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Woord vooraf 

2013 was op het gebied van zonnestroom (PV) een jaar van uitersten en tegenstellingen.  
In Europa woedde de discussie over de vraag of overheidsinterventie nuttig en gerecht- 
vaardigd is om dumping van zonnepanelen (verkoop onder de kostprijs) vanuit Azië te 
voorkomen en daarmee een gelijk speelveld voor fabrikanten te garanderen. Het verdeelde 
de sector, want de belangen van bedrijven die actief zijn in de eindmarkt van zonnestroom-
systemen lopen ogenschijnlijk niet parallel met die van bedrijven die cellen en panelen 
produceren. Door aanpassingen in de marktstimulering in verschillende Europese landen 
in combinatie met sterke marktgroei in landen als China, Japan en de Verenigde Staten 
daalde het aandeel van Europa in de wereldmarkt van systemen van 70% in 2011 naar 30% 
in 2013. Hoewel het positief is dat de wereldmarkt niet meer exclusief afhankelijk is van de 
ontwikkelingen in enkele Europese landen is het wel zaak dat Europa zijn positie als 
toonzetter in de wereld niet verruilt voor die van hekkensluiter. Ook in Europa is zonnes-
troom immers een onmisbaar ingrediënt van een duurzame energievoorziening.

Tegen de Europese trend in verdubbelde het totaal geïnstalleerde vermogen aan zonnepa-
nelen in Nederland voor het tweede jaar op rij. Eind 2013 stond ruim 700 megawatt-piek 
(MWp) opgesteld, waarmee ongeveer 0,5% van de totale elektriciteitsvraag wordt gedekt. 
Nog steeds een heel bescheiden bijdrage, maar het begin is er en die bijdrage kan verder 
gaan groeien tot tientallen procenten van de vraag. 
Op het gebied van onderzoek en innovatie waren de start van het nieuwe Europese Horizon 
2020 programma en de uitbouw van het Nederlandse Topsectorenbeleid belangrijke 
ontwikkelingen. Binnen de Topsector Energie is de TKI Solar Energy het vehikel voor 
onderzoek en innovatie op het gebied van zonnestroom. De TKI werkt daarbij nauw samen 
met de Topsector High Tech Systems & Materials (HTSM). Het Joint Solar Programme (JSP), 
waarvan het Jaarverslag 2013 nu voor u ligt, is formeel geen onderdeel van het TKI-pro-
gramma, maar levert wel belangrijke nieuwe kennis en technieken die vervolgens kunnen 
worden gebruikt in de veelal meer technologiegeoriënteerde TKI-projecten. Zonder 
programma’s als het JSP droogt de innovatiebron uiteindelijk op. 
NWO publiceerde in 2013 zijn “propositie” voor de Topsector Energie. Daarin beschrijft 
NWO op welke gebieden en met welke instrumenten de TKI-programma’s vanaf 2014 
zullen worden ondersteund met funderend en exploratief onderzoek. Op het gebied van 
zonnestroom wordt de mogelijkheid van een derde tranche van het Joint Solar Programme 
(JSPIII) genoemd. De uitwerking daarvan zal in 2014 plaatsvinden, parallel met de afronding 
van het lopende JSPII.

Zoals in voorgaande jaren geeft ook dit jaarverslag u een sprekend beeld van het werk van 
de onderzoekers en van de resultaten. Namens de programmacommissie van het JSP wens 
ik u veel leesplezier.

Prof.dr. Wim Sinke
Voorzitter



 4    |     JA A RV ER SLAG 2013 JOI N T SOLA R PROGR A M M E 4   |     JA A RV ER SLAG 2013 JOI N T SOLA R PROGR A M M E



 5    |     JA A RV ER SLAG 2013 JOI N T SOLA R PROGR A M M E

Inleiding

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en daarmee wordt het opwekken van zonnes-
troom ook steeds goedkoper. Nu al het laaghangende fruit op het gebied van kostenverla-
ging door de snelgroeiende zonnestroomsector wel zo’n beetje is geplukt, wordt het steeds 
belangrijker om hard te blijven werken aan de twee factoren die uiteindelijk in belangrijke 
mate gaan bepalen wat een kilowattuur zonnestroom kost: rendement en materiaalge-
bruik. Rendement is de universele hefboom voor kostenverlaging: meer kilowatturen 
opwekken met hetzelfde oppervlak aan cellen, panelen en systemen. Vermindering van 
materiaalgebruik en introductie van goedkopere (maar nog steeds kwalitatief hoogwaar-
dige) materialen is de andere route naar lagere kosten. Natuurlijk zijn deze twee factoren 
op het niveau van cellen en panelen zeer nauw met elkaar verbonden. Cellen zijn immers 
gemaakt van, en ingepakt in materialen. Een integrale benadering, zoals in het Joint Solar 
Programme, is daarom van groot belang. Daarbij richt het JSP zich op veelbelovende,  
maar ook zeer risicovolle ontwikkelingen. “Zonder tegenbericht is alles al eens gedaan”  
en daarom verkennen de JSP onderzoekers de grenzen van wat mogelijk is. Soms met 
toepasbaar resultaat, soms tevergeefs. Gelukkig zijn nieuwe inzichten en publicaties altíjd 
belangrijke vruchten van het werk. Zo komt de zonnestroomsector al decennialang 
vooruit. Geleidelijk, maar heel robuust. Het opwekken van zonnestroom kost vandaag in 
Nederland ruwweg 0,10 tot 0,15 €/kWh. Als we ervoor weten te zorgen dat de ontwikkeling 
doorgaat kost het op termijn 0,03 tot 0,05 €/kWh. Let wel, nog steeds in Nederland. Dat is 
zelfs lager dan insiders en adepten tot voor kort durfden te geloven. Het JSP draagt eraan 
bij om dat realiteit te maken.  
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Organisatie

Het Joint Solar Programme is een Industrial Partnership Programme (IPP) van de Stichting 
voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). IPP's zijn programma's voor fundamen-
teel onderzoek waarin FOM-medewerkers nauw samenwerken met onderzoekers uit de 
industrie. De participerende bedrijven dragen hierin minimaal 50% van de kosten. 
Momenteel bedraagt de totale IPP-portefeuille van FOM circa vijftig miljoen euro.

De eerste ronde van het JSP is in 2005 van start gegaan en afgesloten in 2011. In het jaar 
2008 verbond energiebedrijf Nuon zich als nieuwe industriële partner aan het Joint Solar 
Programme. Op dat moment is een tweede ronde met projecten gestart. In 2012 zijn de 
zonnecelactiviteiten onder de naam Helianthos van Nuon over gegaan naar HyET en heten 
sindsdien HyET Solar. De financiële omvang van het JSP bedraagt per einde 2013:

Nuon / HyET Solar  kc 2.000
Stichting FOM   kc 2.000 +
Totaal tweede ronde JSP  kc 4.000

Het programma kent een stuurgroep die toezicht houdt op de uitvoering van het pro-
gramma. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de financiers. Ultimo 2013 
bestond de stuurgroep uit:
-  drs. Hendrik van Vuren, FOM (voorzitter)
-  dr. Edward Hamers, HyET Solar
-  dr. Victor Land, FOM (secretaris)

Sprongen vooruit door fundamenteel onderzoek

Door: Kees Hummelen, Wetenschappelijk directeur van het 
Stratingh Instituut voor Chemie, RUG

Vanaf 1999, toen we in Groningen de nationale toponderzoekschool ‘MSC+’, later het ‘Zernike Institute  
for Advanced Materials’, toegekend kregen, is het merendeel van de chemische onderzoeksgroepen van  
het Stratingh Institute for Chemistry betrokken geweest en gebleven bij het multidisciplinaire materialen- 
onderzoek. Binnen mijn eigen onderzoeksgroep hebben we vanaf 1996 zeer gericht gewerkt aan de  
ontwikkeling van nieuwe materialen voor organische zonnecellen. 

