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veroorzaakt door materiaal. Want, re-
kenen we dat we 0,23 euro betalen per 
verbruikte kWh, dan is er slechts 3,64 
euro betaald voor de totale opgeslagen 
energie in de eerste accu. En dat is iets 
meer dan de prijs van twee liter ben-
zine die u aan de pomp betaalt! Overi-
gens was de gebruikersprijs natuurlijk 
veel lager uitgevallen als de accu niet 
al snel aan vervanging toe was. Echter, 
de accu is nog steeds hét zwakke punt 
van de e-bike als we de grote stroom 
klachten op de vele weblogs mogen 
geloven.
Ander interessant vergelijkingsma-
teriaal betreft het oppervlak van de 
aarde dat met één graad in tempera-

tuur stijgt ten gevolge van de uit-
stoot van een bepaalde hoeveelheid 
CO

2
 – de zogenoemde één-graad-

oppervlakte , ‘ÉGO’ [1]. Omdat 
het ÉGO recht evenredig is met het 
CO

2
-verbruik is er dus ook hier een 

factor 60 verschil in het voordeel 
van de e-bike.
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Zonne-energie neemt in de mondiale energievoorziening een steeds be-

langrijkere plaats in, ondermeer dankzij de dalende kosten. Een mogelijk-

heid tot verdere prijsverlaging is via de luminescente zonne-concentrator. 
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Luminescente 
concentrator met dunne 
film silicium zonnecellen

Het idee voor de luminescente 
zonne-concentrator (LSC) 
stamt al uit de jaren zeventig, 

en werd ook toen al uitgevoerd met 
een dun plastic plaatje waar zonlicht 
opvalt. Het licht wordt door een lu-
minescente stof in het plaatje geab-
sorbeerd, en met langere golflengte 
opnieuw uitgezonden tot het een zon-
necel bereikt die aan de zijkant van 
het plaatje bevestigd is, zoals weerge-
geven in figuur 1. De zijden waar geen 
zonnecel is, zijn perfect spiegelend 
gemaakt. Als luminescente stof kun-
nen kleurstoffen gebruikt worden, 

maar ook halfgeleider nanokristal-
len, zogenaamde quantumdots. On-
derzoek in de zeventiger en tachtiger 
jaren is gestopt vanwege de degrada-
tie-effecten van het plastic en de lu-
minescente kleurstoffen daarin. Voor 
een overzicht van de geschiedenis en 
eerder onderzoek zie [1]. 
De energie van het heruitgezonden 
licht ligt dichter bij de bandgap van 
het materiaal waarvan de zonnecel ver-
vaardigd is (meestal silicium), waar-
door minder energie verloren gaat in 
de vorm van warmte. Ook is er sprake 
van een concentratie-effect, omdat het 

oppervlak van het plastic plaatje gro-
ter is dan dat van de zonnecel. 
Door spiegels aan zij- en onderkanten 
en totale interne reflectie weet in the-
orie slechts een klein deel (25%) van 
het invallende licht het plaatje aan de 
bovenzijde weer te ontsnappen [2]. 
Dit kan worden geminimaliseerd door 
gebruikmaking van een selectieve re-
flector.
In recente onderzoeken is aangetoond 
dat een dergelijk systeem een effici-
ëntie van wel 7,1% kan bereiken [3], 
en dat de kosten een factor drie lager 
kunnen zijn dan die van een ‘gewone’ 
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De bandgap van een zonnecel is de energiesprong 
tussen valentie-elektronen en vrije of geleidende 
elektronen. De energie van invallend licht kan 
elektronen uit de valentieband naar de geleidings-
band ‘stoten’ als de fotonenergie groter of gelijk 
is aan deze bandgap. Alleen elektronen in de 
geleidingsband zorgen voor ladingstransport in de 
zonnecel.
Fotonenergie E is afhankelijk van de golflengte λ van 
het licht: E =hc/λ, met h de constante van Planck en 
c de lichtsnelheid. 
Als de fotonenergie groter is dan de bandgap gaat 
het overschot verloren in de vorm van warmte. 
Daarom is het nuttig om de golflengte van het licht 
(fotonenergie) en het materiaal van de zonnecel 
(bandgap) op elkaar af te stemmen, om verlies uit 
deze hoek te minimaliseren. 

