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Samenvatting 
 
Het onderzoek in dit proefschrift had tot doel om het potentieel van nanogestructureerde 
halfgeleiders (zoals quantum dots) als licht-absorberende materialen voor toekomstige 
zonnecellen te evalueren. De motivatie voor de ontwikkeling van nieuwe zonnecel 
materialen wordt gegeven door het feit dat bestaande zonnecellen (die veelal op silicium 
gebaseerd zijn) slechts een beperkte efficiëntie hebben. De zogenaamde Shockley-Queisser 
limiet dicteert namelijk dat in een silicium zonnecel niet meer dan 30% van de energie van 
zonlicht kan worden omgezet in elektrische energie. Deze limiet aan de conversie 
efficiëntie wordt bepaald door twee fundamentele nadelen van silicium zonnecellen: ten 
eerste wordt het infrarode deel van het zonnespectrum niet geabsorbeerd door silicium, 
omdat infrarode fotonen niet genoeg energie hebben om een elektron over de bandgap te 
exciteren. Ten tweede leidt de absorptie van fotonen die meer energie dan de bandgap 
bezitten tot de generatie van zogenaamde ‘hete’ elektronen en gaten (ladingen met een 
overmaat aan energie). Deze hete ladingen relaxeren zeer snel naar de band minima via 
sequentiële emissie van fononen. Via dit zogenaamde ‘thermalizatie’ proces wordt de 
overmaat aan energie van zichtbare fotonen omgezet in fononen (warmte). 

Verschillende strategieën worden gevolgd om zonnecellen te ontwerpen die de 
Shockley-Queisser limiet kunnen omzeilen door de overmaat aan energie van zichtbare 
fotonen om te zetten in elektrische energie. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk 
dat de relaxatie van hete ladingen onder controle wordt gebracht. Quantum Dots (QDs) 
worden vaak genoemd als mogelijke licht-absorberende materialen waarin de relaxatie van 
hete ladingen goed kan worden gecontroleerd. Twee zonnecel concepten die zijn gebaseerd 
op quantum dots worden hieronder kort besproken:  

 ‘Hete lading’ zonnecel: in deze configuratie wordt de overmaat aan energie van 
zichtbare fotonen geëxtraheerd uit ‘hete’ QD energie niveaus voordat thermalizatie kan 
plaatsvinden. Uitgangspunt van dit concept is dat thermalizatie door middel van fonon 
emissie mogelijk langzamer verloopt in quantum dots vanwege de discrete aard van de 
energie niveaus: doordat de afstand tussen energie niveaus in quantum dots vele malen 
groter is dan typische fonon energieën zou thermalizatie alleen kunnen plaatsvinden 
door middel van gelijktijdige emissie van fononen, een proces met een lage 
waarschijnlijkheid (en dus relatief langzaam). De mogelijkheid om hete ladingen te 
extraheren is aantrekkelijk omdat dit gepaard gaat met hogere foto-voltages in 
zonnecellen. Hete energie niveaus in QDs kunnen worden gepopuleerd door directe 
absorptie van hoogenergetische fotonen, maar ook door een combinatie van inter-band 
(nabij-infrarood / zichtbaar) and intra-band (infrarood) overgangen. 
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 QD zonnecel gebaseerd op Carrier Multiplication (CM, ladingsvermenigvuldiging). 
