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Woord vooraf 

In 2014 heeft de wereld de grens gepasseerd waar zonnestroom (PV) 1% van het totale 
elektriciteitsgebruik dekt. Een bescheiden bijdrage en niet meer dan een opstapje naar de 
grote bijdrage die op de lange termijn wordt voorzien, maar wel iets waaraan 60 jaar is 
gewerkt en daarom ook een mijlpaal. Geheel toevallig is die grens kort geleden ook in 
Nederland bereikt, niet lang nadat de eerste gigawatt aan zonnepanelen was geïnstalleerd 
(zie foto). Het is de verwachting dat het realiseren van de volgende procenten, of tientallen 
procenten, veel minder lang zal duren. De opwekkosten van zonnestroom zijn inmiddels 
zo laag dat PV in een klein deel van de elektriciteitsmarkt kan concurreren zonder subsidie 
of een andere vorm van directe  financiële stimulering. Van nu af aan zal dat deel groeien 
met verdergaande prijsdalingen van panelen en systemen en dus van opwekkosten. 
Wanneer prijzen met nog ongeveer een factor 3 of 4 zouden dalen, ligt de wereld open.  
Dat lijkt weinig in vergelijking met de enorme daling die we in de afgelopen decennia 
hebben gezien, maar  alle voor de hand liggende en relatief eenvoudig te nemen maat- 
regelen (inclusief schaalvergroting) zijn inmiddels genomen en daarom moeten we aan 
andere knoppen gaan draaien om 
de volgende stappen te zetten. 
Drastische rendementsverhoging 
en reductie van materiaalkosten 
zijn daarvan de twee belangrijk-
ste. Rendement is de hefboom 
voor verlaging  van alle opper-
vlakte gerelateerde delen van de 
totale systeemkosten. Reductie 
van materiaalgebruik (per 
vierkante meter systeemopper-
vlak) of toepassing van goedko-
pere materialen helpt ook voor 
kostenverlaging, zeker nu materi-
alen een steeds groter deel van de 
totale kosten uitmaken. Daarmee 
zijn we aangeland bij het Joint 
Solar Program: een programma 
dat zich al vele jaren richt op juist 
deze en daarmee verwante 
uitdagingen op het gebied van PV. 

De tweede tranche van het Joint 
Solar Program (JSPII), waarover dit verslag rapporteert, loopt inmiddels ten einde en JSPIII 
is in voorbereiding als onderdeel van de zogenaamde NWO Propositie 2016-2017 aan de 
Topsector Energie. Het is goed dat funderend onderzoek aan mogelijk grensverleggende 
nieuwe PV-concepten plaatsvindt. PV is weliswaar volwassen, maar nog lang niet klaar. 
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 

Nederland viert dat er in totaal 1 gigawatt aan zonnepanelen is geïnstalleerd
(13 september 2014, foto: Peter Segaar, Polder PV)
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Inleiding

De projecten in JSPII zijn afgerond of worden binnenkort afgerond. U leest daarom niet 
slechts een jaarverslag, maar in zeker opzicht ook een terugblik op het programma.  
De projecten in het Joint Solar Program kenmerken zich door hun high-risk, high-potential 
karakter. In tegenstelling tot veel andere onderzoekprojecten, waarbij de resultaten van de 
ontwikkelingen vooraf in behoorlijk detail beschreven dienen te worden, worden in 
JSP-projecten geheel nieuwe richtingen geëxploreerd. Geen garantie op succes, wel 
garantie op leren. In het nieuwe Topsectoren-innovatielandschap in Nederland, waar 
private vraagsturing en, als gevolg daarvan, utilisatiemogelijkheden op relatief korte 
termijn meestal heel belangrijk zijn, vormt het JSP een belangrijke aanvulling.  
Het JSP draagt eraan bij dat ons land niet alleen op kortere termijn 'in (PV) business'  
kan zijn, maar ook op de langere termijn. Gezien de enorme kansen die de snelgroeiende 
PV-sector biedt kan het belang daarvan nauwelijks worden overschat.  
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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 2014:

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 2014 
bestond de stuurgroep uit:
-  drs. Hendrik van Vuren, FOM (voorzitter)
-  dr. Edward Hamers, HyET Solar
-  dr. Victor Land, FOM (secretaris)

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 medebehartigen 
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 2014 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
-  dr. Victor Land, FOM (secretaris)

De programmacommissie beslist bij meerderheid van stemmen; indien nodig heeft de 
voorzitter een beslissende stem.  
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In organische zonnecellen zetten moleculaire halfgeleiders 
in de actieve laag van de cel de energie van het ingevallen 
licht om in elektrische energie. Daar zijn meer stappen 
voor nodig dan in anorganische halfgeleiders. Dat is slecht 
voor het rendement. Mede daardoor kunnen organische 
zonnecellen niet op tegen de klassieke zonnecellen 
gebaseerd op silicium of gallium. 

OPLOSSING WERKT IN PRAKTIJK
Gelukkig is er een theoretische, rigoureuze oplossing voor 
het probleem: de diëlektrische constante van nieuwe 
moleculaire materialen zou omhoog moeten naar 10 of 
hoger. Dan kom je in de richting van silicium dat een 
diëlektrische constante heeft van 11. De praktijk bleek tot 
nu toe weerbarstig, maar in 2014 publiceerden Groningse 
wetenschappen hun eerste experimentele resultaten rond 
het verhogen van de diëlektrische constante.

NIEUWE MATERIALEN
FOM-promovendi Fatemeh Jahani ontwierp en syntheti-
seerde een aantal series nieuwe moleculaire halfgeleiders. 
Solmaz Torabi karakteriseerde deze nieuwe materialen. 
Wat blijkt? De onderzoekers kunnen van twee nieuwe 
materialen de diëlektrische constante verhogen. Dat doen 
ze door het invoeren van polaire zijgroepen in de molecu-
laire structuur.

VOLGENDE STAPPEN
De eerste hobbel, het maken van moleculaire halfgeleiders 
met een hogere diëlektrische constante, lijkt daarmee te 
overwinnen. Er zijn nog vele volgende stappen te doen: van 
materialen met nog hogere diëlektrische constante, naar 
betere zonnecellen, en naar een schone en nog beter 
betaalbare zonneceltechnologie. 

