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Samenvatting 

 

De ontwikkeling van organische devices met structuren op nanometerschaal is 

momenteel een speerpunt van het onderzoek. Organische electronica heeft de potentie om een 

revolutie in de fabricatie van computers en andere elektronica teweeg te brengen. 

“Elektronische kranten”, slimme schermen, flexibele plastic zonnecellen en lichtgevend 

behang zijn slechts enkele voorbeelden van organische elektronica voor de toekomst. Dunne 

lagen van organische moleculen of polymeren kunnen gebruikt worden ter vervanging van 

anorganische materialen, zoals silicium. Voor het ontwikkelen van efficiënte organische 

devices is de keuze van organische materialen met optimale elektronische eigenschappen van 

groot belang. Daarom begint de ontwikkeling van de volgende generatie organische devices 

met begrip van en controle over de assemblage op moleculaire schaal. 

 De potentie van organische elektronica motiveert het onderzoek naar 

supramoleculaire assemblage op verschillende oppervlakken. Sinds de publicatie van de 

eerste “plastic transistor” door Tsumara en collega’s in 1987, is er veel interesse in de 

ontwikkeling van organische zonnecellen en transistors. Deze organische elektronica bestaan 

doorgaans uit een actieve organische laag op een metaal of isolerend oppervlak. De werking 

van deze organische elektronica wordt vaak beperkt door onvolkomenheden in de structuur 

van de organische laag of onvolkomenheden in het grensvlak tussen de organische laag en het 

metaal. Daarom is het noodzakelijk de vorming van perfecte moleculaire structuren te 

beheersen en de interactie tussen de moleculen en het substraat te karakteriseren. 

Zelforganisatie is een veelbelovende methode om complexe moleculaire structuren op 

verschillende substraten te ontwerpen. Adsorptie, mobiliteit, intra- en intermoleculaire 

interacties zijn factoren die afhangen van de kristalstructuur, chemische eigenschappen en 

symmetrie. Deze factoren bepalen de vorming van de moleculaire structuren. Een juiste 

balans tussen molecuul-molecuul interactie en molecuul-substraat interactie is bepalend voor 

de supramoleculaire ordening. 

Isolerende dunne lagen hebben recent veel aandacht gekregen. Het zijn ideale 

kandidaten voor technologische toepassingen. Isolerende dunne lagen kunnen platte, perfecte 

kristallijne lagen vormen op metalen substaten. Bovendien is het voor devices handig als de 

isolerende dunne laag gemakkelijk en goed controleerbaar te maken is. 

 In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift zal ik de experimentele 

technieken die in dit onderzoeksproject gebruikt zijn kort toelichten. De Scanning Tunneling 
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Microscoop (STM), het ultrahoog vacuüm (UHV) systeem, het opdampen van moleculaire 

lagen en de Au(111)-(22×√3) superstructuur zullen worden beschreven. 

Scanning Tunneling Microscopie is een krachtige techniek met de mogelijkheid om 

afbeeldingen te maken van de toestandsdichtheid op atomaire schaal. Door de snelle 

ontwikkeling van de afgelopen 20 jaren is een dusdanig goede resolutie mogelijk, dat atomen 

en moleculen op het oppervlak zichtbaar gemaakt kunnen worden. Een STM in vacuüm is 

gebruikt voor de karakterisatie van de oppervlakken in dit onderzoek. 

De STM techniek is gebaseerd op het kwantummechanische tunneleffect. Als een 

geleidende naald dichtbij het object komt en er een spanning wordt aangelegd tussen de naald 

en het object, dan zullen -volgens de theorie- elektronen door de vacuümbarrière tussen beide 

heen tunnelen. De stroom die dan ontstaat, is de zogenaamde tunnelstroom, die evenredig is 

met de lokale toestandsdichtheid (LDOS) van het object (hierbij wordt de lokale 

toestandsdichtheid van de tip als constant beschouwd). Uit de gemeten stroom op elke locatie 

kan een hoge resolutie afbeelding van het object worden afgeleid. 