CM is een alternatieve manier om de overmaat aan energie van hete ladingen 
efficiënter te gebruiken. In het CM proces wordt de overmaat aan energie aangewend 
om een extra elektron over de bandgap te exciteren. Dit proces is relatief inefficiënt in 
bulk halfgeleiders, omdat hete ladingen sneller relaxeren via sequentiële fonon emissie 
dan via CM. Het was echter voorspeld dat CM efficiënter zou kunnen optreden in QDs 
vanwege een gereduceerde snelheid van thermalizatie en een sterkere Coulomb 
interactie tussen ladingen. Efficiënte CM leidt tot de generatie van meerdere elektron-
gat paren per geabsorbeerd foton, met hogere fotostromen tot gevolg. 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat de tijdsschaal van verschillende ladingsrelaxatie, 
recombinatie, en extractie processen een cruciale factor is die bepalend is voor de hoogte 
van de conversie efficiëntie in een QD-zonnecel. Deze dynamische processen zijn in het 
kader van dit proefschrift onderzocht met behulp van verschillende ultrasnelle 
spectroscopische technieken. In het bijzonder is tijdsopgeloste TeraHertz spectroscopie 
(THz-TDS) gebruikt om ladingsdynamica in QDs en bulk halfgeleiders te bestuderen. In 
een typisch THz experiment wordt een sample geëxciteerd met een femtoseconde (100 fs = 
10-13 s) puls van zichtbaar licht. Het transiënte gedrag van de fotogegenereerde 
ladingsdragers wordt gedetecteerd met behulp van een tweede laser puls met een 
picoseconde (1 ps = 10-12 s) duur die bestaat uit THz frequenties (~ 0.2-2 THz). Het 
oscillerende elektrische veld van de THz puls interacteert sterk met ladingsdragers en uit de 
transmissie van de THz pulse door het geëxciteerde sample kan de complexe 
fotoconductiviteit van een materiaal worden bepaald. Veranderingen in de amplitude van de 
THz tranmissie zijn gerelateerd aan de reële conductiviteit, een grootheid die informatie 
bevat over het aantal en de mobiliteit van vrije ladingsdragers in halfgeleiders. Daarnaast is 
de fase-verschuiving van de THz puls een maat voor de imaginaire conductiviteit, die 
gerelateerd is aan de fotogeïnduceerde verandering van de refractieve index van een 
materiaal. De vorm van de complexe frequentie-afhankelijke conductiviteit geeft informatie 
over de aard van de conductiviteit van ladingen in een materiaal. Door de fotoconductiviteit 
te meten op verschillende momenten na absorptie van de excitatie puls, kunnen dynamische 
processen van ladingsdragers in halfgeleiders (zowel QDs als bulk) worden bestudeerd. De 
belangrijkste resultaten van deze experimenten worden hieronder besproken. 
In hoofdstuk 3 is de snelheid van elektron relaxatie van het 1Pe naar het 1Se niveau in InAs 
QDs bestudeerd, een proces waarvan de snelheid van belang is in het ‘hete lading’ 
zonnecel-concept. De geobserveerde tijdsschaal van intraband relaxatie was zeer snel (< 1 
ps), wat kan worden verklaard door een Auger mechanisme waarin de overmaat aan energie 
van een 1Pe elektron wordt overgedragen aan een koud gat. Deze observatie is consistent 
met eerdere rapportages omtrent relaxatie van hete ladingen in type I QDs (waar de elektron 
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en gat golffuncties zijn gelokaliseerd in hetzelfde volume) zoals CdSe en InP QDs. Een 
voorwaarde voor de aanwezigheid van langzame intraband relaxatie is dat het Auger 
relaxatie kanaal wordt onderdrukt. Dit kan worden bewerkstelligd door de golffuncties van 
elektronen en gaten te scheiden in type II QDs, maar deze aanpak is alleen bruikbaar in een 
zonnecel wanneer zowel het elektron als het gat kan worden geëxtraheerd. Deze extractie is 
niet triviaal in een type II core-shell geometrie. Daarom zal toekomstig onderzoek op het 
gebied van hete lading zonnecellen zich moeten richten op de realisatie van nieuwe type II 
structuren, zoals bijvoorbeeld een halter geometrie (‘dumbbell’), waarin effectieve 
ladingsscheiding kan worden gecombineerd met de mogelijkheid van ladingsextractie.  