NADERE INFORMATIE
Het artikel waarin de promovendi deze resultaten  
publiceerden: Fullerene derivatives with increased dielectric 
constants, F. Jahani, S. Torabi, R.C. Chiechi, L.J.A. Koster,  
J.C. Hummelen, Chem. Commun. 50, 10645-7, (2014)  

HOOGTEPUNT UIT 09JSP41: BULK HETEROJUNCTION PV THEORY: DEVELOPMENT AND TESTING
DOOR KEES HUMMELEN

Belangrijke hobbel organische 
zonnecellen genomen

FOM-promovendi Fatemeh Jahani en Solmaz Torabi (verbonden aan de  
Rijksuniversiteit Groningen) hebben series moleculaire halfgeleiders ontworpen, 
gesynthetiseerd en gekarakteriseerd. Ze kunnen van twee nieuwe materialen  
de diëlektrische constante verhogen. Dat is een eerste, belangrijke stap op weg 
naar betere organische zonnecellen.
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We introduceren een synthetische strategie voor het verhogen van  
de diëlektrische constante van organische halfgeleiders.  
Door fullereenderivaten of geconjugeerde polymeren te functionalise-
ren met een TEG zijketen kan hun diëlektrische constante significant 
worden verhoogd. Quantum chemische berekeningen tonen aan dat 
deze verhoging een gevolg is van de snelle re-oriëntatie van de dipool 
van de ethyleenglycolgroepen. Bij lagere temperaturen is deze 
re-oriëntatie langzamer.

Prof.dr. J.C. Hummelen (RUG)
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Tijdens het ontwerpen 
van zonnecellen komen 
onderzoekers vaak het 
volgende dilemma 
tegen: aan de ene kant 
moet het actieve 
zonnecelmateriaal dik 
zijn om het zonlicht 
volledig te absorberen, 
aan de andere kant moet 
het zo dun mogelijk zijn 
om de vrijgekomen 
elektronen zo effi ciënt 
mogelijk uit de zonnecel 
te krijgen. Vanwege dit 
elektro-optische 
dilemma moeten er 
compromissen gesloten 
worden om zo een 
optimale effi ciëntie van 
de zonnecel te realise-
ren. Een oplossing voor 

de incomplete absorptie van het zonlicht is om het gere-
fl ecteerde licht van de zonnecel te hergebruiken door dit 
licht terug naar de zonnecel te sturen.

Wij hebben dit concept gerealiseerd door dit gerefl ecteerde 
licht met een spiegel terug te refl ecteren. Het principe 
ervan lijkt op dat van een vissenfuik: we manoeuvreren 
het licht via een fuik naar de zonnecel, waarna het licht 
belemmerd wordt om te ontsnappen. De lichtfuik bestaat 
uit een soort trechter en een spiegelende kooi die samen 
boven de zonnecel geplaatst worden, zie ook de afbeelding. 
Met de trechter sturen we het licht door een klein gaatje in 
de bovenkant van de refl ecterende kooi. Door de refl ecte-
rende kooi zal een groot gedeelte van het gerefl ecteerde 
licht terug naar de zonnecel weerkaatst worden en zo krijgt 
het opnieuw een kans om geabsorbeerd te worden. Het 
mooie hiervan is dat zowel de refl ectie van de bovenkant 
als van de onderkant van de zonnecel weer teruggezonden 
wordt naar de cel. Hierdoor verbetert de totale absorptie 
van het licht in de zonnecel. Het hergebruik van het 
gerefl ecteerde licht maakt het dus mogelijk om dunnere 
zonnecellen te gebruiken die de vrijgekomen elektronen 
beter kunnen collecteren en daardoor effi ciënter zijn.

Het idee voor een lichtfuik dateert al uit de jaren tachtig. 
Toch is het experimenteel een uitdaging om een lichtfuik 
te maken. Het concept van de lichtfuik hebben wij met een 
3D-printer gerealiseerd. De lichtfuik is gemaakt van 
3D-geprint plastic. Het plastic is na het printen spiegelglad 
gemaakt en vervolgens voorzien van een zilveren coating. 
De trechter heeft een parabolische vorm waardoor al het 
licht naar het gat gerefl ecteerd wordt. De effectiviteit van 
de lichtfuik hebben we voor diverse soorten zonnecellen 
getest. Door een 3D-printer te gebruiken konden we snel 
enkele ontwerpen prototypen en zo steeds effi ciëntere 
lichtfuiken maken.

Om dit concept toe te passen op een groter zonnecel 
oppervlak, zoals een zonnepaneel, is het handig om een 
rooster van parabolen te gebruiken. Hier hebben we 
verschillende concepten voor bedacht en gemaakt. In 
samenwerking met diverse partijen binnen Solliance en 
FOM-instituut AMOLF zijn we nu bezig om de effi ciëntie 
van de lichtfuik verder te verhogen en denken we na over 
hoe dit concept commercieel toegepast kan worden. 
Hopelijk kan de lichtfuik een bijdrage leveren aan het 
verder verhogen van de effi ciëntie van commerciële 
zonnepanelen.

NADERE INFORMATIE
Gerelateerde publicatie: 3D-printed concentrator arrays 
for external light trapping on thin fi lm solar cells, Solar 
Energy Materials and Solar Cells, augustus 2015, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0927024815001075  

Licht opsluiten met 3D-geprinte lichtfuik 
voor verbetering rendement zonnecellen
DOOR LOURENS VAN DIJK, PROMOVENDUS AAN UNIVERSITEIT UTRECHT, GEFINANCIERD DOOR 
NANONEXTNL1
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Lourens van Dijk won met zijn 
onderzoek de publieksposterprijs 
tijdens Sunday 2014.