Enerzijds kun je dat duidelijk toegepast onderzoek noemen. Het is niet moeilijk uit te leggen dat onderzoeks-
geld goed besteed is als het mogelijk een technologie van betaalbare, schone, grootschalige fotovoltaïsche 
(PV) zonne-energie oplevert. Voor zulke onderzoeksprojecten, die op natuurlijke wijze een belofte zijn ten 
aanzien van de gouden combinatie van economie (E), ecologie (E) en technologie (T), had Nederland eind 
jaren negentig het prachtige subsidie-instrument E.E.T. ingesteld. Met die steun hebben wij leiding mogen 
geven aan een groot project, dat samen met onderzoeksgroepen van de TU/e , ECN en Philips Research werd 
uitgevoerd. Nederland liep daarmee jaren lang voorop op het gebied van ‘plastic’ PV R&D. 

Anderzijds kan er geen sprongsgewijze technologische vooruitgang geboekt worden zonder zuiver  
fundamenteel onderzoek. Dat geldt beslist ook voor PV technologie. Het E.E.T. instrument bood expliciet 
ruimte aan een component van fundamenteel onderzoek. Met de beëindiging van het E.E.T. instrument  
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per 2004 ontstond er in Nederland een vacuüm. Het Joint Solar Programme (JSP) bood  
ruim een jaar later gelukkig precies wat we nodig hadden: ruimte voor echt fundamenteel 
onderzoek dat nodig is om PV een sprong te laten maken. Ruimte voor hoog-risico  
onderzoek, out-of-the-box, en als het iets oplevert dan mogelijk alleen nog maar een 
proof-of-principle. Langetermijnwerk, maar wetenschappelijk zeer interessant en uit- 
dagend. Met de JSPI en JSPII projecten zijn de Nederlandse PV onderzoekers, waaronder  
mijn groep, in staat gesteld om dit te doen en zo hun rol aan het onderzoeksfront te  
blijven spelen, en zelfs hier en daar leidend te zijn. Een vervolg op JSPII is essentieel om 
onze Nederlandse rol te continueren.  
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Voor de aansturing en bewaking van het programma en de onderzoeksprojecten binnen 
het programma, is een programmacommissie ingesteld. Deze wordt gevormd door experts 
uit de Nederlandse industrie en onderzoeksinstellingen. Deze programmacommissie heeft 
ook de volgende taken: het bevorderen van (kennis)netwerkvorming, het mede behartigen 
van de belangen van de betrokkenen (bijvoorbeeld op het gebied van kennisbescherming), 
het (doen) zorgdragen voor de verspreiding van de resultaten van het onderzoek naar 
potentiële gebruikers bij kennisinstellingen en bedrijven, het bevorderen van het gebruik 
van de resultaten door deze groepen en het bevorderen van de verankering van het door 
het programma gestimuleerde onderzoek.

Ultimo 2013 bestond de programmacommissie uit:
-  prof.dr. Wim Sinke, ECN, Universiteit Utrecht (voorzitter) 
-  prof.dr. Kees Hummelen, Rijksuniversiteit Groningen
-  dr. Edward Hamers, HyET Solar
-  prof.dr. Albert Polman, FOM-instituut AMOLF, Universiteit van Amsterdam
-  prof.dr. Ruud Schropp, ECN, Technische Universiteit Eindhoven
-  drs. Joost Smits, Shell 
-  dr. Victor Land, FOM (secretaris)

De programmacommissie beslist bij meerderheid van stemmen; indien nodig heeft de 
voorzitter een beslissende stem.  

Prof.dr. J.C. Hummelen (RUG).
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Activiteiten

KENNISOVERDRACHT

De structuur van het JSP waarin alle onderzoekers elkaar minstens twee maal per jaar 
treffen is in 2013 voortgezet. In 2013 vonden deze bijeenkomsten plaats op 18 januari  
aan de Universiteit van Amsterdam en op 13 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Gastsprekers tijdens deze bijeenkomsten waren dr. Marc A. Verschuuren (Philips) en  
dr. Maxim Pshenichnikov (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Sjoerd Veenstra (Energie- 
onderzoek Centrum Nederland).

Het derde moment van het jaar waarop alle JSP-onderzoekers elkaar treffen is de jaarlijkse 
SUNday. De dag werd op 20 november 2013 in 's Hertogenbosch georganiseerd door 
Solliance, Seac, ECN, Holland Solar, Agentschap NL en FOM. De dag werd medegefinan-
cierd door het Joint Solar Programme.

Hoogtepunt uit project 09JSP28 

Door: Sybren ten Cate en Laurens Siebbeles  
(Promovendus, resp. projectleider, TU Delft)

Een conventionele zonnecel bevat een laag silicium. Wanneer zonlicht op deze laag valt, absorberen elektro-
nen in het silicium de energie van de lichtdeeltjes (fotonen). Met deze energie springen de elektronen over 
een 'energiekloof', waardoor ze vrij kunnen bewegen: er gaat een stroom lopen.

Indien de energie van het foton gelijk is aan de energiekloof van het silicium is het rendement optimaal. 
Zonlicht bevat echter veel fotonen met energieën die groter zijn dan de energiekloof. Het energieoverschot 
gaat verloren als warmte, wat het rendement van een conventionele zonnecel beperkt.

Enkele jaren geleden werd, onder andere door ons, aangetoond dat het energieoverschot toch nuttig gebruikt 
kan worden. In kleine bolletjes van een halfgeleidermateriaal laat het energieoverschot extra elektronen over 
de energiekloof springen. Deze nanobolletjes (zogeheten quantum dots) hebben een diameter van slechts 
een tienduizendste van een mensenhaar.

Als een lichtdeeltje een elektron in een quantum dot over de energiekloof brengt, beweegt het elektron rond 
in de dot. Dat zorgt ervoor dat het elektron botst met andere elektronen, die vervolgens ook over de energie-
kloof springen. Op deze manier kan een enkel foton meerdere elektronen in beweging brengen, waardoor de 
stroom toeneemt.

Het probleem was echter dat de elektronen in hun quantum dots gevangen blijven, en dus niet bijdragen aan 
de stroom in de zonnecel. Dat komt door de grote moleculen die het oppervlak van quantum dots stabilise-
ren. Deze grote moleculen verhinderen dat elektronen overspringen van een quantum dot naar de volgende, 
waardoor er geen stroom loopt.
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Impressie van de 
SUNday 2013 
(foto's Vincent 

Knoops)

In ons nieuwe ontwerp vervingen we de grote moleculen door kleine moleculen, en vulden 
de lege ruimte tussen de quantum dots met aluminiumoxide. Hierdoor ontstond veel meer 
contact tussen de quantum dots, en konden de elektronen wel vrij bewegen.

Met laserspectroscopie zagen we dat één foton inderdaad meerdere elektronen vrijmaakte in 
materialen met gekoppelde quantum dots. Alle elektronen die de energiekloof overbrugden, 
bewogen vrij rond in het materiaal. Het maximaal theoretisch rendement van zonnecellen 
waarin een enkel foton meerdere elektronen vrijmaakt bedraagt 45%, hetgeen ruim 10% 
hoger is dan voor een conventionele zonnecel.  