Bandgap

Figuur 1 Schematische weergave van 
een LSC-systeem met aan een 
kant een zonnecel. Licht valt van 
bovenaf op het plastic plaatje. 
Lichtstralen 1 gaan verloren, licht-
stralen 2 bereiken de zonnecel. 
De hoek θ bepaalt de zogenaam-
de ontsnappingskegel, waardoor 
lichtstralen kunnen ontsnappen.

Figuur 2 Genormaliseerde absorptie- en emissiekarakteristiek van 
het plastic plaatje, alsmede de spectrale respons (quan-
tumefficiëntie) van een a-Si-cel.

zonnecel met hetzelfde oppervlak, 
uitgedrukt in Euro/W [4]. Dat wordt 
veroorzaakt door het feit dat de kos-
ten van het concentrerende plastic 
veel lager zijn dan die van de zonne-
cel. Hierdoor kan een groter werkend 
oppervlak gecreëerd worden tegen la-
gere kosten.

Amorf
De experimenten tot nu toe hebben 
allen gebruik gemaakt van kristallijne 
halfgeleiders als zonnecellen; hetzij 
silicium, hetzij ingewikkelder soor-
ten, zoals galliumarsenide bij het ex-
periment waar een resultaat van 7,1% 
werd gehaald.
Aangezien een van de redenen waar-
om het LSC-systeem interessant is 
de kosten betreft, is het nuttig ook te 
bestuderen hoe het systeem zich ge-

draagt als de zonnecellen van amorf 
silicium (a-Si) zijn vervaardigd. Hier-
door wordt het geheel immers nóg 
goedkoper. Amorf silicium wordt ge-
bruikt in dunne-cel technologie. Het 
heeft doorgaans een lagere efficiën-
tie, maar is ook veel goedkoper dan 
kristallijn silicium (c-Si). Daarnaast 
heeft het een bandgap van 1,8 eV, 
tegenover 1,1 eV voor c-Si. Dit bete-
kent dat waar c-Si optimaal absor-
beert bij een golflengte van 1100 nm 
(infrarood), a-Si het meest efficiënt 
werkt bij licht met een golflengte van 
700 nm (rood licht). Dit is ook te zien 
in figuur 2, waar de quantumeffici-
ëntie van een a-Si-cel is weergegeven 
tegen de fotonenergie. 
Door middel van een proof-of-princi-
ple-experiment is getracht inzicht te 
krijgen in het gedrag van het LSC-sys-
teem, bestaande uit een met kleurstof-
fen gedoteerd plastic plaatje met daar-
aan bevestigd a-Si-zonnecellen.
 
Materiaal
In samenwerking met Imperial Col-
lege in Londen is een LSC-systeem 
vervaardigd. Het betreft een vierkant 
plaatje, gesneden op afmetingen 
5 x 5 x 0,463 cm3, type 4T56 van fabri-
kant Lucite. Vervolgens zijn aan twee 
overliggende zijden a-Si cellen beves-
tigd, zie figuur 3. Hierbij is gebruik 
gemaakt van p-i-n a-Si-cellen zoals 
deze gemaakt worden in de nanopho-
tonics groep van het Debye Institute 
for Nanomaterials Science aan de Uni-
versiteit Utrecht. Deze cellen hebben 

een typische bandgap van 1,75-1,8 eV 
en een efficiëntie van rond de 9% on-
der standaard testcondities (STC). Dit 
komt goed overeen met de emissieka-
rakteristiek van de kleurstoffen in het 
plaatje. Zie figuur 2 voor emissie- en 
absorptiegedrag van het Lucite-mate-
riaal. Het formaat van de zonnecel is 
gelijk aan dat van de zijkant van het 
plastic plaatje: 5 x 0,463 cm2. 