1 NanoNextNL is een samenwerkingsverband van meer dan 100 
bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en universitaire medische 
centra, dat zich richt op onderzoek en toepassing van nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van de micro- en nanotechnologie.
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Uitreiking van de Dutch Solar Awards tijdens Sunday 2014, een belangrijke nationale prijs voor vernieuwende en verrassende 
onderzoeksprojecten, maar ook voor succesvolle innovatieve ondernemingen. (foto eventfotograaf Sunday 2014)

Activiteiten

KENNISOVERDRACHT

Op 19 november 2014 werd Sunday, het jaarlijkse 
zonne-energiecongres, bij Burgers Zoo in Arnhem 
georganiseerd door Solliance, Seac, ECN, Holland 
Solar, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en FOM. Tijdens dit event komen weten-
schap en praktijk bij elkaar en worden de laatste ontwikkelingen en innovaties op het 
gebied van PV gepresenteerd in plenaire en parallelle sessies.
Tussen de plenaire start en afsluiting werden parallel aan het technisch/wetenschappe-
lijke programma ook workshops en lezingen over ‘de praktijk’ georganiseerd voor onder-
nemers, overheden, architecten en projectontwikkelaars. Het evenement trok circa 300 
deelnemers, waarvan een derde de R&D sessies bezocht. In deze R&D sessies presenteer-
den onder andere prof.dr. Albert Polman (FOM-Instituut AMOLF) en prof.dr. Kees Humme-
len (Rijksuniversiteit Utrecht). 
De presentaties van deze dag zijn te vinden op de website www.sundaynl.nl. 
Tijdens Sunday 2014 vond ook een competitie plaats tussen jonge onderzoekers die met 
een poster hun werk aan een breed publiek presenteerden. Deze publieksposterprijs werd 
gesponsord door HyET Solar, medefi nancier van het JSP. De winnaar ontving een cheque 
van c 250 én een bezoek aan de faciliteiten van HyET Solar in Arnhem.  
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Halfgeleider nanokristallen, ook wel 
quantum dots genoemd, zijn veelbelo-
vende materialen voor zonnecellen. 
Hun band gap kan worden gecontro-

leerd door de grootte van de quantum 
dots te controleren; ze absorberen het 
licht sterk en ze zijn eenvoudig en 
goedkoop te maken. Daarnaast 
bevatten ze fysische eigenschappen, 
zoals het optreden van effi ciënte 
ladingsvermenigvuldiging, die het in 
principe mogelijk maken zonnecellen 
te maken met een effi ciëntie die hoger 
is dan in 'standaardzonnecellen', 
zoals die op basis van silicium.
In de praktijk ligt de maximale 
effi ciëntie van quantum dot zonnecel-
len op dit moment echter op ‘slechts’ 
10%. Deze effi ciëntie wordt beperkt 
door ‘trapping’ en recombinatie van 
ladingen in het materiaal. Quantum 
dots zijn zeer klein (zo’n paar nanome-
ter in diameter) en hebben daarom 
relatief veel oppervlak. Dit oppervlak is 
waarschijnlijk verantwoordelijk voor  
‘trapping’ van ladingen. Het is echter 
vrij onduidelijk hoe dat precies gebeurt 
en welke plekken op het oppervlak 
hiervoor verantwoordelijk zijn.
Wij hebben een compleet nieuwe 

manier ontwikkeld om in detail te 
bestuderen wat er mis gaat op het 
oppervlak van de quantum dots. We 
hebben elektrochemisch het Fermini-
veau in lagen van CdTe quantum dots, 
en daarmee de bezetting van zogehe-
ten trap-toestanden, in kleine stapjes 
verandert. Tegelijkertijd hebben we op 
ultrasnelle tijdschaal gekeken naar de 
verandering van de absorptie en 
fotoluminescentie van het materiaal. 
Het verhogen van het Ferminiveau, en 
het opvullen van de traps, blijkt te 
leiden tot een sterke toename van de 
fotoluminescentie en de levensduur 
van elektronen. Door dit effect in detail 
te analyseren hebben we de energie-
afhankelijkheid van de traps bepaald. 
Het blijkt dat de traps zich vlak boven 
de valentieband van het materiaal 
bevinden. Door deze gemeten energie-
afhankelijkheid (ook wel ‘toestands-
dichtheid’ genoemd) te vergelijken met 
theoretische DFT-berekeningen, 
hebben we kunnen bepalen dat de 
traps bestaan uit Te-atomen op het 
oppervlak die slechts twee bindingen 
vormen met naburige atomen. Ook 
hebben we kunnen aantonen dat 
elektronen zeer snel gevangen raken in 
deze traps via een Auger-mechanisme.
Dit werk vergroot sterk het inzicht in  
‘trapping’ van ladingen in fi lms van 
quantum dots en daarmee in het 
belangrijkste knelpunt voor de 
ontwikkeling van effi ciënte zonne-
cellen op basis van quantum dots. 
Nu we duidelijk zicht hebben op het 
probleem kan er worden gewerkt aan 
het oplossen ervan, in dit geval door 
het passiveren van de oppervlakte 
Te-atomen.  

HOOGTEPUNT UIT PROJECT 09JSP40 : 

Quantum-dot binary superlattice solar cells
 DOOR SIMON BÖHME EN ARJAN HOUTEPEN

Oio Simon Böhme (links, inmiddels gepromo-
veerd) en projectleider Arjan Houtepen in 
het lab.