Promovendus Sybren ten Cate (links op voorgrond) 
in het lab.
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In het nieuwe nanomateriaal springen twee of meer elektronen over de 
energiekloof ten gevolge van de absorptie van slechts één lichtdeeltje 
(pijl met golven). Met speciale moleculen hebben de onderzoekers de nano-
bolletjes (quantum dots) onderling sterk gekoppeld, waardoor de elektronen 
vrij kunnen 
bewegen en een 
stroom in een 
zonnecel kunnen 
vormen.
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Tussen de plenaire start en 
afsluiting werden parallel aan het 
technisch/wetenschappelijke 
programma ook workshops en 
lezingen over 'de praktijk' geor-
ganiseerd voor ondernemers, 
overheden, architecten en 
projectontwikkelaars. Het 
evenement trok circa 250 deel-
nemers, waarvan een derde de 
R&Dsessies bezocht. In deze 
R&Dsessies presenteerden onder 
andere dr. Erik van der Kolk 
(Technische Universiteit Delft) en 
Wilfried van Sark (Universiteit 
Utrecht). De presentaties van deze 
dag zijn te vinden op de website 
www.sunday2013.nl.  

Hoogtepunt uit 
project 09JSP48, 

Hoog-effi ciënte 
splitsing van de 

singlet aangeslagen 
toestand in 

peryleenbisimides

(Rechts) Berekening van de hoeveelheid singlet splitsingen 
voor verschillende verschuivingen van een stapeling 

peryleenbisimide moleculen.

Impressie van de SUNday 2013 (foto's Vincent Knoops)
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Door: Dr. Ferdinand. C. Grozema (projectleider, TU Delft)

Singlet exciton splitsing is een 
overgang die voldoet aan de 
selectieregels voor het spin 
kwantumgetal, waarbij een 
enkele singlet toestand splitst  
in twee triplet toestanden met 
half de energie bij het absorbe-
ren van een lichtdeeltje. 
Normaliter vindt dit proces 
plaats in organische materialen, 
maar is analoog aan multi-  
exciton vorming in halfgeleider 
kwantum dots. Als allebei  
de triplet toestanden een 
elektron in een zonnecel 
kunnen injecteren, dan zou  
dat in principe de efficiëntie  
met een factor anderhalf 
kunnen vergroten. Het doel  
van het project is om materialen 
te ontwikkelen waar singlet splitsing plaatsvindt met hoge efficiëntie.

Een essentiële eigenschap van chromoforen voor dit proces is dat de triplet toestand met de 
laagste energie ongeveer halverwege de grondtoestand en de singlet toestand moet liggen. 
Eén van de chromoforen met deze eigenschap is peryleenbisimide (PDI). Een bijkomend 
voordeel van PDI is dat de elektronische eigenschappen (kleur, ladingsmobiliteit) sterk 
afhangen van de stapeling van de moleculen in de vaste toestand. Met behulp van modellen 
voor het berekenen van de elektronische toestand, hebben we de relatie tussen de stapeling 
en de singlet splitsing in kaart gebracht. 

Het figuur hiernaast laat de efficiëntie van de splitsing zien, voor verschillende verschuivin-
gen langs de lange en korte as van naburige PDIs. Met behulp van deze informatie hebben we 
verschillende PDI-afgeleiden gemaakt, waarbij we de stikstofatomen in de imide-groepen 
met andere groepen hebben vervangen. Deze vervangende groepen veroorzaken subtiele 
verschuivingen in de kristalordening. We hebben een overzicht gemaakt voor ongeveer 20 
PDIs met bekende kristalstructuur, inclusief moleculen waarvan een optimale stapeling voor 
singlet splitsing verwacht wordt uit de numerieke analyse.

Hieruit komt naar voren dat de ethyl-phenyl afgeleide PDI een kristalstructuur heeft met de 
beste stapeling, zoals ook de berekeningen lieten zien. Aan de hand van femtoseconde pomp-
probe spectroscopie hebben we laten zien dat de triplet toestanden inderdaad met een 
opbrengst van bijna 200% worden gevormd, wat wil zeggen dat alle singlet toestanden 
splitsen in twee triplet toestanden. Bovendien bleek dit proces plaats te vinden binnen een 
picoseconde; veel sneller dan welke andere methode ook om een singlet toestand te splitsen 
in twee triplet toestanden.  

Postdoc Fatemeh Mirjani (rechts) en oio Yaroslav Aulin in het lab.
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Projecten

Per einde 2013 lopen er 9 projecten binnen het JSP. Vier projecten werden in 2013 afgerond. 
Op de volgende pagina's staan de doelstellingen en enkele resultaten van deze projecten 
samengevat. 

Een compleet overzicht van alle JSP-projecten met het daarop aangestelde personeel vindt u 
aan de binnenzijde van de achterflap. 
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Project: 09JSP28: Harvesting charges from multiple excitons 
 in quantum dots for highly effi cient solar cells

Zonnecellen absorberen alleen fotonen met energieën boven een bepaalde minimum ener-
gie. In conventionele (silicium) zonnecellen dragen fotonen met een hogere energie enkel 
deze minimum energie bij aan het geleverde vermogen van de zonnecel: het overschot aan 
energie gaat verloren in de vorm van opwarming van de zonnecel. Dit project heeft als 
doel om dit overschot aan energie om te zetten in extra stroom door fotonen met vol-
doende hoge energie meerdere vrije ladingen te laten maken in nanokristallen van 
bijvoorbeeld loodsulfi de of loodselenide.

We hebben nanokristallen aan elkaar gekoppeld met kleine moleculen en de overgebleven 
lege ruimten tussen de nanokristallen gevuld met metaaloxiden. Wij laten zien dat het 
vullen ertoe leidt dat: 1) fotonen met een energieoverschot extra ladingsparen maken, 
terwijl dit niet gebeurt in het ongevulde materiaal, 2) positieve en negatieve ladingen 
bewegen met zo’n grote snelheid dat ze op tijd aan elkaars interactie ontsnappen en 
vrijkomen voor stroomproductie, en 3) defecten in het materiaal vrijwel volledig inactief 
worden waardoor vrijgekomen ladingen tien keer verder bewegen zonder vast te raken op 
een defect. Gevulde nanokristal materialen hebben hierdoor de potentie om te worden 
toegepast in relatief goedkope en zeer effi ciënte zonnecellen.  

Het ontwikkelen van nieuwe nanokristallen met opgevulde ruimtes, maakt een 
grotere ladingsopbrengst per invallend lichtdeeltje mogelijk. Deze technologie heeft 
de potentie om tot goedkopere en effi cientere zonnecellen te leiden.
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Project 09JSP31: Solar concentrators based on luminescent 
 doped nanocrystals

Om de efficiëntie van zonnecellen te verhogen en de kostprijs te verlagen wordt in dit 
project een luminescerende plaat ontwikkeld die zonlicht invangt en omzet in een kleur 
licht waarvoor de efficiëntie van de zonnecel hoog is. Bovendien wordt al het uitgezonden 
licht in de plaat geconcentreerd op de zijkanten van de plaat waartegen zonnecellen 
geplaatst worden. Hierdoor kan er met een veel kleiner oppervlak aan (dure!) zonnecellen 
zonlicht op een groot oppervlak benut worden. In het verleden zijn dergelijke platen 
ontwikkeld op basis van luminescerende moleculen, maar deze zijn niet stabiel genoeg 
voor de lange termijn (20-30 jaar) waarop zonnecellen moeten functioneren. In het nieuwe 
concept worden zeer stabiele en efficiënt luminescerende nanodeeltjes ontwikkeld die 
vervolgens worden ingebouwd in een plastic of glazen plaat.

