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Samenvatting 

 

Het doel van dit proefschrift is te onderzoeken of het mogelijk is om middels 

‘photon upconversion’ –het ‘bij elkaar optellen’ van twee of meerdere fotonen, wat we 

‘opconverteren’ zullen noemen– het rendement van fotovoltaïsche zonnecellen te 

verbeteren. Het rendement van omzetting van elektromagnetische energie in 

elektrische energie door standaard zonnecellen wordt fundamenteel begrensd door het 

feit dat de cellen fotonen met een energie lager dan die van de optische bandkloof niet 

kunnen absorberen. Het in energie omhoog omzetten (opconverteren) van fotonen met 

een lage energie door twee of meerdere fotonen ‘bij elkaar op te tellen’ tot fotonen 

met een energie die wel door het actieve material geabsorbeerd kunnen worden, wordt 

beschouwd als een manier om de fundamentele Shockley-Queisser limiet te 

overschrijden.  

We beginnen in dit proefschrift met de beschrijving van het onderzoek naar het 

opconverterende effect in organische zonnecellen waarin β-NaYF4:Yb,Er nanodeeltjes 

zijn toegevoegd aan de actieve laag. β-NaYF4:Yb,Er is natrium tetrafluoro-yttriaat, 

gedoteerd met ytterbium- en erbiumionen. Het is het anorganische materiaal met de 

op dit moment hoogst bekende interne efficiëntie van opconversie. In Hoofdstuk 2 

beschrijven we de chemische bereiding van deze nanodeeltjes met een gemiddelde 

afmeting van 16 nanometer en hoe deze deeltjes gemengd kunnen worden met het 

standaard geconjugeerd polymeer/fullereen mengsel P3HT/PCBM in oplossing en hoe 

vanuit de oplossing een dunne laag van dit mengsel van ingrediënten gemaakt kan 

worden. De morfologie van de dunne laag werd geoptimaliseerd door nauwkeurige 

keuze van geschikte oplosmiddelen en aanpassingen in de methode van 

dunne-laagvorming. Een vrij hoge concentratie van nanodeeltjes in de dunne laag 

blijkt weinig invloed te hebben op de lichtabsorptie van de dunne laag, maar het leidt 

wel tot verhoging van luminescentie, afkomstig van het polymeer. Aan de hand van 

het  nauwkeurig bestuderen van het emmissiespectrum van de dunne laag en van die 
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van twee referentielagen (de ene gemaakt van zuiver P3HT en de andere gemaakt van 

een mengsel van P3HT met niet-opconverterende  NaYF4 nanodeeltjes) onder 

belichting middels een laser die licht met een golflengte van 975 nm uitzendt, 

concluderen wij dat energie-overdracht van de nanodeeltjes naar het polymeer 

plaatsvindt. Deze energie-overdracht leidt tot een toename van de fotostroom in de cel 

onder belichting met licht van deze golflengte. Maar wanneer deze fotovoltaïsche cel 

met licht met het spectrum van de zon bestraald werd konden wij geen toename van 

de fotostroom door de aanwezigheid van de nanodeeltjes detecteren. Dit komt 

waarschijnlijk door de bijzonder lage efficiëntie van het opconversieproces middels 

de nanodeeltjes. 

Theoretische berekeningen hebben aangetoond dat het gebruik van opconversie 

om de efficiëntie van zonnecellen te verhogen een schitterende toekomst tegemoet 

zou kunnen gaan (in het ideale geval zou het rendement kunnen oplopen tot 50,7%). 

Maar in werkelijkheid wordt de toepassing van opconversie in zonnecellen zwaar 

gehinderd door het feit dat de nu bekende opconversiematerialen die redelijk goede 

interne efficiëntie vertonen slechts zeer weinig licht absorberen en dat ook nog eens 

slechts binnen een zeer beperkt spectraal gebiedje. Om dit probleem op te lossen 

introduceren wij hier een nieuw concept: een opconversiemateriaal waarin organische 

kleurstofmoleculen die nabij-infrarood licht absorberen worden gebruikt als 

licht-oogstende antennes voor de β-NaYF4:Yb,Er nanodeeltjes.  

In Hoofdstuk 3 behandelen we het ontwerp en de synthese van twee zeer 

geschikte organische kleurstoffen, IR-806 en IR-840, die we hebben voorzien van 

carbonzuurgroepen om ze te kunnen binden aan het oppervlak van de nanodeeltjes. 