Overzicht van de metingen beschreven in dit hoogtepunt. De tijdsafhankelijke absorptie 
(linksboven) en fotoluminescentie (linksonder) veranderen sterk als het Ferminiveau 
verandert. Analyse van dit gedrag maakt het bepalen van de toestandsdichtheid van traps 
mogelijk (midden). Vergelijkingen met DFT-berekeningen (rechts) laten zien dat de traps 
bestaan uit Te-atomen op het oppervlak die slechts twee bindingen aangaan met naburige 
atomen.
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Het doel is het onderzoeken van het 
snelle productieproces van silicium 
nanokristallen (Si-NCs) als anode 
materialen voor hoge capaciteit 
lithium-ion batterijen (LIB). Si-NCs 
zullen worden gesynthetiseerd met 
behulp van een expanderend ther-
misch plasma in een argon/silaan 
mengsel (ETP). Optimalisatie van de 
eigenschappen van Si-NC zullen 
worden uitgevoerd in de industriële 
reactor gebaseerd op de ETP technolo-
gie (DEPX) van Roth & Rau BV Eindho-
ven. De verwachte doorzet van Si-NCs 
is in het bereik van grammen per uur. 
Een geoptimaliseerde Si-NC produc-
tieproces bij Roth & Rau kan het 
belang van de batterijfabrikanten, 
dat Si-NCs willen toepassen als de 
volgende generatie anodematerialen 
voor LIBs, verhogen.
De productie van silicium nanokris-
tallen m.b.v. de industriële DEPX 
reactor van Roth & Rau is gedemon-
streerd. De geschatte verwerking 
snelheid is 10 gram Si-NCs per uur. 
Het gesynthetiseerde materiaal was 
samengesteld uit amorf silicium (a-Si: 
H) en kristallijne Si-NCs met een 
respectievelijk percentage van 63% en 
37%. Gesynthetiseerde Si-NCs zijn 
geanalyseerd met behulp van Raman-
spectroscopie en elektronenmicro-
scopie. Volgens de Raman-analyses, 
hebben de Si-NCs diameters tot 12 
nm, met een gemiddelde grootte van 
2,4 nm. SEM-beelden tonen aan dat 
het gedeponeerde poedervormige 
materiaal een kolomvormige struc-
tuur heeft.  

HOOGTEPUNT UIT PROJECT 14JSP57: 

Plasma processing of silicon nanocrystals 
at scalable throughputs for high 
capacitylithium-ion battery applications
 DOOR DR. I . DOGAN EN PROFESSOR M.C.M. VAN DE SANDEN
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Ilker Dogan

Links: SEM-beelden tonen aan dat het gedeponeerde poedervormige materiaal een 
kolomvormige structuur heeft. Raman analyses demonstrated that Si-NC sizes are up to 
12 nm in, with a mean size of 2.4 nm. 
Rechtsboven: Het doel is het onderzoeken van silicium nanokristallen (Si-NCs) als 
anode materialen voor hoge capaciteit lithium-ion batterijen (LIB). De capaciteit van 
silicium nanokristallen zijn tien keer meer dan het commerciële grafi et anoden 
(Si-NCs: ~4000 mAh/g, grafi et: ~400 mAh/g). 
Rechtsonder: Bulk silicium is niet stabiel tijdens het opladen van de batterij, omdat het 
uitzet tijdens lithium inbrengen. Si-NC’s zijn stabiel tijdens het opladen van de batterij 
door hun nano-structuren.
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Projecten

In 2014 werd in negen lopende projecten 
onderzoek uitgevoerd in het kader van 
JSP. De meeste van deze projecten 
worden dit jaar afgerond. Naast de 
reguliere projecten binnen JSP, zijn ook 
twee additionele projecten gehonoreerd 
(14JSP57 en 14JSP58) die deels met de 
zogenaamde TKI-toeslag zijn gefinan-
cierd. Deze toeslag is een bonus vanuit 
de overheid op de private cash-bijdrage 
die HyET Solar aan het JSP levert, 
waarmee nieuw onderzoek uitgevoerd 
kan worden.

Op de volgende pagina’s staan de 
doelstellingen en enkele resultaten van 
deze projecten samengevat. Daarnaast 
hebben enkele afgeronde projecten de 
eindrapportage aangeleverd, waarvan 
hier een inhoudelijke beschrijving is 
terug te vinden. 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 efficient solar cells

Conventionele (silicium) zonnecellen absorberen fotonen met een energie boven de 
zogenaamde bandafstand. Het overschot aan fotonenergie boven de bandafstand gaat 
verloren in de vorm van warmte. Dit project heeft als doel om dit overschot aan energie 
om te zetten in extra stroom door met elk foton meerdere vrije ladingen te maken in 
nanokristallen van bijvoorbeeld loodselenide en loodsulfide. Het proccess waarin door een 
enkel foton meerdere ladingen worden gevormd is bekend als ladingsvemenigvuldiging. 
Direct na ladingsvemenigvuldiging zijn de ladingen nog dicht bij elkaar. Uitdaging van dit 
project was om recombinatie van de ladingen te voorkomen, zodat ze kunnen bijdragen 
aan de stroom in een zonnecel.
We hebben een oorzaak gevonden voor het lage rendement van zonnecellen die bestaan 
uit een combinatie van loodsulfide nanokristallen en organische materialen. De inefficiën-
tie komt door het grote verschil tussen de dielektrische constanten van het loodsulfide en 
de organische materialen. Hierdoor ontstaat een aantrekkingskracht tussen ladingen in 
het organische materiaal en de nanokristallen. Het gevolg is dat de ladingen niet vrij 
kunnen bewegen om aan de stroom door een zonnecel bij te dragen. 
We hebben gevonden dat een hoge beweeglijkheid van de ladingen kan worden gereali-
seerd door loodselenide nanokristallen onderling te verbinden met kleine organische 
moleculen. We hebben gevonden dat de hoge beweglijkheid van de ladingen ertoe leidt dat 
ze onstnappen van recombinatie. Deze vinding is van belang voor verdere ontwikkeling 
van zonnecellen waarin het rendement wordt verhoogd door het optreden van ladingsver-
menigvuldiging.  

DIT PROJECT IS IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2014 INHOUDELIJK AFGEROND.
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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 luminesce-
rende 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 concen-
trator 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 andere 
luminescerende ionen en het verhogen van de Mn2+ 
concentratie in ZnTe nanokristallen.
In het project zijn de synthese en optische eigen-
schappen van nieuwe soorten gedoteerde nanokris-
tallen onderzocht. Deze materialen combineren 
nanokristallen die energie uit (zon)licht op kunnen 