Er is in 2011 een eerste stap gezet om te komen tot een transparante rood luminescerende 
solar concentrator op basis van luminescerende nanodeeltjes. Het is gelukt ZnTe te 
doteren met Mn2+ door kation-uitwisseling in zogenaamde magic size clusters (kleine 
cluster van ZnTe waarvoor slechts bepaalde groottes van clusters stabiel zijn).  
De ingebouwde Mn2+ ionen vertonen een fraaie rode emissie rond 620 nm. De kation-
uitwisselingsmethode zal verder onderzocht worden voor het inbouwen van nabij-infra-
rood luminescerende ionen, zoals lanthanide ionen in CdSe en CdTe. Voor ZnSe nanodeel-
tjes is als functie van de grootte (3 – 7 nm) de levensduur van de emissie gemeten als 
functie van de temperatuur. Bij lage temperatuur wordt een sterke verlenging van de 
levensduur waargenomen die afhankelijk is van de deeltjesgrootte en verklaard kan 
worden door koppeling met grootteafhankelijke akoestische vibraties in de deeltjes.  

Project 09JSP33: Lanthanide-doped silicon nitride based 
 spectral conversion materials

Een succesvolle commerciële toepassing van een luminescent solar concentor (LSC) of 
stroomraam is reeds een luchtkasteel sinds het ontstaan van het basisidee: het invangen 
van zonlicht met behulp van een vlakke plaat waarmee de met zonlicht opgewekte 
luminescentie op een 10 tot 100 maal kleiner oppervlakte aan zonnecellen wordt gecon-
centreerd. Het is niet eenvoudig gebleken geschikte luminescerende materialen te vinden 
die in staat zijn een groot gedeelte van het zonnespectrum te absorberen, die lumines- 
ceren met een hoog kwantumrendement zonder dat er zelfabsorptie plaatsvindt en die 
goedkoop verwerkt kunnen worden in een raam. 

We hebben zwarte luminescerende materialen ontdekt die het zonlicht tot 900 nm 
absorberen, die in het infrarood luminesceren met een hoog kwantumrendement zonder 
zelfabsorptie en die gebaseerd zijn op goedkope halide materialen, waarvan dunne films 
gemaakt kunnen worden. Onze berekeningen, waarin we onder andere de efficiëntie  
van het invangen van zonlicht, de lichtverstrooiing en de efficiëntie van de zonnecellen 
meenemen, laten zien dat met deze nieuwe materialen energie-efficiënties van 10% 
haalbaar zijn in 1 m2 grote panelen.  
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Project 09JSP40: Quantum-dot binary superlattice solar cells

Halfgeleider nanokristallen, ook wel quantum dots genoemd, hebben bijzondere eigen-
schappen. Zo hangen de energieniveaus – en daarmee belangrijke kenmerken zoals de 
kleur van de nanokristallen – af van de grootte van de nanokristallen. Goed gedefinieerde 
(monodisperse) nanokristallen van verschillende samenstelling en grootte kunnen zich 
spontaan organiseren in ‘binaire superstructuren’. Zulke superstructuren zijn mogelijk 
ideale materialen om zonnecellen van te maken. Ze kunnen namelijk het zonlicht met 
verschillende kleuren efficiënt absorberen. In dit onderzoeksproject wordt onderzocht 
welke combinatie van nanokristallen en welke ‘superstructuur’ het meest geschikt is voor 
toepassing in zonnecellen. 

Elektronen kunnen van CdTe nanokristallen naar CdSe nanokristallen overgaan in enkele 
picoseconden. Dit proces wordt echter meestal geblokkeerd doordat de elektronen nog 
sneller gevangen raken op het oppervlak van CdTe. Dit “surface trapping” proces blijkt 
onverwacht snel en onverwacht efficiënt in CdTe nanokristallen. De juiste passivatie van 
het oppervlak kan helpen het te vertragen, maar nog beter werkt het om het Ferminiveau 
elektrochemisch te verhogen, daardoor alle oppervlaktetoestanden te vullen en het 
trapping proces helemaal uit te sluiten. Onder deze condities is elektron transfer naar 
CdSe nanokristallen snel en efficiënt.  

Hyperspectrale transient absorptie figuren die elektronen transfer van CdTe naar CdSe nanokristallen 
aantonen. Figuur A laat zien dat er bij open klemspanning geen elektron transfer optreedt omdat 
elektronen ultrasnel gevangen worden op het oppervlak van CdTe nanokristallen. Bij een potentiaal van 
-1.35 V (wanneer het Ferminiveau vlak onder de geleidingsband ligt, figuur B), vindt wel efficiënte 
elektronoverdracht plaats naar CdSe nanokristallen omdat het trapping proces nu niet meer optreedt. 
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Project 09JSP41: Bulk heterojunction PV theory: development 
 and testing

Het basisprincipe van de huidige plastic zonnecel – ook wel organische of moleculaire 
zonnecel genoemd – werd in 1995 ontdekt. De bestanddelen zijn goedkoper en makke- 
lijker te vervaardigen dan silicium, maar het rendement van deze zonnecellen bleef  
lange tijd rond de één procent. Tot de ontdekking van de bulk-heterojunctie, waarin twee 
soorten (over het algemeen moleculaire) materialen op nanoschaal met elkaar vermengd 
zijn in de actieve laag van de zonnecel. Iets dat in de wereld van silicium ondenkbaar is. 

Het rendement is omhooggeschoten tot 12 procent in het begin van 2013. Desalniettemin 
is er geen of heel weinig theorie ontwikkeld die recht doet aan de specifieke situatie van 
de bulk-heterojunctie-type zonnecellen. In dit project onderzoeken we hoe de zonnecel- 
lentheorie zich houdt voor deze specifieke nieuwe elementen van de organische zonnecel. 
De kern van de zaak zit voornamelijk in het verschil tussen moleculaire materialen en 
anorganische halfgeleidende materialen. 

Samen met professor Sean Shaheen (Denver University, Colorado, VS) en dr. Jan Anton 
Koster (RUG) hebben we een aantal kernvragen beantwoord. We vonden (a) dat het 
theoretisch maximale rendement voor een moleculaire zonnecel gelijk is aan dat van een 
‘klassieke’ zonnecel; (b) dat het gunstig is als de eerste ladingsgescheiden toestand geen 
licht absorbeert; (c) dat volgens de Marcustheorie een rendement van boven de 20 procent 
mogelijk is; (d) dat de invloed van de diëlektrische constante e van de actieve laag enorm 
is. Bij moleculaire materialen met e > 8 schiet het theoretisch maximum al naar meer dan 
20 procent. Zulke materialen ontwikkelen we nu binnen dit project en we evalueren ze 
samen met onze FOM-focusgroep onderzoekers.