Beide gefunctionaliseerde kleurstoffen vertonen sterke lichtabsorptie in het 

nabij-infrarode (NIR) gebied van het zonnespectrum. De overlap tussen de 

emissiespectra van IR-806 en IR-840 en het absorptiespectrum van de nanodeeltjes 

maakt Förster-type  energie-overdracht van de elektronisch aangeslagen 

kleurstofmoleculen naar de Yb3+ absorptiecentra in de nanodeeltjes mogelijk. Doordat 
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de absorptiespectra van de twee kleurstoffen IR-806 en IR-840 deels complementair 

zijn is het bovendien mogelijk om beide soorten moleculen tegelijk te gebruiken als 

antennes om zo een nog bredere lichtgevoeligheid van het opconversiesysteem te 

bewerkstelligen. Dit principe wordt co-sensitering genoemd. 

In Hoofdstuk 4 beschrijven we onze eerste experimentele resultaten met 

betrekking tot het principe van kleurstof-gesensiteerde opconversie,  middels het 

voorbeeld van IR-806, gebonden aan het oppervlak van β-NaYF4:Yb,Er nanodeeltjes. 

Middels een combinatie van experimenten, waaronder fluorescentie quenching 

experimenten, fluorescentie levensduurmetingen van de kleurstof, voor en na het 

binden aan de nanodeeltjes,  referentie-experimenten waarin we 

niet-opconverterende nanodeeltjes (niet-gedoteerde NaYF4 nanodeltjes) gebruiken, en 

metingen van opconversie-emissie, tonen we aan dat ongeveer 50% van de 

fotonenergie in het spectrale gebied tussen 730 en 850 nm, dat in eerste instantie door 

de IR-806 kleurstofmoleculen wordt geabsorbeerd, wordt overgedragen naar binnen 

in de nanodeeltjes en vervolgens geconverteerd tot hogere fotonenergie. Dankzij de 

sterke en brede lichtabsorptie door IR-806 wordt de emissie van geconverteerd licht 

van de kleurstof-gesensiteerde nanodeeltjes dramatisch verhoogd: met een factor 

~3300 vergeleken met de werking van niet-gesensiteerde nanodeeltjes die met licht 

van een golflengte van 975 nm bestaald worden. 

Om een nog groter deel van het zonnespectrum te converteren naar fotonen met 

hogere energie moet het absorptiegebied van de kleurstof-gesensiteerde nanodeeltjes 

nog verder verbreed worden. Het verkrijgen van organische kleurstoffen met een 

sterke en brede absorptie in het NIR/IR gebied is echter zeer lastig. Daarom 

introduceren wij in Hoofdstuk 5 het concept van co-sensitering als mogelijke 

oplossing voor dit probleem. Als experimenteel bewijs voor dit principe laten we een 

systeem zien waarin IR-806 en IR-840 moleculen samen aan de zelfde nanodeeltjes 

zijn gebonden. De deels complementaire absorptiegebieden van IR-806 en IR-840 

leiden er toe dat de nanodeeltjes middels deze antennes over een nog breder gebied, 
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nu van 650 tot 884 nm, absorberen. De gemeten emissie van opgeconverteerd licht 

door deze tweevoudig kleurstof-gesensiteerde nanodeeltjes is ~ 4000 keer die van 

vergelijkbare niet-gesensiteerde nanodeeltjes. Daarmee is deze toename hoger dan die 

welke we verkregen met nanodeeltjes die slechts met een van beide soorten 

antennemoleculen bekleed waren. 

Verdere verhoging van emissie van opgeconverteerd licht middels co-sensitering 

van β-NaYF4:Yb,Er kan verkregen worden middels het optimaliseren van de 

absorptiegebieden van de twee kleurstoffen, of zelfs middels gebruik van meerdere 

kleurstoffen met deels complementaire absorptiegebieden als antenne-moleculen. 

Zo’n brede spectrale gevoeligheid, in combinatie met opconverterende materialen met 

hogere quantumefficiëntie dan de huidige, zou opconversie kunnen laten promoveren 

van een academisch en tamelijk exotisch fenomeen tot een werkelijk bruikbare manier 

om het rendement van zonnecellen te verhogen 

 

 


