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Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Als ze worden blootgesteld aan licht,
ontstaat er direct een spanning die kan worden gebruikt in een elektronisch circuit. Dit
heet het fotovoltaïsch effect. Zonnecellen worden daarom ook vaak fotovoltaïsche cellen
genoemd, wat een algemenere benaming is voor devices die licht afkomstig van een wille-
keurige lichtbron omzetten in elektriciteit. De eerste zonnecellen verschenen in de jaren
’50 van de vorige eeuw en werden vervaardigd uit silicium. Nu, zo’n zestig jaar later, wordt
de fotovoltaïsche (PV) industrie nog altijd gedomineerd door siliciumtechnologie. On-
danks technologische vooruitgang en toenemende marktvolumes blijft de prijs van zonne-
energie relatief hoog vergeleken met die van elektriciteit uit het net vanwege hoge materiaal-
en productiekosten. De doorlopende inzet van wetenschap en industrie om een doorbraak
in de lange-termijnbijdrage van PV aan de mondiale energievoorziening te realiseren is
daarom vaak gericht op kostenreductie door het onderzoeken van verbeterde en nieuwe
technologieën.

Plastic of organische zonnecellen (OPV) vertegenwoordigen zo’n relatief nieuw veld
van onderzoek en ontwikkeling, waarin halfgeleidende polymeren en organische molekulen
worden gebruikt als lichtabsorberende materialen in dunne films die elektrisch vermogen
kunnen leveren. De verwachting is dat de materiaal- en productiekosten door opschaling
uiteindelijk laag kunnen zijn. Hierbij wordt gedacht aan grootschalige productie van plas-
tic materialen die vanuit oplossing op grote oppervlakken kunnen worden aangebracht bij
lage temperaturen middels coating- en printtechnieken op flexibele folies in zogenaamde
roll-to-roll (‘van-rol-tot-rol’) productieprocessen. Naast de ontwikkeling van innovatieve
technologieën is het van groot belang dat het wetenschappelijk begrip van beperkingen
aan het rendement van plastic zonnecellen toeneemt zodat manieren om verliezen te mini-
maliseren kunnen worden ontwikkeld.

Laatstgenoemde voorwaarde is het hoofdonderwerp van de studies die in dit proef-
schrift worden gepresenteerd. Experimentele vondsten met betrekking tot de prestatie van
polymere zonnecellen worden geïnterpreteerd met behulp van eerder ontwikkelde elektro-
nische en optische modellen die het gedrag van zulke devices kunnen beschrijven. In het
eerste deel van het proefschrift richten we ons op enkellaagse zonnecellen. Dit betekent



dat de cel één enkele lichtabsorberende of ‘fotoactieve’ laag bevat, die gemaakt is van een
mengsel van twee verschillende halfgeleidende materialen die een junctie (grensvlak) vor-
men waar elektrische ladingen worden opgewekt. De meest efficiënte plastic zonnecellen
van tegenwoordig bevatten eigenlijk vele juncties die door de bulk (het binnenste) van de
fotoactieve laag zijn verspreid. Deze cellen dragen daarom de toepasselijke naam: bulk
heterojunctie zonnecellen. De specifieke verdeling van de twee gemengde fasen — de mor-
fologie — heeft een grote invloed op het rendement van de zonnecel en wordt bepaald door
vele factoren, waaronder de keuze van het oplosmiddel, de manier van aanbrengen en de
omstandigheden tijdens het droogproces.

In Hoofdstuk 2 laten we zien hoe het hoogst haalbare rendement van zonnecellen geba-
seerd op een bulk heterojunctie van een polyfluoreen copolymeer en PCBM (een oplosbare
afgeleide van buckminsterfullereen) afhangt van het molekuulgewicht van het polymeer.
Experimenteel wordt een sterke toename van de opgewekte fotostroom met toenemend
molekuulgewicht geobserveerd, met een signifant verhoogd celrendement tot gevolg. We
stellen vast dat zowel de absorptie van licht als de mobiliteit van ladingsdragers niet veran-
deren met het molekuulgewicht en daarom het waargenomen effect niet kunnen verklaren.
Op basis van simulaties van de device fysica wordt geconcludeerd dat bij een hoger mole-
kuulgewicht de vorming van vrije ladingen efficiënter verloopt. Dit wordt toegeschreven
aan een verbeterde scheiding van polymeer en PCBM fasen.

Een vergelijkbaar effect wordt in Hoofdstuk 3 onderzocht, dat zich bezighoudt met
het rendement van plastic zonnecellen die zijn gemaakt van een halfgeleidend polymeer
met een kleine bandkloof en PCBM. De kleinere bandkloof van het polymeer zorgt voor
absorptie van licht met een lagere energie — en dus langere golflengte — dat niet zou kun-
nen worden opgevangen door meer gangbare polymere zonnecellen met een grote band-
kloof. We veranderen de omstandigheden tijdens het droogproces van de fotoactieve laag
met opzet door een additief aan de oplossing toe te voegen. De verbeterde morfologie van
de bulk heterojunctie leidt opnieuw tot een meer efficiënte opwekking van vrije ladingen,
waardoor het rendement van de zonnecellen drastisch toeneemt.