Gedurende het afgelopen jaar hebben we de eerste successen geboekt in het streven om  
de dielectrische constante van moleculaire halfgeleiders duidelijk te verhogen. Wij hebben 
in dit project gefocust op fullereenverbindingen. We hebben nu een aantal interessante 
nieuwe materialen, die nu op hun andere eigenschappen en op de toepassing in zonne- 
cellen getest gaan worden. Het blijft nog steeds onduidelijk waarom de ene poging wel en 
de andere niet lukt. We werken inmiddels aan modellen om te zien hoe we een beter 
begrip kunnen krijgen. Daarnaast hebben we na een heel gelukkige ontdekking een serie 
fullereenverbindingen kunnen maken met wereldrecord hoge geleidingseigenschappen. 
Het betreft hier de geleiding door het gehele materiaal, niet door een ultradun laagje,  
zoals in een veld effect transistor. De publicaties worden op dit moment geschreven.  
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Project 09JSP42: High energy states in multichromophores and 
 oligojunctions

Het doel van dit project is het ontwerpen en onderzoeken van moleculen die in aangesla-
gen toestand met hoge energie gebracht kunnen worden door absorptie van twee fotonen 
na elkaar. De uitdaging hier is de intermediaire toestand te stabiliseren waarin het 
molecuul zich bevindt na de absorptie van het eerste foton, maar voor de absorptie van 
het tweede. Hier is het belangrijk dat de energie die het eerste foton aan het molecuul 
heeft toegevoegd niet weglekt vóór de absorptie van het tweede. Alleen door deze stabili-
satie kan het te exciteren elektron de energie van beide fotonen effectief in zich opnemen. 
In dit project onderzoeken we in hoeverre deze stabilisatie door middel van ingebouwde 
elektrische velden in moleculen gerealiseerd kan worden.

Voor anorganische polaire kristallen zoals BaTiO3 en LiNbO3 is een bulk fotovoltaïsch 
effect bekend. De gerapporteerde fotovoltages zijn veel hoger dan de corresponderende 
fotonenergie van het gebuikte licht. Dit duidt erop dat meerdere fotonen gebruikt worden 
om dit fotovoltage te genereren en dat intermediaire aangeslagen toestanden een rol 
spelen. In dit project is het gelukt om polaire organische kristallen te maken, die ook een 
fotovoltaïsch effect laten zien onder belichting. Op dit moment onderzoeken we in 
hoeverre multifotonexcitatie en intermediaire aangeslagen toestanden een rol (kunnen) 
spelen in deze unieke organische kristallen.

Kristallen van organische moleculen kunnen een bulk fotovoltaïsch effect vertonen. Dit is 
aangetoond voor kristallen van de verbinding 1-[(4-methoxyphenyl)-1,3-butadien-1-yl]-
4-trifl uoromethylbenzeen. Dit molecuul heeft een kop-staart structuur, waarbij de staart 
een elektronen stuwende en de kop een elektronen zuigende groep is. In het kristal zijn 

Synthese van donor-acceptor type moleculen. Deze moleculen hebben een kop-staart structuur met elektronen zuigende kop en 
elektronen stuwende staart. Door de kop en de staart worden elektronen die door belichting ontstaan in één richting geduwd.
Oriëntatie van donor-acceptor moleculen in zelf-assemblerende monolagen op goud. 
We hebben laten zien dat donor-acceptor moleculen een georiënteerde monolaag op een goud oppervlak kunnen vormen en 
licht in elektrische stroom kunnen omzetten. Polaire organische kristallen die een bulk fotovoltaïsch effect laten zien. In polaire 
organische kristallen van donor-acceptor moleculen zijn alle koppen en staarten dezelfde kant op gericht. Door deze unieke 
oriëntatie, ‘weten’ elektronen die door belichting ontstaan welke kan ze op moeten. Er ontstaat in de bulk van het kristal 
spontaan een elektrische stroom tijdens belichting: het bulk fotovoltaïsch effect.
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alle moleculen dezelfde kant op gericht: alle koppen en staarten wijzen naar de zelfde 
kant. 
Door deze voor organische moleculen tamelijk zeldzame oriëntatie, hebben alle moleculen 
dezelfde voorkeursrichting voor het doorgeven van elektronen. Een foton dat door het 
kristal geabsorbeerd wordt, kan aanleiding geven tot de vorming van een vrij elektron en 
een vrij gat. door de voorkeursrichting in het kristal worden spontaan de elektronen de 
ene kant en de gaten de andere kant op gestuurd. Men spreekt van een zgn. bulk fotovol-
taïsch effect. Dit effect was voor anorganische kristallen al langer bekend en is nu ook 
voor organische moleculen gedemonstreerd.  

Project 09JSP44: Interface layers in bulk heterojunction solar 
 cells

Doel van dit project is het ontwerpen, ontwikkelen en bestuderen van nieuwe grensvlak-
lagen voor gebruik in organische, polymere en hybride zonnecellen die uiteindelijk 
kunnen leiden tot een verbetering van de vulfactor van deze zonnecellen en daarmee het 
rendement. Een lage vulfactor betekent feitelijk dat een te kleine fotostroom gecollecteerd 
wordt. Een van de mogelijke redenen hiervan is dat ladingsdragers ongewenst aan 
dezelfde elektrode gecollecteerd worden. Door het aanbrengen van een dunne grensvlak-
laag kan de collectie van de ‘verkeerde’ ladingsdrager mogelijk voorkomen worden. Dit 
maakt de collectie van de ‘goede’ ladingsdrager effectiever bij lage elektrische velden en 
resulteert dan in een toename van de vulfactor en het rendement.
 
Organische zonnecellen bestaan veelal uit binaire mengsels, d.w.z. een combinatie van 
twee halfgeleidende materialen: één donor en één acceptor. Het is echt ook mogelijk om 
ternaire mengsels met drie componenten te gebruiken om daarmee de spanning of stroom 
te laten toenemen. Het is nu nog onduidelijk waar de open-klemspanning van zo’n ternair 
mengsel door bepaald wordt en verschillende modellen zijn denkbaar. Gevoelige metingen 
van de kwantumefficiëntie aan ternaire mengsels tonen nu aan dat een van de geopperde 
mechanismen, waarbij twee van de drie componenten en soort moleculaire legering 
vormen, niet waarschijnlijk is.  
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Project 09JSP47: Carrier multiplication in Ge nanocrystals

Onderzoek aan het ‘carrier multiplication’ proces in materialen met een nanostructuur 
heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege mogelijke toepassingen in de 
zonnecelindustrie. In dit proces, dat in nanostructuren effi ciënter zou zijn dan in bulkma-
teriaal, wordt een hoog-energetisch foton (typisch in het UV regime) gebruikt om in plaats 
van één elektron-gat paar, er twee of meer te genereren. In dit project onderzoeken we 
‘carrier multiplication’ in gemanium (Ge) nanokristallen. Het doel van het project is om de 
Ge nanokristallen te incorporeren in verschillende materialen, en vervolgens hun eigen-
schappen te onderzoeken met behulp van optische spectroscopie. Zodra met zekerheid 
kan worden vastgesteld dat het ‘carrier multiplication’ proces inderdaad plaatsvindt, zal 
de confi guratie worden geoptimaliseerd om maximale effi ciëntie te verkrijgen voor de 
toepassing in een zonnecel.