Absorptie en emissie
Alvorens de cellen aan het plastic 
plaatje te bevestigen zijn de eigen-
schappen van de onderdelen apart 
gemeten. De IV-curves van de zon-
necellen, alsmede de emissie- en ab-
sorptiekarakteristieken van het Lucite 
plaatje zijn gemeten met een witlicht-
bron bij Imperial College, Londen. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
de intensiteit van deze lichtbron signi-
ficant afwijkt van STC (693 W/m2 voor 
het bereik 300-1000 nm). Absorptie 
en emissie zijn te zien in figuur 2. Wat 
opvalt is dat het absorptieprofiel erg 
vlak is over een breed fotonenergie-
bereik; dit duidt erop dat het plaatje 
met meerdere kleurstoffen gedoteerd 
is: emissie van de ene kleurstof wordt 
opgevangen door een andere, en bij 
langere golflengte heruitgezonden 
[5]. De ‘laatste’ kleurstof zendt uit bij 
ongeveer 2 eV. 

Collectie-efficiëntie 
Naast het golflengteafhankelijke ge-
drag van het plaatje is ook de zoge-
noemde optische collectie-efficiëntie 



395

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkundenovember 2009 

van belang voor de prestatie van het 
LSC-systeem. De collectie-efficiëntie 
geeft aan hoeveel fotonen de zonne-
cel bereiken per foton die het plaatje 
binnenkomt. Figuur 4 toont deze 
waarden op twee verschillende ma-
nieren. Links staat de fotonflux uit-
gezet: hieruit blijkt dat binnen het 
emissiebereik van de kleurstoffen er 
per vierkante meter meer fotonen uit het 
plaatje komen dan er op invallen. Uit 
het rechterplaatje echter, waar de fo-
tonenstroom staat uitgezet, blijkt dat 
in absolute termen slechts een klein 
deel van de invallende fotonen het 
plaatje via de zijkant verlaat. De col-
lectie-efficiëntie is gelijk aan de ratio 
van de oppervlaktes van de curven in 
de rechtergrafiek van figuur 4 en be-
draagt 9,5%.
Deze lage efficiëntie heeft twee voor-
name oorzaken: ten eerste wordt een 
groot deel van het spectrum niet geab-
sorbeerd door de kleurstoffen, en ten 
tweede verdwijnt een significant deel 
van het invallende licht weer door de 
bovenkant van het plaatje [5].

Constructie
De cellen zijn bevestigd aan het plaatje 
door middel van Krystalflex thermo-
softening film, een materiaal dat zacht 
en transparant wordt bij verhitting tot 
130°C, en waaraan na afkoeling zowel 
het plaatje als de zonnecel blijven vast-
zitten. Een goede reden om te kiezen 
voor dit verbindingsmateriaal is de 
brekingsindex van 1,49, die goed over-
eenkomt met die van PMMA, het mate-
riaal van het plastic plaatje en van glas, 
het substraat van de zonnecel [6].
Omdat voor dit experiment het glazen 
substraat van de zonnecellen groter 
was dan de zijkant van het plaatje pas-
ten er slechts aan twee zijkanten cel-
len: de andere twee zijkanten werden 
afgedekt met 3M spiegelfolie met een 
reflectiviteit van 95%. In de latere ver-
sies zullen natuurlijk alle vier de zijden 
van zonnecellen worden voorzien.
Aan de onderkant van het plaatje werd 
een teflon reflector geplaatst met 98% 
diffuse reflectiviteit.
Omdat er tijdens het bevestigingspro-
ces defecten kunnen ontstaan door 

bijvoorbeeld verhitting is van een cel 
de IV-curve gemeten voor en na ver-
hitting tot 130°C. Het resultaat is te 
zien in figuur 5. De afname in shunt-
weerstand is duidelijk te zien (de hel-
ling van de curve bij 0 V wordt min-
der vlak). Het lijkt erop dat dit effect 
veroorzaakt wordt door mechanische 
stress tijdens het meetproces, omdat 
verhitting de shuntweerstand juist 
zou moeten verhogen. De efficiën-
tie van de cel neemt af met 45% (van 
7,3% naar 4%).