Ultrahoog vacuüm is noodzakelijk om schone onderzoeksobjecten te bereiden en deze 

met een hoge resolutie in beeld te brengen in een schone omgeving. Au(111)-(22×√3) op 

mica dat is schoongemaakt in vacuüm is gekozen als substraat in alle experimenten. De 

waargenomen superstructuren van Au(111)-(22×√3) zijn een goede indicatie voor een perfect 

schoon en kristallijn goudsubstraat. NaCl en andere moleculen zijn opgedampt in vacuüm. 

In het derde hoofdstuk van mijn proefschrift, beschrijf ik mijn onderzoek naar de 

vorming van zelfgeassembleerde supramoleculaire structuren uit meerdere componenten op 

metaal oppervlakken. Om te beginnen heb ik PTCDA- en melaminemoleculen gemengd op 

een Au(111)-(22×√3) oppervlak. Het peryleen-3,4,9,10-tetracarbonzuur-3,4,9,10-dianhydride 

(PTCDA) molecuul is een typische organische halfgeleider en een potentieel bouwblok voor 

organische elektronische devices. Het onderzoeken en ontwerpen van PTCDA netwerken is 

interessant vanuit technologisch perspectief voor het optimaliseren van het ontwerp van 

organische dunne-laag elektronica. PTCDA is een veelzijdig moleculair bouwblok, omdat het 

waterstofbruggen kan vormen met andere moleculen. Het mengen van verschillend gevormde 

moleculen leidt tot ingewikkelde supramoleculaire structuren. PTCDA heeft een rechthoekige 

vorm, terwijl 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (melamine) een driehoekige vorm heeft. PTCDA 

en melamine kunnen O…H-N waterstofbruggen vormen op Au(111). De supramoleculaire 

structuren die dan ontstaan, zijn anders dan de structuren van zuiver PTCDA of zuivere 

melamine. 
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Ik heb de vorming van drie PTCDA-melamine supramoleculaire netwerken op 

Au(111)-(22×√3) onderzocht. Verschillende chirale supramoleculaire netwerken werden 

gevormd, afhankelijk van de verhouding van de moleculen die bij kamertemperatuur op het 

oppervlak werden opgedampt. Scanning Tunneling Microscopie liet zien dat 

supramoleculaire netwerken met PTCDA:melamine-verhoudingen 3:2, 1:2 en 1:4 selectief 

kunnen worden gevormd. De 3:2 en 1:4 PTCDA-melamine netwerken zijn nog niet eerder 

beschreven. Uit de experimentele STM afbeeldingen heb ik de verschillende schema’s voor 

moleculaire binding afgeleid, die de drijvende kracht vormen achter de verschillende 

netwerken. Ik heb 10 verschillende PTCDA-melamine bouwblokken gedefinieerd. Deze 

resultaten laten zien dat de molecuulverhouding een sleutelparameter is in de vorming van uit 

verschillende componenten bestaande supramoleculaire structuren. Verder heb ik de invloed 

van temperatuur op de PTCDA-melamine zelforganisatie bestudeerd. PTCDA en 

melaminemoleculen vormen een 3:2 chiraal supramoleculair netwerk bij kamertemperatuur. 

Verwarmen tot 80°C verandert de ordening in een compleet anders 1:2 supramoleculair 

netwerk dat is opgebouwd uit rijen. Dit door temperatuur veroorzaakte schakelen is niet 

omkeerbaar. 

Van de drie verschillende PTCDA-melamine supramoleculaire netwerken heeft het 

PTCDA:melamine 3:2 netwerk een open structuur. Het kan als nano-mal worden gebruikt om 

gastmoleculen een plaats te bieden. We hebben geprobeerd C60 te gebruiken als gastmolecuul. 

Dit was echter te groot om in de gaten in het 3:2 PTCDA-melamine netwerk te passen. Het 

PTCDA-melamine netwerk dient als organische laag om het hexagonale C60 netwerk te 

ontkoppelen van het goudoppervlak. 

Ook heb ik de zelfassemblage van PTCDA-adenine structuren op Au(111) onderzocht. 

Een erg ingewikkeld supramoleculair netwerk was in beeld gebracht door middel van STM. 

Dit netwerk met een grote eenheidscel met daarin 14 moleculen was chiraal en had een 

molecuulverhouding 5:2 (melamine:adenine). 