 In hoofdstuk 4 is de CM factor (het aantal gegenereerde excitonen per 
geabsorbeerd foton) bepaald voor InAs QDs. Hoewel initiële experimenten leken te duiden 
op de aanwezigheid van efficiënte CM, was het niet mogelijk om deze resultaten te 
reproduceren onder geoptimaliseerde experimentele omstandigheden. Na meerdere 
experimentele valkuilen te hebben geïdentificeerd die kunnen leiden tot een overschatting 
van de CM factor in pomp-probe experimenten, hebben we onze aanvankelijke resultaten 
verworpen en geconcludeerd dat CM niet plaatsvindt met significante efficiëntie in InAs 
QDs. Het resultaat van hoofdstuk 4 is illustratief voor de controverse in het onderzoek naar 
CM in QDs, waar tegenstrijdige CM factors zijn gerapporteerd voor verschillende QD 
materialen. De centrale vraag in dit debat is of de CM factors hoger zijn is in nano-
materialen (bijv. QDs) dan in bulk materialen. Voor het beantwoorden van deze vraag was 
het nodig om de CM factors voor QDs te vergelijken met betrouwbare waardes van CM 
factors voor bulk. Voor de meest bestudeerde materialen het CM-onderzoek, PbSe en PbS, 
waren er echter geen betrouwbare CM factors bekend. Daarom hebben we in hoofdstuk 5 
THz-TDS gebruikt om de CM factors voor deze materialen te bepalen voor verschillende 
excitatie-golflengtes, variërend van het ultraviolet tot het infrarood. In tegenstelling tot de 
verwachting gaven onze resultaten aan dat de CM factors hoger waren voor bulk dan voor 
de meerderheid van de gerapporteerde QD-waarden. Het was mogelijk om de CM factors 
voor zowel QDs als bulk kwantitatief te beschrijven door middel van ‘tight binding’ 
berekeningen, waarin de relaxatie van hete ladingen is gemodelleerd als een competitie 
tussen thermalizatie en impact ionisatie. Deze berekeningen maakten duidelijk dat de 
waarschijnlijkheid van impact ionisatie lager is in QDs dan in bulk vanwege de 
gereduceerde Density of States (DOS, toestandsdichtheid) in QDs. Voor de evaluatie van 
het nut van CM voor QD-zonnecellen is de CM factor echter niet de relevante parameter 
omdat de energie ‘gaps’ in QDs groter zijn als gevolg van kwantum effecten. Het gevolg is 
dat de CM factor geen informatie bevat over de fractie van de foton energie die wordt 
omgezet in excitonen. Daarom is de energie efficiëntie (de fractie van de foton energie die 
gebruikt wordt om excitonen te genereren, gedefinieerd als de ratio tussen de CM factor*Eg 
en de foton energie) een meer bruikbare parameter. Onze berekeningen laten zien dat de 
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energie efficiëntie hoger is in QDs dan in bulk, ondanks de lagere waardes voor de CM 
factors. Desalniettemin wordt in hoofdstuk 5 aangetoond dat de winst door CM voor 
zonnecellen beperkt is, omdat de CM-gerelateerde toename van de energie efficiëntie alleen 
significant is voor excitatie met ultraviolette fotonen en dit licht maakt slecht een klein deel 
van het totale zonnespectrum uit. Voor toekomstig onderzoek naar CM in QDs zijn de 
volgende overwegingen van belang: het is onwaarschijnlijk dat impact ionisatie kan worden 
versneld in QDs, omdat de snelheid van impact ionisatie sterk afhangt van de Density of 
final States, die intrinsiek lager is in QDs in vergelijking met bulk. Daarom zal toekomstig 
onderzoek gericht moeten zijn op de ontwikkeling van materialen waarin thermalizatie 
significant kan worden vertraagd. In deze context is de realisatie van langzame relaxatie van 
het 1Pe naar het 1Se niveau niet afdoende, omdat de energie verbonden aan 1S-1P 
overgangen onvoldoende is om een extra elektron over de energy gap te exciteren. Voor de 
realisatie van efficiënte CM bij excitatie met zichtbaar licht is het nodig om 
(nano)materialen te verkrijgen waarin thermalizatie van hete ladingen (die een grote 
overmaat aan energie hebben) langzaam verloopt. Dit is een grote uitdaging. 
 Om de foto-gegenereerde excitonen in QDs om te zetten in een elektrische stroom 
is het noodzakelijk om elektronen en gaten te scheiden en laten migreren naar verschillende 
externe elektrodes. Een mogelijke configuratie om deze ‘ladingsextractie’ te realiseren is 
besproken in hoofdstuk 6, waarin QDs chemisch gebonden zijn aan een mesoporeuze oxide 
film, waarbij elektronen vanuit de QDs worden geïnjecteerd in het oxide. Dit concept is 
analoog aan de kleurstof zonnecel (‘dye-sensitized solar cell’ of ‘Grätzel cell’), met als 
verschil dat QDs worden gebruikt als licht-absorberend materiaal in plaats van kleurstoffen. 