nemen en luminescente ionen die deze energie kunnen gebruiken om gekleurd licht uit te 
zenden (zie figuur). We maken deze combinatie door deze luminescente ionen in te 
bouwen in de nanokristallen waardoor de energie die door de nanokristallen uit het  
(zon)licht opgenomen wordt, overgedragen kan worden aan de luminescente ionen. 
Dergelijke materialen zijn potentieel nuttig om zonlicht te 'oogsten' in luminescente 
zonne-concentratoren, een systeem dat gebruik maakt van luminescerende materialen 
om zonlicht op te vangen en gekleurd licht uit te zenden dat vervolgens naar een zonnecel 
wordt geleid waar het omgezet kan worden in elektrische energie. In dit project zijn drie 
verschillende aanpakken toegepast om zulke materialen te maken. In alle gevallen maken 
we eerst pure nanokristallen zonder ingebouwde luminescente ionen. In het eerste geval 
zijn dat zink selenide nanokristallen, hier bouwen we luminescente ionen in door een deel 
van de zinkionen uit te laten wisselen met andere, optisch actieve ionen. In het tweede 
geval gebruiken we een zelfde soort uitwisselingsmethode, maar dan met zink telluride 
clusters (kleine deeltjes van 10-100 atomen). De derde methode is een aanpak waarin 
luminescente (Yb3+) ionen aan de oppervlakte van een cadmium selenide nanokristal 
worden bevestigd. De luminsecente (Yb3+) ionen worden vervolgens overgroeid met een 
laagje selenium en enkele extra laagjes CdSe om de luminsecente (Yb3+) ionen volledig in 
te bouwen.  

DIT PROJECT IS MEDIO 2014 INHOUDELIJK AFGROND.

Gemeten absorptie van licht (als functie van golflengte,  
ofwel de kleur) en het opnieuw uitgezonden licht.
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Project 09JSP33: Lanthanide-doped silicon nitride based 
 spectral conversion materials- Modifying the 
 solar spectrum to the solar cell sensitivity

Zonnecellen hebben een beperkte efficiëntie doordat lichtdeeltjes (fotonen) met een  
hoge energie voor een groot deel worden omgezet in warmte in plaats van stroom.  
Dit probleem kan worden opgelost door op de zonnecel een luminescerende laag aan te 
brengen die hoog energetisch fotonen (ultra-violet/blauw) kan ‘doorknippen’ in twee lager 
energetische fotonen (rood/infrarood). Deze zogenaamde quantumknipmaterialen maken 
gebruik van koppels van lanthanide-ionen zoals Tb3+ met Yb3+ of Pr3+ met Yb3+.  
Uit praktisch oogpunt richten we ons bij voorkeur op materialen bestaande uit silicium 
(Si) en stikstof (N) omdat SiNx al wordt toegepast op grote schaal als anti-reflectie coating 
op zonnecellen.
In dit project is een ‘quantum-trippler’ ontdekt, ofwel een luminescerend materiaal dat 
fotonen in drieën kan knippen. 
Het knipproces wordt veroorzaakt door Tm3+-ionen die hun energie in twee stappen 
kunnen overdragen aan buur Tm3+-ionen. De werkelijke quantum efficiëntie en hoe  
deze afhangt van de Tm3+-concentratie wordt op dit moment onderzocht. Omdat de 
luminescentie-fotonen een lage energie hebben kan het gevonden materiaal mogelijker-
wijs het rendement verhogen van zonnecellen met een kleine bandgap. Onze berekeningen 
laten zien dat het toepassing van een ‘quantum-trippler’ laag alleen zinvol is voor  
een zonnecel met een bandgap van kleiner dan 0,7 eV. In dat geval kan het rendement 
worden verhoogd van 17 naar maximaal 21 procent.  

DIT PROJECT IS IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2014 INHOUDELIJK AFGEROND.
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Project 09JSP36: Simple fabrication methods for new 
 non-planar photovoltaic device architectures 
 on the nano-scale

Organische zonnecellen maken 
gebruik van elektroden die eigenlijk 
ontwikkeld zijn voor silicium zonne-
cellen. De keuze voor deze elektroden 
is niet omdat ze het hoogste rende-
ment geven in dit type cellen, maar 
omdat er geen andere beschikbaar zijn 
die ook goed op grote schaal zijn toe te 
passen. In dit project onderzoeken  
we de eigenschappen en productie- 
mogelijkheden van op nanoschaal 
gestructureerde elektroden. Voor de 
productie van deze elektroden van 
metalen en metaaloxiden in de vorm 
van een zaag gebruiken we zoge-
naamde schaduwverdamping en 
nanoskiving. De streefafstand (tussen 
de zaagtandjes) ligt in de orde van  
10 tot 20 nanometer. Deze afstand is 
gelijk aan de excitondiffusielengte van 

organische materialen, die worden gebruikt in organische zonnecellen. Deze dimensies 
zullen verder worden verkleind tot op Ångströmniveau door het gebruik van opofferende 
zelf-geassembleerde monolagen (SAM) als sjablonen. 
We hebben met succes uitsparingen van ongeveer twee nanometer tussen gouddraden 
gefabriceerd met behulp van tijdelijke SAM’s (zie ter illustratie de figuur). We hebben laten 
zien dat we de scheiding van de openingen op Ångströmschaal kunnen beïnvloeden door 
de dikte van de SAM te variëren. Opmerkelijk is dat de tijdelijke SAM’s na het schaduw- 
verdamping- en het nanoskiving-proces van de gouddraden intact bleven. Omdat we  
de geleidbaarheid (tunneling) van de SAM’s konden meten, bleek dat de geleiding corres-
pondeert met de grootte van de uitsparing. Ook hebben we laten zien dat we andere 
tijdelijke SAM-materialen kunnen gebruiken om grotere (ongeveer vijf nanometer) 
openingen te vormen en dat we uitsparingen kunnen vormen tussen twee verschillende 
metalen, een belangrijke doelstelling van het project.  

DIT PROJECT IS IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2014 INHOUDELIJK AFGROND.
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Project 09JSP40: Quantum-dot binary superlattice solar cells

Halfgeleider nanokristallen, ook wel quantum dots genoemd, hebben bijzondere eigen-
schappen: de energieniveaus, en daarmee belangrijke kenmerken waaronder de kleur van 
de nanokristallen, hangen 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 zonlicht dat is 
opgebouwd uit 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 fermi-niveau 
elektrochemisch te verhogen, daardoor alle oppervlakte toestanden te vullen en het 
trapping proces helemaal uit te sluiten. Onder deze condities is elektron-transfer naar 
CdSe nanokristallen snel en efficiënt. Met deze techniek is het ook mogelijk om de 
dichtheid van trap toestanden in de bandgap te bepalen. Door de gemeten toestands- 
dichtheid te vergelijken met theoretische berekeningen hebben we kunnen bepalen dat  
de traps worden gevormd door tweevoudig gecoördineerde Te atomen op het oppervlak 
van de QDs en dat het trappen van elektronen plaatsvindt via een auger-proces. Dit zijn 
zeer belangrijke stappen in het leren begrijpen en controleren van het oppervlak van 
halfgeleider nanokristallen.  