Het gecontroleerd maken van organische lagen op isolerende dunne lagen, is 

belangrijk voor de ontwikkeling van organische devices zoals OFETs. In het vierde 

hoofdstuk van mijn proefschrift zal ik mijn studie naar de vorming van PTCDA (peryleen-

3,4,9,10-tetracarbonzuur-3,4,9,10-dianhydride) nanostructuren beschrijven op Au(111) dat 

bedekt is met NaCl eilanden. Eerst groei ik NaCl-laagjes op goud. STM afbeeldingen laten 

zien dat dit kristallijne NaCl(100) lagen zijn. NaCl(100) eilanden beginnen te groeien langs 

de Au(111)-randen van de atomaire goudlagen. Atomaire resolutie was behaald en de 

atomaire afbeeldingen van verschillende domeinen laten epitaxiale groei van NaCl(100) op 
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Au(111) zien. Mijn STM metingen tonen dat verschillende NaCl(100) lagen selectief in beeld 

gebracht kunnen worden door de tunnelparameters te veranderen en dat de NaCl laaghoogte 

afhankelijk is van de tunnel parameters. 

Vervolgens heb ik PTCDA-moleculen opgedampt op het met NaCl(100) eilanden 

bedekte goudoppervlak. Ik heb gezien dat PTCDA-moleculen bij voorkeur een 2D domein 

vormen op onbedekt Au(111)-oppervlak aan de rand van de NaCl(100) eilanden op 

gedeeltelijk bedekt goud. PTCDA vormde echter 3D clusters langs de stappen in de 

NaCl(100) domeinen als het goudoppervlak volledig bedekt was met NaCl(100) eilanden. De 

groei van epitaxiale PTCDA 2D domeinen op NaCl(100) bleek energetisch ongunstig te zijn. 

PTCDA-moleculen geven de voorkeur aan het vormen van 3D clusters boven het vormen van 

2D lagen op de NaCl(100) dunne lagen. Dit in tegenstelling tot eerdere waarnemingen, die 

lieten zien dat PTCDA als laagjes groeit op het (100) oppervlak van een eenkristal NaCl. Dit 

toon aan dat de experimentele condities en de manier waarop het NaCl(100) kristal is 

gemaakt sleutelparameters zijn voor de PTCDA-groei op NaCl. Onze resultaten suggereren 

dat de eigenschappen van dunne lagen NaCl(100) op Au(111)-(22×√3) anders zijn dan die 

van het (100) vlak van een eenkristal NaCl. In tegenstelling tot het NaCl(100) oppervlak van 

eenkristal, vormen  er op een NaCl(100) dunne laag op Au(111)-(22×√3) geen 2D geordende 

netwerken. Het opdampen van meer PTCDA-moleculen leidt daarom niet tot de vorming van 

PTCDA eilanden die uit meerdere lagen bestaan of tot PTCDA nanokristallen, maar tot de 

vorming van PTCDA 3D clusters. 

 

Ter conclusie: ik ben erin geslaagd PTCDA-melamine en PTCDA-adenine structuren 

te vormen op Au(111). Voor PTCDA-melamine netwerken heb ik laten zien dat met behulp 

van de molecuulverhouding en de temperatuur de moleculaire ordening gecontroleerd kan 

worden. Dit is niet het geval voor PTCDA-adenine structuren. Bovendien heb ik NaCl(100) 

laagjes op Au(111) gekarakteriseerd door middel van STM. Ik heb laten zien dat de 

zichtbaarheid van de NaCl afhankelijk is van de tunnelparameters. Ook heb ik met STM de 

zelfassemblage van PTCDA-moleculen op NaCl/ Au(111)-(22×√3) onderzocht. Als de NaCl 

niet het gehele goudoppervlak bedekt, dan vormen de PTCDA-moleculen 2D domeinen op 

het onbedekte Au(111)-oppervlak. Deze domeinen beginnen bij voorkeur te groeien aan de 

rand van de NaCl eilanden. Als het gehelde goudoppervlak bedekt is met NaCl, dan vormen 

de PTCDA-moleculen clusters op de stappen van de NaCl(100) eilanden. 

 