Gebruik makend van een breed scala aan spectroscopische technieken (Transiente 
Absorptie, THz-TDS en tijdsopgeloste luminescentie) in combinatie met stroommetingen 
aan complete zonnecellen, hebben we onderzoek gedaan naar elektron injectie vanuit de 
QDs in de oxide films. Elektron injectie in TiO2 films werd niet geobserveerd, wat 
verklaard kan worden door de ongunstige positionering van het QD 1Se niveau ten opzichte 
van het conductie band minimum van TiO2. Elektron injectie naar SnO2 films vond wel 
plaats, wat verklaard kan worden door de lagere positie van het SnO2 conductie band 
minimum. Uit TEM plaatjes bleek dat, naast geïsoleerde QDs, clusters van QDs aanwezig 
zijn op het oppervlak van de oxide films. THz metingen gaven aan dat excitatie van de 
films resulteerde in de generatie van mobiele ladingen in deze QD clusters. De mobiele 
ladingen in de clusters recombineren binnen tientallen picosecondes (voordat extractie 
mogelijk was) en het is dus belangrijk om de vorming van QD clusters in QD zonnecellen 
te voorkomen. Een andere conclusie in hoofdstuk 6 was dat de interpretatie van 
spectroscopische signalen bemoeilijkt kan worden door de aanwezigheid van defecten op 
het QD-oxide oppervlak. Zo kan bijvoorbeeld het verval van de luminescentie intensiteit 
worden geïnterpreteerd als elektron injectie, maar het kan net zo goed worden verklaard 
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door trapping van ladingen in defecten of door energie overdracht binnen QD clusters. Om 
uit te sluiten dat spectroscopische data niet ten onrechte als elektron injectie wordt 
geïnterpreteerd, moeten spectroscopische metingen altijd gecomplementeerd worden met 
stroommetingen aan zonnecellen: detectie van een macroscopische stroom toont immers 
aan dat elektron injectie heeft plaatsgevonden.  
 In het algemeen is de kennis over elektron extractie uit QDs relatief beperkt. Het is 
dan ook instructief om kennis te nemen van het –analoge- onderzoek naar elektron injectie 
vanuit kleurstoffen naar oxides, omdat de parameters die elektron injectie bepalen dezelfde 
zijn voor beide systemen. Een systematische studie zal moeten uitwijzen wat de invloed van 
de density of accepting states in het oxide, de elektronische koppeling tussen het QD en het 
oxide, en de relatieve positionering van QD en oxide energie niveaus is op de tijdsschaal 
van ladingsextractie. Daarnaast zal onderzoek moeten worden gedaan naar het vinden van 
geschikte elektrolyt-oplossingen, aangezien de gebruikelijke elektrolyt in 
kleurstofzonnecellen (gebaseerd op een I-/I2 koppel) leidt tot fotodegradatie van QDs. 
Tegelijkertijd is het belangrijk om het effect van deze nieuwe elektrolyt op de injectie 
dynamica in kaart te brengen, omdat de exacte samenstelling van de elektrolyt sterk van 
invloed kan zijn op de snelheid van elektron injectie (zie hoofdstuk 7).  
 Concluderend, QDs werden in hoofdstuk 1 geintroduceerd als veelbelovende 
bouwstenen voor toekomstige zonnecellen vanwege hun speciale optische eigenschappen 
(hoge extinctie coëfficiënten en makkelijk te varieren energie gap) en vanwege hun speciale 
ladingsrecombinatie en relaxatie eigenschappen. Na 4 jaar onderzoek zijn QDs nog steeds 
veelbelovend voor toepassing in zonnecellen, maar er zijn wel diverse uitdagingen 
geïdentificeerd. Zo is het moeilijker dan eerder gedacht om intraband relaxatie van hete 
ladingen significant te vertragen en ook bleek de efficiëntie van CM in QDs niet zo hoog te 
zijn als eerder gerapporteerd. En ondanks het feit dat QDs excellente optische 
eigenschappen hebben, is de extractie van ladingen uit QDs in de richting van externe 
contacten veel minder eenvoudig dan in bijvoorbeeld silicium zonnecellen. Voordat QDs 
hun belofte kunnen waarmaken dienen nog diverse barrières geslecht te worden en 
aanzienlijk meer onderzoek is nodig om de fundamentele en technologische vraagstukken 
op te lossen die op dit moment de commercialisatie van QD zonnecellen in de weg staan.  
 
 