DIT PROJECT IS EIND 2014 INHOUDELIJK AFGEROND.

Hyperspectrale transient absorptie figuren die elektronen-transfer van CdTe naar CdSe nanokristallen aantonen.  
Figuur A laat zien dat er bij open klemspanning geen elektrontransfer optreedt omdat elektronen ultrasnel gevangen worden 
op het oppervlak van CdTe nanokristallen. Bij een potentiaal van -1.35 V (wanneer het fermi-niveau vlak onder de  
geleidingsband ligt, figuur B) vindt wel efficiënte elektron overdracht plaats naar CdSe nanokristallen omdat het trapping 
proces nu niet meer optreedt.
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Project 09JSP44: Interface layers in bulk heterojunction 
 solar cells

Doel van dit project is het ontwerpen, ontwikkelen en 
bestuderen van nieuwe grensvlaklagen 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 dun 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 rendement.
Grensvlaklagen tussen de fotoactieve laag en de 
metaalelektroden zorgen ervoor dat de zonnecel de 
optimale spanning levert. Succesvolle materialen die 
hiervoor toegepast worden zijn polyelektrolieten.  
Het mechanisme van de werking van deze lagen is 

nu opgelost door het meten van de werkfunctie. De werking blijkt te berusten op de 
vorming van een netto dipool aan het grensvlak met de elektrode. Deze ontstaat door een 
interactie van het elektroliet met de elektrode en de vorming van een spiegeldipool in de 
elektrode. In polyelektrolieten bepaalt het verschil in grootte van de positieve en nega-
tieve ionen de mate waarin zij het oppervlak kunnen naderen en daarmee de richting van 
de dipool. Polyelektrolieten kunnen dus afhankelijk van hun samenstelling zowel de 
werkfunctie verhogen als verlagen. Toepassing van deze materialen is niet alleen nuttig in 
organische zonnecellen maar ook in lichtgevende diodes en transistors.  

DIT PROJECT IS MEDIO 2014 INHOUDELIJK AFGROND.

Project 09JSP47: Carrier multiplication in Ge nanocrystals

Onderzoek aan het ‘carrier multiplication’ proces in nanogestructureerde materialen 
hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege mogelijke toepassingen in de 
zonnecelindustrie. In dit proces, dat in nanostructuren efficiënter zou zijn dan in bulk- 
materiaal, 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 germanium nanokristallen. Het doel van het project is om de 
germanium nanokristallen te incorporeren in verschillende materialen, en om vervolgens 
hun eigenschappen te onderzoeken met behulp van optische spectroscopie. Zodra met 
zekerheid kan worden vastgesteld dat het ‘carrier multiplication’ proces inderdaad 

Schematische weergave van het voorgestelde mechanisme 
van de verandering van de werkfunctie door de vorming  
van een netto dipool ( δ ) aan het grensvlak van een elektrode 
en een polyelektroliet.
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plaatsvindt, zal de configuratie worden geoptimaliseerd om maximale efficiëntie te ver- 
krijgen 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 de laser- 
irradiatie verdwijnt de excitonische luminescentie volledig. Een volgens verschillende 
publicaties benoemde zuurstof gerelateerde emissieband komt juist op. 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 overhand hebben  
in het uitgezonden spectrum. Oxidatie van de nanokristallen, mechanische spanning en  
de rooster-mismatch tussen germanium en SiO2 liggen mogelijk ten grondslag aan dit foto- 
luminescentie gedrag. 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 
verschillende samples kan leiden tot een doorgronding van de processen.
Germanium nanokristallen zijn succesvol geproduceerd door middel van magnetron cosput-
teren van Ge en SiO2 op een SiO2 substraat. De vorming van nanokristallen is verwezenlijkt 
door post annealen van de sample op 1100°C. Direct na productie is fotoluminiscentie van  
de nanokristallen waargenomen in het infrarood. Echter, ten gevolge van oxidatie en laser- 
irradiatie verdwijnt de luminiscentie binnen een substantiele periode. Transient induced 
absorption spectroscopie toont aan dat het ‘carrier multiplication’ proces wel degelijk plaats-
vindt in de Ge nanokristallen. De ‘carrier multiplication’ efficientie voor bulk Ge is 140% 
terwijl - bij dezelfde excitatie-energie - de efficientie voor nanokristallen 190% is. Dit geeft  
aan dat ‘carrier multiplication’ substantieel efficienter is in Ge nanokristallen dan in bulk.  

DIT PROJECT IS EIND 2014 INHOUDELIJK AFGEROND.

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 hebben we experimenteel laten zien dat het mogelijk is om één 
aangeslagen toestand te splitsen in twee triplet toestanden. Op dit moment gebeurt dit 
echter met een erg lage efficiëntie omdat de twee tripletten erg dicht bij elkaar gevormd 
worden en niet van elkaar weg kunnen bewegen. Om dit probleem op te lossen zijn er 
nieuwe moleculen gesynthetiseerd waar in de vaste stof het singlet fissionproces zou 
moeten op treden. Deze moleculen worden momenteel onderzocht met behulp van  
spectroscopische technieken.  