De in SiO2 geïncorporeerde germanium nanokristallen blijken erg onstabiele fotolumines-
centie-eigenschappen te bezitten. Als gevolg van de blootstelling aan lucht en laserirra-
diatie verdwijnt de excitonische luminescentie volledig. Een volgens verschillende 
publicaties benoemde zuurstofgerelateerde emissieband ontstaat daarna juist. Na het 
opnieuw verwarmen van de samples tot de optimale temperatuur van 800°C lijkt de 
nanokristal-emissie hersteld te zijn. De defecte toestand blijft daarentegen wel de over-
hand houden in het uitgezonden spectrum. Oxidatie van de nanokristallen, mechanische 
spanning en de rooster-mismatch tussen Ge en SiO2 liggen mogelijk ten grondslag aan 
dit fotoluminescentiegedrag. Zelf geproduceerde samples (een legering van silicium/
germanium nanokristallen in een matrix van SiO2) en vrijstaande Ge-nanokristallen in 
ethanol blijken wel degelijk stabiele fotoluminescentie-eigenschappen te bezitten. 
De vergelijking van de verschil-
lende samples kan leiden tot het 
beter begrijpen van de processen 
die in de nanokristallen plaats-
vinden.

Door gebruik te maken van 
chemische synthese, MOCVD en 
sputtering technieken kunnen 
(vrijstaande) C-Ge (waarvan het 
oppervlak koolstofketens bevat) 
en Ge/Si nanokristallen gefabri-
ceerd worden. Fotoluminescentie 
eigenschappen van de samples 
hangen af van het fabricagepro-
ces. Fotoluminescentie emissie en 
tijd-opgeloste spectroscopie 
metingen toonden meerdere 
emissiebanden die een verschil-
lende achtergrond en oorsprong 
blijken te hebben. Voor samples 
met Ge/Si nanokristallen (MOCVD 
en sputtering) met een hoog Ge 
percentage is een beperkte 
verschuiving van de emissieband 
waargenomen in tegenstelling tot 

“Ge sun-fl ower”: Tijdens het onderzoek zijn verschillende technieken toegepast, 
soms met verrassende resultaten. De foto toont een SEM opname van het 
oppervlak van de MOCVD-gegroeide laag van Ge nanokristallen met daarop een 
onverwachte structuur – een germanium zonnebloem.
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de C-Ge nanokristallen (chemische synthese) waarvoor deze verschuiving wel over een 
breed spectrum plaatsvindt. Uit ultrasnelle geïnduceerde absorptiemetingen met wit  
licht detectie volgt dat er niet-stralende recombinatieprocessen plaatsvinden in zowel de 
Ge/Si als de C-Ge nanokristallen. Dit toont aan dat er zich meerdere ‘trapping’ niveaus in 
de nanokristallen bevinden, welke mogelijk gerelateerd aan een specifiek defect zijn.  
Dit onderzoek zal worden aangevuld met geïnduceerde absorptiemetingen op één enkele 
golflengte, dat als het ware een vingerafdruk geeft van de aanwezigheid van het CM 
proces.  

Project 09JSP48: Singlet exciton fission as a route to more 
 efficient dye sensitized solar cells

In dye-sensitized zonnecellen wordt per geabsorbeerd foton maximaal één elektron 
geïnjecteerd in een extern circuit. Dit geldt voor zowel fotonen met hoge als met lage 
energie, met als gevolg dat er bij absorptie van fotonen met hoge energie erg veel energie 
verloren gaat. Het doel van dit project is om fotonen met een hoge energie efficiënter te 
gebruiken waardoor per geabsorbeerd foton twee elektronen geïnjecteerd worden.  
Dit is mogelijk door gebruik te maken van een proces genaamd ‘singlet exciton fission’ 
waarbij een singlet aangeslagen toestand, die ontstaat na absorptie van en foton, omgezet 
wordt in een combinatie van twee triplet toestanden met elk de helft van de energie, die 
beide een elektron kunnen injecteren. In dit project worden kleurstoffen gesynthetiseerd 
die aan deze voorwaarden voldoen. Ook worden de eigenschappen van deze moleculen 
bestudeerd met behulp van tijdsopgeloste spectroscopische technieken.

In de afgelopen periode zijn we er in geslaagd om dunne lagen van perylenebismides te 
maken van een hoge kristalliniteit. Met behulp van ultrasnelle laser spectroscopie hebben 
we laten zien dat de splitsing van een singlet aangeslagen toestand in twee triplet aange-
slagen toestanden gebeurt binnen 500 femtoseconden. Dit gebeurt teven met een zeer 
hoge efficiëntie van ongeveer 200%. Dit is in overeenstemming met elektronenstructuur-
berekeningen die aangeven dat het singlet fission proces zeer snel kan verlopen.  
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Project 09JSP50: Quantum dot based thin fi lm silicon solar 
 cells

Het doel van het project is om een hoog rendement in zonnecellen te halen door gebruik te 
maken van een groter gebied van het zonnespectrum. We gaan dit bereiken door de 
toepassing van een speciaal samengesteld materiaal: quantum dots (QD) ingebed in een 
amorfe matrix, gemaakt met een goedkoop depositieproces. De optische absorptie van het 
QD-materiaal kan systematisch gevarieerd worden door variatie van de grootte van de 
dots. Hoe kleiner de deeljes zijn, hoe groter de bandafstand is. We gaan twee soort 
quantum dots maken, silicium (Si) en silicium-germanium (SiGe). Het depositieproces dat 
we onderzoeken is een zeer hoog frequent plasma geïnduceerd damp depositieproces 
(VHF PECVD). Het einddoel is om de rendementslimiet van de tweede generatie dunne-
fi lmzonnecellen te overschrijden bij laagblijvende productiekosten.

Volgens ons projectplan zijn er twee manieren om silicium quantum dots (QD) te maken. 
De nanodeeltjes kunnen op twee manieren in de amorfe matrix ingebed worden: (1) door 
het maken van nanodeeljes in de gasfase, (2) door kristallisatie in de bulk. Wat betreft de 
eerste methode, hebben we systematisch gasfase-onderzoek gedaan om het groeiproces 
van QDs in VHF PECVD te bestuderen. De eerste fi guur toont het groeiproces van QDs en 
stoffen in het silaan plasma. Met massaspectroscopiemetingen hebben we polysilanen 
gedetecteerd, de precursors van QDs. Ons onderzoek laat zien dat er bij hoge druk en lage 
temperatuur meer polysilanen in het plasma worden geproduceerd. Dit is belangrijke 
informatie voor de optimalisatie van het depositieproces van de QDs.

De speciale depositiekamer, met een speciaal ontworpen electrode-assemblage is volledig 
operationeel gemaakt en geïntegreerd in het multi-kamer depositiesysteem ASTER. Met 
deze kamer kunnen siliciumnanodeeltjes worden geproduceerd in de gasfase, in het stof 
producerende plasmaregime. Een grote parameterruimte is onderzocht om de rol van elke 
parameter op het groeien van de nanodeeltjes beter te begrijpen. Hierbij zijn de gasdruk, 
de toevoerverhouding silaan-waterstof, het plasmavermogen en de totale gasttoevoer 
gevarieerd. TEM-beelden tonen deeltjes van 10 nm tot 200 nm (zie onderstaande afbeel-
ding). Met Raman-spectroscopie 
werd bevestigd dat er kristallijne 
silicium quantum dots aanwezig 
zijn.
De fl uctuaties van stof produce-
rende VHF plasma’s van een 
gasmengsel van silaan en water-
stof werden bestudeerd. Deze 
studies kunnen leiden tot een 
werkwijze om de maat van de 
deeltjes nauwkeurig te kunnen 
sturen door het stofproducerende 
plasma te pulseren. Door het 
plasma te pulseren, kan de groei 
van de deeltjes onderbroken 
worden voordat de kritische 
omvang bereikt wordt waarbij de 
deeltjes samensmelten, waarna 
de nanodeeltjes kunnen worden 
opvangen om te implementeren in 
een quantum-dot zonnecel.  TEM-beeld van deeltjes, gemaakt in de QD kamer van ASTER depositie systeem.
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Project 09JSP54: Novel synthesis and passivation routes of 
 silicon nanocrystals for photovoltaics