Resultaat
Van het LSC-systeem (plaatje met 
daaraan bevestigd twee zonnecel-
len) zijn IV-metingen gedaan onder 
belichting bij Imperial College, Lon-
den. Ter vergelijking is onder gelijke 
omstandigheden ook het IV-gedrag 
van de beste van de bevestigde zonne-
cellen apart gemeten, direct door de 
lichtbron zelf belicht, zie figuur 6. De 
verandering in kortsluitstroom wordt 
bepaald door een drietal factoren.
Aan de ene kant is er na bevestiging 

Zonnecellen worden gekarakteriseerd onder vastgestelde omstandig-
heden: celtemperatuur 25 °C, lichtintensiteit 1000 W/m2, en AM1.5 
zonnespectrum.
Zonnespectrum AM1.5 wil zeggen dat het gaat om licht zoals 
uitgezonden door de zon, nadat het door anderhalf keer de dikte van 
de aardatmosfeer is gegaan. Dit is een goede maat voor het zonlicht op 
gemiddelde breedtegraad, zoals in Nederland.

Standaard testcondities (STC)

Figuur 3 Het LSC-systeem: een PMMA-
plaatje met aan twee zijden a-Si-
zonnecellen.

Figuur 4 Inkomend en uitgaand spectrum van (links) spectrale fotonflux en (rechts) spectrale fotonenstroom.
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sprake van een concentratie-effect 
(het bovenoppervlak van het plaatje 
is zo’n 5,5 keer zo groot als het col-
lectieoppervlak, bestaande uit twee 
zonnecellen); aan de andere kant is 
de collectie-efficiëntie slechts 9,5%. 
Hieruit volgt dat er minder fotonen de 
zonnecel bereiken in het LSC-systeem 
dan wanneer de zonnecel los wordt 
beschenen: 5,5 x 9,5% = 52%, een ver-
mindering van 48%. Uit figuur 6 blijkt 
echter dat de vermindering in kort-
sluitstroom ‘slechts’ 23% bedraagt. 

Dit is te verklaren met de spectrale 
respons van de zonnecel, zoals is te 
zien in figuur 2: dit soort a-Si-cellen 
heeft een veel hogere efficiëntie op 
de door de kleurstoffen uitgezonden 
golflengte. In dit geval blijkt dat de 
conversie-efficiëntie van de cel meer 
dan verdubbeld is. 
De efficiëntie van het LSC-systeem, 
bestaande uit het PMMA-plaatje met 
daaraan bevestigd twee a-Si-cellen, 
kan op meerdere manieren gedefini-
eerd worden. Zo kan de efficiëntie van 

elke cel apart worden uitgerekend, of 
kunnen de cellen eerst met elkaar ver-
bonden worden, hetzij in serie, hetzij 
in een parallelle schakeling. De gevon-
den waarden zijn te zien in tabel 1. 
De efficiëntie van ongeveer 1% is laag. 
Dit kan worden verklaard door de lage 
collectie-efficiëntie, maar ten dele ook 
doordat cel 1 tijdens het bevestigings-
proces beschadigd raakte, wat signi-
ficante gevolgen had voor zijn presta-
ties, zoals ook blijkt uit de resultaten 
in tabel 1. 

Vooruitblik 
Er zijn al meerdere LSC-systemen be-
studeerd in de afgelopen jaren, niet in 
het minst door de belofte van quan-
tumdots als vervangers van de kleur-
stoffen die tot nu toe werden gebruikt 
om het licht in golflengte te doen ver-
schuiven [7].
Quantumdots zijn kunstmatige nano-
structuren die het opgevangen licht 
weer uitzenden op een zeer specifieke 
golflengte, die ook nog eens in te stel-
len is door de diameter te veranderen. 
Daarnaast zijn quantumdots stabie-
ler dan kleurstoffen. Probleem op dit 
moment is met name hoe de quantum 
dots gelijkmatig door het plastic ver-
deeld kunnen worden, en de signi-
ficante zelfabsorptie die optreedt bij 
dergelijke systemen: de absorptie- en 
emissiepieken liggen dicht bij elkaar, 
waardoor heruitgezonden licht als-
nog geabsorbeerd kan worden door 
andere quantumdots.
Een nieuwe generatie quantumdots, 
zogenaamde Type II quantumdots, 