DIT PROJECT IS IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2014 INHOUDELIJK AFGROND.
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Project 09JSP50: Quantum dot based thin film 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-filmzonnecellen te 
overschrijden bij laagblijvende productiekosten.
Volgens ons projectplan zijn er twee manieren om 
silicium quantum dots (QD) te maken. De nanodeel-
tjes 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. 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 geprodu-
ceerd. Dit is belangrijke informatie voor de optimalisatie van het depositieproces van de 
QDs.
Silicium nanodeeltjes, geproduceerd in de gasfase met VHF PECVD in ASTER, kunnen we 
verdelen in twee typen, geproduceerd in een verschillende fase van het plasma. Tot het 
eerste type behoren vrij liggende kristallijne siliciumdeeltjes met quantum-afmetingen, 
(getoond in figuur) die potentiële kandidaten zijn voor optische of zonneceltoepassingen. 
Het tweede type deeltjes is amorf en heeft veel grotere afmetingen. Verschillende para- 
meterruimten werden onderzocht, waarbij het toegevoerde VHF-vermogen een belang-
rijke rol bleek te spelen of de verkregen deeltjes amorf of kristallijn zijn. Er bestaat een 
kritisch vermogen om de deeltjes te kristalliseren, maar boven een drempelvermogen 
worden de deeltjes opnieuw amorf. Ook werd vastgesteld dat een verhoging van elektrode-
afstand de kristallijne fractie van de deeltjes verlaagd. Een serie werd uitgevoerd met een 
pulserend plasma met inschakeltijden van 25 milliseconden  tot 1 seconde om de groei en 
ontwikkeling van de verkregen nanodeeltjes te bestuderen. Er werd aangetoond dat 
deeltjes verkregen in een pulserend plasma bijna monodisperse deeltjes zijn met een 
smalle maatverdeling, in tegenstelling tot deeltjes van verschillende groottes, verkregen 
in een continu plasma. Een serie met verschillende rusttijden tussen de plasmapulsen 
werd uitgevoerd om de dichtheid van groei precursoren te veranderen om daarmee de 
grootte en de grootteverdeling van de verkregen nanodeeltjes te bestuderen. Dit werd 
gedaan met de tijdafhankelijke OES om diepere kennis over de groei precursors te krijgen 
tijdens plasmamodulatie.  

TEM_afbeelding van vrijliggende silicium nanodeeltjes.
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Project 09JSP55: Towards low cost luminescent concentrators 
 (LC2)

Een mogelijk goedkoop alternatief voor de standaard silicium zonnepanelen is de zoge-
naamde luminescente zonneconcentrator (LZC). In een LZC wordt optische concentratie 
gecombineerd met zonnecellen. In dit project combineren we optische concentratie en 
spectrumconversie. Binnenkomende lichtdeeltjes (fotonen) worden door de nanokristallen 
geabsorbeerd en vervolgens met een rood-verschoven golflengte weer geëmitteerd, met 
hoge efficiëntie. Dit licht wordt via totale interne reflectie opgesloten in de LZC-plaat,  
die feitelijk dienst doet als planaire golfgeleider. Het licht komt zo terecht in een zonnecel 
die aan de zijkant van de plaat is aangebracht. Daardoor is er minder zonnecelmateriaal 
nodig en wordt het totale zonnecelsysteem goedkoper.
Er is een methode ontwikkeld om op snelle wijze reabsorptieverliezen te bepalen in LZC’s 
en deze is toegepast op een groot aantal verschillende luminescente materialen die 
mogelijk interessant zijn voor toepassing in LZC’s. Voorbeelden hiervan zijn organische 
kleurstoffen, europiumcomplexen, quantum dots en -rods. Een prototype voor een 
vloeistof gebaseerde LZC is gefabriceerd, maar de efficiëntie is nog laag. Met type-II CdTe/
CdSe – core/shell quantum dots is een rendement van 1.2% gehaald. Modelering heeft 
laten zien dat maximaal 9.6% mogelijk is. 
Onderstaande foto laat het vloeistof LZC prototype zien, dezelfde die hierboven is 
gebruikt. Met deze LZC kunnen we snel verschillende kleurstoffen vergelijken en het LZC 
rendement bepalen.  
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Project 09JSP57: Plasma processing of silicon nanocrystals at 
 scalable throughputs for high capacity 
 lithium-ion battery applications

Het doel is het onderzoeken van het snelle productieproces van silicium nanokristallen 
(Si-NCs) als anode materialen voor hoge capaciteit lithium-ion batterijen (LIB). Si-NCs 
zullen worden gesynthetiseerd met behulp van een expanderend thermisch plasma in  
een argon/silaan mengsel (ETP). Optimalisatie van de eigenschappen van Si-NC zullen 
worden uitgevoerd in de industriële reactor gebaseerd op de ETP technologie (DEPX) van 
Roth & Rau BV Eindhoven. De verwachte doorzet van Si-NCs is in het bereik van grammen 
per uur. Een geoptimaliseerde Si-NC productieproces bij Roth & Rau kan het belang van de 
batterij fabrikanten, dat Si-NCs willen toepassen als de volgende generatie anodemateria-
len voor LIBs, verhogen.
De productie van Silicium nanokristallen m.b.v. de industriële DEPX reactor van Roth & 
Rau is gedemonstreerd. De geschatte verwerking snelheid is 10 gram Si-NCs per uur. Het 
gesynthetiseerde materiaal was samengesteld uit amorf silicium (a-Si: H) en kristallijne 
Si-NCs met een respectievelijk percentage van 63% en 37%. Gesynthetiseerde Si-NCs zijn 
geanalyseerd met behulp van Raman spectroscopie en elektronenmicroscopie. Volgens de 
Raman-analyses, hebben de Si-NCs diameters tot 12 nm, met een gemiddelde grootte van 
2,4 nm. SEM beelden tonen aan dat het gedeponeerde poedervormige materiaal een 
kolomvormige structuur heeft (zie de figuur).  

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR ROTH & RAU BV EN WORDT 
IN 2015 INHOUDELIJK AFGEROND.

Si-NCs werden geanalyseerd met een scanning elektronenmicroscoop.  
Het figuur toont micrometer-grote deeltjes, bestaand uit Si-NCs die ieder maximaal 12 nm groot zijn.
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Project 09JSP58: Record efficienct quantum dot luminescent 
 solar concentrator

Het recordrendement van luminescente zonneconcentratoren staat sinds 2008 op 7%.  
In een eerder FOM-JSP project hebben we onderzocht wat de diverse verliesfactoren  
zijn die een verhoging van dit rendement verhinderen. Door type-II nano-kristallen te 
gebruiken van hoge quantum efficientie kan zelfabsorptie worden voorkomen. Een hoog 
rendement zal worden gedemonstreerd met een zonneconcentratoren gebaseerd op 
vloeistof.
Optimalisatie van synthese heeft geleid tot verhoging van quantum efficientie van 34% 
naar 50%.  

