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Organic Solar Cells 
Four processes in the active layer play an important role in the operation of organic 
solar cells. These are: (A) absorption of light, (B) creation of charges, (C) transport of 
holes, and (D) transport of electrons. A single material or a specific combination of 
two performs each of these different processes. 
a.  Assign the functions A, B, C, and D to the materials used in plastic solar cells, 

consisting of a blend of a conjugated polymer and a fullerene derivative (C60). 
b. Explain that in plastic solar cells a large interfacial area between the polymer and 

the fullerene is required. Use the terms ‘exciton diffusion’ and ‘exciton lifetime’ 
in your explanation. 

c.  Assign the functions A, B, C, and D to the materials used in dye-sensitized solar 
cells, consisting of nanocrystalline TiO2, a dye, and a liquid electrolyte. 

d. Why is the use of nanocrystalline TiO2 preferred compared to flat homogenous 
TiO2 layer? 

e. Organic solar cells have some promise for future applications. Name two 
advantages and two disadvantages of these cells as they are known to date. 

 
 
Organische Zonnecellen 
Vier processen in de actieve laag spelen een belangrijke rol in de werking van 
organische zonnecellen. Deze zijn: (A) absorptie van licht, (B) generatie van ladingen, 
(C) transport van gaten, en (D) transport of elektronen. Eén enkel materiaal of een 
specifieke combinatie van twee is verantwoordelijk voor elk van deze verschillende 
processen. 
a.  Geef aan welke materialen behoren bij de functies A, B, C, en D in plastic 

zonnecellen die bestaan uit een mengel van een geconjugeerd polymeer en een 
fullereen-derivataat (C60). 

b. Leg uit waarom in plastic zonnecellen een groot grensvlak nodig is tussen het 
polymeer en de fullerenen. Gebruik de termen ‘exciton diffusie’ en ‘exciton 
levensduur’ in je uitleg. 

c.  Geef aan welke materialen behoren bij de functies A, B, C, en D in kleurstof-
gesensibiliseerde zonnecellen die bestaan uit nanokristallijn TiO2, een kleurstof, 
en een vloeibaar elektrolyt. 

d. Waarom is er een voorkeur voor het gebruik van nanokristallijn TiO2 vergeleken 
met een vlakke homogene TiO2 laag in kleurstof-gesensibiliseerde zonnecellen. 

e. Organische zonnecellen zouden in de toekomst toegepast kunnen gaan worden. 
Noem twee voordelen en twee nadelen van deze cellen zoals ze op dit moment 
bekend zijn. 
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Organische zonnecellen 
a. Welk primair fotofysisch proces vindt er plaats tussen het donor- en acceptor-

materiaal als er licht op een polymere zonnecel valt? Waarin verschilt dit van de 
fotofysische activiteit van de afzonderlijke materialen? (2 punten) 

b.  In een bulk-heterojunctie zonnecel is de fasenscheiding van de twee materialen 
van belang. Waarom? Ga bij je antwoord in op het belang van de fasenscheiding 
voor het genereren en het transport van ladingen. (2 punten) 

c. Hieronder is een transmissie elektronen microscopie (TEM) opname afgebeeld 
van een bulk-heterojunctie zonnecel. Benoem de materialen die gebruikt kunnen 
worden voor de lagen 1 t/m 5 en verklaar de rol van elke laag. (2 punten) 
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Organic solar cells  
a. Which primary photophysical process occurs between the donor and acceptor-

material when light impinges on a polymer solar cell? How does this differ from 
the photophysical activity of the individual materials (2 points). 

b.  In a bulk-heterojunction solar cell the phase separation of the two materials is 
important. Why? In your answer you should address the importance of phase 
separation for generating and transporting charges (2 points). 

c. Below a transmission electron microscopy (TEM) image is shown of a bulk-
heterojunction solar cell. Name the materials that can be used for the layers 1 to 
5 and explain the role of each layer (2 points). 
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Organische Zonnecellen 
a. In een organische of polymere zonnecel worden vaak twee materialen toegepast in 

de actieve laag. Leg uit waarom en verduidelijk dit door middel van een tekening 
van de energieniveaus en een korte beschrijving van de primaire processen die 
optreden. (2 punten) 

b. Is het van belang of de donor of de acceptor in een polymere zonnecel het licht 
absorbeert of maakt dit niet uit? Motiveer je antwoord. (2 punten) 

c. In een bulk heterojunctie zonnecel (zie figuur) is de fasenscheiding van de twee 
materialen van belang. Waarom? Ga bij je antwoord in op het belang van de 
fasenscheiding voor het genereren en het transport van ladingen. (2 punten) 
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Organic Solar Cells 
a. In an organic or polymer solar cell often two different materials are employed in 

the active layer. Explain why and make this clear by means of a schematic 
drawing of the relevant energy levels and a short description of the primary 
processes hat occur after absorption of light. (2 points) 

b. Is it important whether the donor or the acceptor absorbs light in a polymer solar 
cell? Or is this not important? Motivate your answer. (2 points) 

c. In a bulk-heterojunction solar cell (see figure) the phase separation of the two 
materials is important. Why? In your answer you should address the importance of 
phase separation for generating and transporting charges. (2 points) 
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Organische zonnecellen 
a. Leg uit waarom een korte exciton diffusie lengte een beperking op kan leggen 

aan het energierendement van een organische dubbellaag donor-acceptor 
zonnecel. (2 punten) 

b. Welke oplossing is ontwikkeld voor dit probleem? Leg uit hoe deze oplossing 
het probleem verhelpt. (2 punten) 

c. Organische zonnecellen zouden in de toekomst toegepast kunnen gaan worden. 
Noem twee voordelen en twee nadelen van deze cellen zoals ze op dit moment 
bekend zijn. (2 punten) 

 
Organic solar cells 
a. Explain why a short exciton diffusion length can be a limiting factor in the 

energy conversion efficiency of an organic double layer donor-acceptor solar 
cell. (2 points) 

b. Which solution has been developed for this problem? Explain how this solution 
helps in resolving the problem. (2 points) 

c. Organic solar cells have some promise for future applications. Name two 
advantages and two disadvantages of these cells as they are known to date. (2 
points) 