Als alternatief voor PCBM kan men metaaloxides zoals zinkoxide (ZnO) samen met
een halfgeleidend polymeer gebruiken als fotoactieve laag. Er zijn verschillende manieren
gepubliceerd om de ZnO fase te maken, waarvan er één wordt onderzocht in Hoofdstuk 4.
De methode behelst het oplossen van het polymeer samen met een organische zinkverbin-
ding, die onder invloed van vocht wordt omgezet in ZnO tijdens het aanbrengen van de laag
en een daaropvolgende verwarmstap. De werking van zulke zonnecellen varieert sterk. Ab-
sorptiemetingen en een analyse van ladingstransport duiden op een ongewenste chemische
nevenreactie, die wordt omzeild door het polymeer te vervangen door een minder reactief
exemplaar. De optoelektronische eigenschappen van het polymeer blijken daadwerkelijk
ongevoelig voor de conversie en er wordt een toegenomen rendement gemeten.

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op polymere tandem zonnecellen. Deze
cellen bevatten twee afzonderlijke bulk heterojunctie lagen die door een uit oplossing ver-
vaardigde middenelektrode worden gescheiden. Tandem celconstructies zijn in het bijzon-
der geschikt voor het combineren van twee zonnecellen met verschillende absorptiespectra



in één enkel device, zodat de overlap met het zonnespectrum wordt verbeterd. Voor de tot-
standkoming van efficiënte tandemcellen zijn goed presterende subcellen nodig, evenals een
transparante en geleidende tussenelektrode. Bovendien moet de tussenelektrode de juiste
elektronische eigenschappen hebben om gelijktijdig te dienen als anode voor de ene cel en
als cathode voor de andere.

Hoofdstuk 5 onderzoekt de eigenschappen van een uit oplossing vervaardigde tussen-
elektrode die gemaakt is van ZnO nanodeeltjes en het geleidende polymeer PEDOT:PSS.
Gebruikelijke PEDOT:PSS dispersies zijn zuur, wat depositie op een dunne ZnO film pro-
blematisch maakt omdat deze oplost. We tonen aan dat met een aanpassing van de zuurte-
graad door toevoeging van een organische base dit probleem omzeild kan worden. Gelijk-
tijdig worden echter de elektronische eigenschappen van de PEDOT:PSS laag aangetast. Er
wordt een oppervlaktebehandeling gedemonstreerd die de kwaliteit van de anode herstelt
en dubbeljunctie zonnecellen met een hoge openklemspanning mogelijk maakt.

Saillant is dat deze dubbellaagse zonnecellen — die bestaan uit twee dezelfde bulk hete-
rojuncties — beter presteren dan de geoptimaliseerde enkellaagse zonnecellen. In Hoofdstuk
6 onderzoeken we de fysische oorsprong van dit fenomeen. Experimentele resultaten, die
worden geïnterpreteerd middels optoelektronische modellering, wijzen erop dat de opti-
male enkellaagse zonnecellen nogal dun zijn vanwege aanmerkelijke elektronische verliezen
in dikkere lagen. De absorptie van licht is echter niet optimaal in dunne cellen. De tandem-
structuur dient daarom vooral voor het ontwarren van elektrische en optische beperkingen
die zich onherroepelijk tegelijkertijd voordoen in enkellaagse cellen.

In het laatste segment van dit proefschrift, Hoofdstuk 7, kijken we naar tandemcellen
die bestaan uit twee verschillende bulk heterojunctie systemen. Optoelektronische mo-
dellering wordt gebruikt om voorspellingen te doen op het gebied van device ontwerp en
prestatie. Ten eerste wordt er een analyse gemaakt van verschillende criteria die kunnen
worden gebruikt voor het optimaliseren van polymere tandemcellen. De resultaten wor-
den vergeleken met experimentele resultaten uit de literatuur. Er wordt een groot verschil
in de optimale laagdiktes van de subcellen gevonden wanneer de optimalisatie wordt uit-
gevoerd op basis van zowel optica als elektronica vergeleken met alleen optica. Vervolgens
bekijken we de toepassing van een additief zoals beschreven in Hoofdstuk 3 in een subcel
van een tandem device en bepalen we de invloed ervan op de optimalisatie van de dubbel-
laagse cel. De resultaten tonen aan dat het gunstige effect van het additief op het maximaal
haalbare rendement kleiner is in de tandemcel dan in de enkellaagse cel. Als afsluitende ca-
sus beramen we het optimale rendement en de beste device structuur van een tandemcel die
gebaseerd is op twee afzonderlijk goed presterende polymeren. De berekeningen tonen aan
dat een relatieve toename van 25% in rendement verwacht kan worden wanneer de cel een
gebruikelijke opbouw heeft (anode onder, cathode boven). Een geïnverteerde tandemcel
— waarin de volgorde van de elektrodes omgedraaid is — wordt experimenteel aangetoond
en met behulp van simulaties geoptimaliseerd. Het berekende optimale rendement is lager
dan dat van de conventionele structuur ten gevolge van toegenomen elektrische verliezen
die worden veroorzaakt door een minder geschikte inkoppeling van het licht.