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET ITALIAANSE BEDRIJF 
ADTECH EN WORDT IN 2015 INHOUDELIJK AFGEROND.
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Wetenschappelijke publicaties 
PER PROJECT IN 2014
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Colloidal ZnSe Quantum Dots, J.J. Eilers, J. van Hest,  
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C 118, 23313 (2014)

09JSP33
  Photoluminescence properties of Pr3+, Sm3+ and Tb3+ 

doped SrAlSi4N7 and energy level locations of rare-earth 
ions in SrAlSi4N7, Zhang, Zhi-Jun; ten Kate, Otmar M.; 
Delsing, Anneke; Dorenbos P.; Zhao JT, Hintzen HT, 
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 2 (37), 
7952-7959, 2014

  Optical properties of Eu2+/Eu3+ mixed valence, silicon 
nitride based materials, ten Kate, Otmar M.; Vranken, 
Thomas; van der Kolk, Erik; Jansen APJ, Hintzen HT
JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 213, 126-131, 
2014

  Quantifying self-absorption losses in luminescent solar 
concentrators, ten Kate, Otmar M.; Hooning, Koen M.; 
van der Kolk, Erik, APPLIED OPTICS, 53 (23), 5238-
5245, 2014

  Low energy 4f-5d transitions in lanthanide doped 
CaLaSiN3 with low degree of cross-linking between SiN4 
tetrahedra, ten Kate, O.M.; Hintzen, H.T.; van der Kolk, 
E., JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 26 
(38), 385502, 2014

  Quantum tripling in Tm3+ doped La2BaZnO5 
phosphors for efficiency enhancement of small band 
gap solar cells, ten Kate, Otmar M.; van der Kolk, 
Erik, JOURNAL OF LUMINESCENCE, 156, 262-265, 2014

09JSP40
  Electrochemical Control over Photoinduced Electron 

Transfer and Trapping in Cdse-Cdte Quantum-Dot Solids, 
Boehme, S.C.; Walvis, T.A.; Infante, I.; Grozema,  
F.C.; Vanmaekelbergh, D.; Siebbeles, L.D.A.; Houte-
pen, A.J., ACS Nano 8, 7067-7077, 2014

  Epitaxially Connected Pbse Quantum-Dot Films: 
Controlled Neck Formation and Optoelectronic Properties, 
Sandeep, C.S.S.; Azpiroz, J.M.; Evers, W.H.; Boehme, 
S.-C.; Moreels, I.; Kinge, S.; Siebbeles, L.D.A.; Infante, 
I.; Houtepen, A.J., ACS Nano 8, 11499-11511, 2014

09JSP44
  Origin of work function modification by ionic and 

amine-based interface layers, S. van Reenen, S. Kouijzer, 
R. A. J. Janssen, M. M. Wienk, and M. Kemerink,  
Adv. Mater. Interfaces, 1, 1400189/1-11, 2014

09JSP47
  Silicon quantum dots: surface matters, K. Dohnalova, 

T. Gregorkiewicz and K. Kusova, J. Phys.: Condens. 
Matter 26, 173201, 2014

  Photon management using Si nanocrystals and Er3+ 
ions: Generation of hot carriers for photon management in 
future photovoltaics, E.M.L.D. de Jong, S. Saeed, W.C. 
Sinke, and T. Gregorkiewicz, -Solar Energy Materials 
and Solar Cells, 135, 67-71, 2014

  Structural and optical characterization of self-assembled 
Ge nanocrystal layers grown by plasma-enhanced chemical 
vapor deposition, S. Saeed, F. Buters, K. Dohnalova,  
L. Wosinski, and T. Gregorkiewicz, Nanotechnology 
25, 405705, 2014

  Efficient optical extraction of hot-carrier energy,  
S. Saeed, E.M.L.D. de Jong, K. Dohnalova, and  
T. Gregorkiewicz, Nature Communications, 5, 4665, 
1-5, 2014

09JSP48 
  Theoretical study of the mechanism and dynamics of 

singlet fission in molecular crystals, F. Mirjani, N. Renaud 
and Ferdinand C. Grozema, J. Phys. Chem. C, 118, 
14192-14199, 2014

  Highly soluble perylenetetracarboxyldiimides with high 
charge carrier mobility for organic solar cells, Deniz 
Günbaş, Chenming Xue, Sameer Patwardhan,  
Maria C. Fravventura, Hao Zhang, Wolter F. Jager, 
Ernst J.R. Sudhölter, Laurens D.A. Siebbeles,  
Tom J. Savenije, Shi Jin, Ferdinand C. Grozema, 
Chem. Commun., 50, 4955-4958, 2014

09JSP50
  Probing periodic oscillations in a silane dusty plasma in 

a very high-frequency plasma enhanced chemical vapor 
deposition process, A. Mohan, C. M. van der Wel,  
R.E.I. Schropp, J.K. Rath, Canadian Journal of Physics, 
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Overzicht JSP-projecten

Hieronder staat een overzicht van alle JSP-projecten met het daarop aangestelde personeel  
(inhoudelijk afgeronde projecten en onderzoekers die ultimo 2014 uit dienst zijn, zijn licht 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 17-02-2014

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 30-06-2015
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
30-11-2014

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

TUD Dr. D.D. Günbaş 01-09-2010 28-02-2013

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

UU A. Mohan, MSc 01-08-2010 31-07-2015

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, M.c 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

14JSP57 Prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden 
Prof.dr.ir. W.M.M. Kessels

TU/e 
TU/e

Dr. I. Dogan 1-8-2014 31-7-2015

14JSP58 Dr. W.G.J.H.M. van Sark
Dr. C. de Mello Donegá
Prof.dr. R.E.I. Schropp

UU Dr. Z. Krumer 1-1-2014 31-3-2015