Zonnecellen worden vaak gekarakteriseerd door middel van zogenaamde 
IV-curves, waarin de stroom die wordt opgewekt door de cel wordt 
uitgezet tegen de spanning die erover komt te staan. De relatie hiertussen 
wordt beschreven door de diodevergelijking. In ideale vorm is dat

 I = I0(e
qV
kT − 1)

Met I de stroom door de cel, I
0
 de zogenoemde verzadigingsstroom, V 

de spanning over de cel, k de Boltzmann constante en T de temperatuur. 
Hoe ‘hoekiger’ deze curve, des te beter gedraagt de cel zich als een 
diode.

IV-karakteristiek

Figuur 5 IV-curve van een a-Si zonnecel voor en na verhitting tot 
130 °C.

Figuur 6 IV-curve van de beste zonnecel in het LSC-systeem (cel 2), 
al dan niet bevestigd aan het plaatje. Belichting met een 
lichtbron van Imperial College, Londen.

JMPP (mA) VMPP (V) Efficiëntie (%)

Cel 1 12,2 0,52 0,37
Cel 2 22,2 0,58 0,74

Serie 14,0 0,98 0,79

Parallel 31,6 0,5 0,91

Tabel 1 Gevonden eigenschappen van het LSC-systeem.
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lijken veelbelovende kandidaten voor 
LSC-systemen, onder andere door de 
grotere verschuiving tussen absorptie- 
en emissiepieken. Onderzoek hier-
naar zal worden gedaan in het kader 
van het FOM Joint Solar Programme.
Met een ray-trace-model (bijvoorbeeld 
zoals ontwikkeld door ECN [8]) kun-
nen voorspellingen worden gedaan 
over de prestaties van een LSC-systeem 
met andere eigenschappen dan in dit 
artikel beschreven, zoals kleurstof-
concentratie, afmetingen, aantal cel-
len en quantumefficiëntie van zowel 
de kleurstoffen als de zonnecellen.

Conclusie
In dit artikel is de constructie van een 
LSC-systeem met a-Si-zonnecellen 
uiteengezet. Verwacht werd dat de 
efficiëntie van de cellen onder belich-
ting door de emissiespectra uit het 
Lucite PMMA-plaatje ruwweg twee-
maal zo hoog zou zijn als bij AM1.5 
(rond de 20%). Een dergelijke toe-
name van de efficiëntie werd waar-
genomen, maar teniet gedaan door 
andere factoren als de lage collectie-
efficiëntie (10%) en beschadigingen 
aan de zonnecellen, veroorzaakt door 
het bevestigingsproces. De waarge-
nomen efficiëntie van het systeem 
met twee parallel geschakelde cellen 
bedroeg 0,91%. Verhogen van de col-
lectie-efficiëntie, bijvoorbeeld door 
aan vier zijden cellen te plaatsen en 
de concentratie kleurstoffen optimaal 

te kiezen, alsmede het verfijnen van 
het bevestigingsproces zou moeten 
leiden tot een hogere efficiëntie. In 
dit efficiëntiegebied kan de LSC ver-
geleken worden met organische- en 
polymeer-zonnecellen: alle drie goed-
kope alternatieven voor conventionele 
PV-systemen.
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De efficientie van een zonnecel is te berekenen door de elektrische 
output van de cel (in watt) te delen door de hoeveelheid energie die de 
cel ingaat in de vorm van fotonen: 

η =
JMPP × VMPP

E × A
 
Met MPP het zogenaamde maximum power point: het punt op de IV-curve 
waar het product van stroom en spanning maximaal is. E is de intensiteit 
van het invallende licht (in W/m2) en A het belichte oppervlak.

Efficiëntie van zonnecellen
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