Het doel van dit project is een nieuwe verbeterde depositiemethode te onderzoeken voor 
silicium nanokristallen (Si-NCs), met goede oppervlakte-eigenschappen voor zonnecel- 
toepassingen. Door controle van verblijftijd en stromingseigenschappen in goed gecontro-
leerde plasmacondities willen we de nanokristallen zowel controleren in grootte (< 4 nm) 
als de groottedistributie van de nanokristallen. Deze nieuwe benadering maakt het 
mogelijk de oppervlaktepassivatie van de nanokristallen te verbeteren. Als dit lukt komen 
er nieuwe toepassingen beschikbaar die kunnen leiden tot een hogere nanokristallen-
dichtheid. Dit maakt het mogelijk quantumeffecten te versterken en praktisch toepasbaar 
te maken. Ten slotte stellen we voor om een zogenaamde demonstrator te maken met een 
nanokristallenlaag in een dunne film silicium tandemcel. Deze concepten kunnen de 
kostprijs van zonne-energie in de toekomst verlagen.
Een belangrijk resultaat was de realisatie van een zeer hoge productiesnelheid van 
silicium nanokristallen. Tijdens de zogenaamde expanderend thermisch plasma (ETP) 
synthese is een depositiesnelheid van Si-NCs gehaald van circa 25 milligram per minuut. 
Echter, we zagen een bimodale verdeling van de kleine (4-7 nm) en grote (50-80 nm) Si-NCs 
als gevolg van expansie en plasmareactorgeometrie. Om te komen tot een betere grootte-
verdeling is gebruik gemaakt van een geometrische scheidingsmethode om de kleine en 
grote Si-NCs van elkaar te scheiden. TEM-beelden geven aan dat geometrische isolatie 
werkt op een goede manier en we kunnen kleine Si-NCs produceren met een betere 
controle op de grootte van de verdeling.

Door gebruik te maken van Ramanspectroscopie is het gelukt om de grootte van de Si-NCs 
in de bimodale verdeling te bepalen, waarbij de een-deeltje “Phonon Confinement Model 
(PCM)” in analytische vorm is hergeformuleerd. Door deze analytische formulering toe te 
passen op testverdelingen, werden belangrijke fittingparameters gevonden, waarmee uit 
de gemeten Ramanspectra direct the afmetingen van de nanokristallen bepaald konden 
worden. Dit resulteerde in een betrouwbare en zeer snelle detectiemethode. Door deze 
meet- en analysetechniek, kunnen de verschillende instellingen van de plasmaontlading 
tijdens het vormingsproces van de nanokristallen aangepast worden.  

Door gebruik te maken van de analytische PCM kunnen de verdelingsfuncties van de grootte van Silicium nanokristallen direct 
uit Ramanspectra bepaald worden.
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Project 09JSP55: Towards low cost luminescent concentrators 
 (LC2)

Een mogelijk goedkoop alternatief voor standaard siliciumzonnepanelen is de zoge-
naamde luminescente zonneconcentrator (LZC). In een LZC wordt optische concentratie 
gecombineerd met zonnecellen. In dit project maken we gebruik van optische concentratie 
en spectrumconversie. Binnenkomende lichtdeeltjes (fotonen) worden door de nanokris-
tallen geabsorbeerd en vervolgens met een rood-verschoven golfl engte weer geëmitteerd, 
met hoge effi ciëntie. Dit licht wordt via totale interne refl ectie opgesloten in de LZC-plaat, 
die feitelijk dienst doet als planaire golfgeleider. Het licht komt zo terecht in een dunne-
fi lmzonnecel die aan de zijkant van de plaat is aangebracht. Daardoor is er minder 
zonnecelmateriaal nodig en wordt het totale zonnecelsysteem goedkoper.

Het experimenteel bepalen van reabsorptieverliezen in LZC’s is gevalideerd met ray-trace 
simulaties. Het simulatiemodel kan nu goed worden ingezet in nieuwe ontwerpen voor 
LZC’s. Het prototype van een LZC waarin de plastic plaat is vervangen door een cuvet met 
vloeistof is gekoppeld aan een zonne-simulator, waardoor snel het LZC rendement kan 
worden bepaald door gebruik te maken van een groot aantal verschillende kleurstoffen en 
nanokristallen. Het maximaal behaalde rendement is nu 2,15%, voor een standaard rode 
kleurstof.  

De effi ciëntie van een functionerende LCS wordt gemeten onder de zonnesimulator.



 24   |     JA A RV ER SLAG 2013 JOI N T SOLA R PROGR A M M E

Wetenschappelijke publicaties per 
project in 2013

09JSP28
  Activating carrier multiplication in PbSe quantum dot 

solids by infilling with atomic layer deposition, S. ten Cate, 
Y. Liu, S.S. Chandramathi Sukumaran, S. Kunge,  
A.J. houtepen, T.J. Savenije, J.M. Schins, M. Law.  
L.D.A. Siebbeles, Journal of Physical Chemistry 
Letters, 4, 1766-1770, 2013.

  High charge-carrier mobility enables exploitation of 
carrier multiplication in quantum-dot films, S.S. Chandra-
mathi Sukumaran, S. ten Cate, J.M. Schins, T.J. Save- 
nije, Y. Liu, M. Law, S. Kinge, A.J. Houtepen, L.D.A. 
Siebbeles, Nature Communications, 3360, 1-6, 2013

  Phonons do not assist carrier multiplication in PbSe 
quantum dot solids, S. ten Cate, Y. Liu, J.M. Schins,  
M. Law, L.D.A. Siebbeles, Journal of Physical  
Chemistry Letters, 4, 3257-3262, 2013

09JSP33
  Efficiency enhancement calculations of state-of-the-art 

solar cells by luminescent layers with spectral shifting, 
quantum cutting and quantum tripling function, O.M. ten 
Kate, M. de Jong, E. van der Kolk, Journal of Applied 
Physics, 114, 084502, 2013

  Preparation, electronic structure and photoluminescence 
properties of RE (RE = Ce, Yb)-activated SrAlSi4N7 
phosphors, Z. Zhang, O.M. ten Kate, A.C.A. Delsing,  
Z. Man, R. Xie, Y. Shen, M.J.H. Stevens, P.H.L. Notten, 
P. Dorenbos, J. Zhao, H.T. Hintzen, Journal of  
MAterials Chemistry C, 1, 7856-7865, 2013

09JSP36
  Thiol-containing polymeric embedding materials for 

nanoskiving, R.L. Mays, P. Pourhossein, D. Savithri,  
J. Genzer, R.C. Chiechi, M.D. Dickey, Journal of 
Materials Chemistry C, 1, 121, 2013

  Fabricating Nanogaps by Nanoskiving, P. Pourhossein,  
R.C. Chieci, Journal of Visualized Experiments,  
75, e50406, 2013

09JSP40
  Electrochemical charging of CdSe quantum dot films: 

dependence on void size and cation proximity, S.C. 
Boehme, H. Wang, L.D.A. Siebbeles, D. Vanmaekel-
bergh, A.J. Houtepen, ACS Nano, 7, 2500-2508, 2013

