

Deze geometrie, een diëlektrische laag tussen twee metalen, heeft ook zeer in-
teressante optische eigenschappen. Door bijvoorbeeld lagen van een diëlektricum
af te wisselen met metaal kan een zogenaamd metamateriaal gevormd worden dat
een negatieve brekingsindex heeft. In sommige gevallen is het echter onmogelijk
om van die negatieve brekingsindex gebruik te maken, omdat licht niet toegelaten
wordt tot het metamateriaal. Dit is met name het geval als de optische eigenschap-
pen van het metamateriaal gebaseerd zijn op eigenmodes met een antisymme-
trisch veldprofiel. In hoofdstuk 9 stellen we een aanpak voor om antireflectieve
lagen te ontwikkelen voor zulke metamaterialen. We tonen aan dat, in tegenstelling
tot normale antireflectieve lagen, deze laag uit nanostructuren moet bestaan. Ter
demonstratie verhogen we de transmissie van 0 naar 100% in een metamateriaal
met een antisymmetrische eigenmode met negatieve fase-index.

Tot slot, hoofdstuk 10 bespreekt twee toepassingen gebaseerd op experimen-
tele en theoretische concepten in dit proefschrift. We beschrijven eerst hoe de
experimentele techniek uit hoofdstuk 5 een toepassing kan vinden in een UV-VIS
spectrofotometer en in een geïnverteerde microscoop. Daarna demonstreren we
numeriek dat het mogelijk is om nanostructuren te creëren die sterk absorberen en
de kans vergroten dat een foton volgend uit recombinatie ontsnapt. Om een zonne-
cel met heen hoog rendement te maken is het cruciaal dat aan beide voorwaarden
tegelijkertijd voldaan wordt.

Deze dissertatie presenteert nieuwe fundamentele inzichten in zonnecellen op
nanoschaal. We hebben vanuit theoretisch perspectief de fundamentele limieten
en verliesmechanismes van zonnecellen op nanoschaal onderzocht en een expe-
rimentele techniek ontwikkeld die deze limieten en verliezen kan kwantificeren.
Onze bevindingen versterken de rol die voor nanofotonica in zonnecellen is wegge-
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legd, maar kunnen ook toegepast worden in andere opto-elektronische apparaten
zoals leds.
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