  Two-Photon Photoemission Study of Competing Auger 
and Surface-Mediated Relaxation of Hot Electrons in CdSe 
Quantum Dot Solids, P. Sippel, W. Albrecht, D. Mitoraj, 
R. Eichberger, T. Hanappel, D. Vanmaekelbergh, 
NanoLetters, 13, 1655, 2013

09JSP42
  Photovoltaic effect in self-assembled molecular mono- 

layers on gold: influence of orbital energy level alignment  
on short-circuit current generation, R.K. Vijayaraghavan, 
f. Gholamrezaie, S.C.J. Meskers, Journal of Physical 
Chemistry C, 117, 16820, 2013

09JSP44
  Predicting morphologies of solution processed polymer:-

fullerene blends, S. Kouijzer, J.J. Michels, M. van den 
Berg, V.S. Gevaerts, M. Turbiez, M.M. Wienk,  
R.A.J. Janssen, Journal of the American chemical 
Society, 135, 12057, 2013

09JSP47
  Surface brightens-up Si quantum dots: direct  

bandgap-like size-tunable emission, K. Dohnalova,  
A.N. Poddubny, A.A. Prokofiev, W.D.A.M. de Boer, C.P. 
Umesh, J.M.J. Paulusse, H. Zuilhof, T. Gregorkiewicz, 
Light: Science & Applications, 2, e47, 2013

  Thermally activated emission from direct bandgap-like 
silicon quantum dots, K. Dohnalova, s. Saeed,  
A.N. Poddubny, A.A. Prokofiev, T. Gregorkiewicz,  
ECS J. Solid State Sci. Technol., 2, R97-R99, 2013

  Dramatic Enhancement of Photoluminescence Quantum 
Yields for Surface-Engineered Si Nanocrystals within the 
Solar Spectrum, V. Svrcek, K. Dohnalova, D. Mariotti, 
M.T. Trinh, R. Limpens, S. Mitra, T. Gregorkiewicz,  
K. Matsubara, M. Kondo, Adv. Funct. Mater., 23, 
6051-6058, 2013

09JSP50
  Probing Periodic Oscillations in a Silane Dusty Plasma in 

VHF PEVCD Process, A. Mohan, C. van der Wel,  
R.E.I. Schropp, J.K. Rath, Canadian Journal of Physics, 
10.1139/cjp-2013-0611, 2013

09JSP54
  Direct characterization of nanocrystal size distribution 

using Raman spectroscopy, I. Dogan, M.C.M. van de 
Sanden, Journal of Applied Physics, 114, 134310, 2013

  Ultrahigh throughput plasma processing of free standing 
silicon nanocrystals with lognormal size distribution,  
I. Dogan, N.J. Kramer, R.H.J. Westermann,  
K. Dohnalova, A.H.M. Smets, M.A. Verheijen,  
T. Gregorkiewicz, M.C.M. van de Sanden, Journal of 
Applied Physics, 113, 134306, 2013  
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Overzicht JSP-projecten

Hieronder staat een overzicht van alle JSP-projecten met het daarop aangestelde personeel  
(afgesloten projecten en onderzoekers die ultimo 2013 uit dienst zijn, zijn wit afgedrukt).

PROJECT PROJECTLEIDER (S ) AFFILIATIE (S ) ONDERZOEKER (S)  START  EIND

05JSP03 Prof.dr. M. Bonn AMOLF Dr.ir. J. Pijpers
I. Stavenuiter (tech)

01-02-2006
01-02-2006

31-01-2010
31-01-2010

05JSP04 Prof.dr. L.D.A. Siebbeles TUD Dr. M.T. Trinh 01-05-2006 31-07-2010
05JSP13 Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen TU/e Dr. T. Hanrath

Dr. T. Jiu
15-06-2006
01-11-2008

14-08-2007
30-06-2010

05JSP14 Prof.dr. A. Meijerink UU Drs. L. Aarts
Drs. J.T. van Wijngaarden

01-11-2005
01-01-2006

30-10-2009
30-06-2010

05JSP15 Prof.dr. J.C. Hummelen RUG Dr. W. Kretschmer (50%)
Dr. C. Visser
H. Bian, MSc
W.-Q. Zou, MSc

15-05-2006
01-11-2009
08-12-2006
01-09-2008

14-05-2008
14-01-2011
31-10-2007
31-01-2013

05JSP20 Prof.dr. A. Polman AMOLF Dr. E. Verhagen
J. Derks (tech)

01-09-2005
01-09-2005

31-08-2009
31-08-2009

05JSP22 Prof.dr. A. van Blaaderen UU Dr. A. Campbell
Dr. Z. Zhou
Dr. S.M.C. Badaire

01-04-2006
01-01-2007
13-11-2007

30-09-2006
31-08-2007
12-11-2009

05JSP25 Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen TU/e Dr.ir. B.P. Karsten
Dr.ir. J.C. Bijleveld
Ir. S.D. Oosterhout
D.J. Wehenkel, MSc

01-09-2006
15-09-2006
01-05-2007
06-06-2008

31-08-2010
14-09-2010
06-12-2011
31-05-2012

06JSP26 Prof.dr. A. Polman AMOLF Dr. K.R. Catchpole 18-06-2007 17-06-2008
09JSP28 Prof.dr. L.D.A. Siebbeles 

Dr. J.M. Schins
TUD Drs. S. ten Cate 18-11-2009 17-11-2013

09JSP31 Prof.dr. A. Meijerink
Dr. C. de Mello Donegá

UU Drs. J.J Eilers 01-09-2010 31-08-2014

09JSP33 Dr. E. van der Kolk
Prof.dr. P. Dorenbos
Dr. H.T.J.M. Hintzen

TUD, TU/e Ir. O.M. ten Kate
Ir. D.J. Louwers

01-02-2010
01-04-2012

31-01-2014
30-06-2012

09JSP36 Dr. R. Chiechi RUG P. Pourhossein, MSc 04-02-2010 03-02-2014
09JSP40 Dr. A.J. Houtepen

Prof.dr. D. Vanmaekelbergh
TUD,
UU

Drs. S.C. Boehme 
Dr. D. Mitoraj

01-09-2010
01-06-2010

31-08-2014
31-07-2013

09JSP41 Prof.dr. J.C. Hummelen RUG F. Jahani, MSc 28-03-2011 27-03-2015
09JSP42 Dr. S.C.J. Meskers

Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
TU/e Dr. R. Kunnathodi 

Dr. F. Gholamrezaie
06-04-2011
01-03-2012

31-01-2013
28-02-2013

09JSP44 Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen 
Dr.ir. M.M. Wienk

TU/e Ir. S. Kouijzer 01-09-2010 31-08-2014

09JSP47 Prof.dr. T. Gregorkiewicz UvA Dr. K. Dohnalová
S. Saeed M.Sc.

01-10-2010
01-11-2013

30-09-2012
31-10-2014

09JSP48 Dr. F.C. Grozema 
Prof.dr. E.J.R. Sudhölter

TUD Dr. D.D. Günba� 01-09-2010 28-02-2013

09JSP50 Dr. J.K. Rath
Prof.dr. R.E.I. Schropp

UU A. Mohan, MSc 01-08-2010 31-07-2014

09JSP54 Prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden 
Dr.ir. A.H.M. Smets
Dr.ir. W.M.M. Kessels

TU/e İ. Doğan, MSc 15-09-2009 14-09-2013

09JSP55 Dr. W.G.J.H.M. van Sark
Dr. C. de Mello Donegá
Prof.dr. R.E.I. Schropp

UU Z. Krumer, MSc 01-04-2010 31-03-2014






