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Samenvatting  
 
De meeste mensen associëren het woord "plastic" met dingen als 

tuinmeubelen, speelgoed of sanitair, maar tegenwoordig worden plastic 
materialen geproduceerd met steeds nuttigere elektronische en optische 
eigenschappen. Ze worden geïntegreerd in "slimme" elektronische 
apparaten, zoals identificatiechips, programmeerbare creditcards en 
flatpanel beeldschermen. 

 

 
 

Figuur S-1: een folie van 50 plastic programmeerbare bit-patroon-
generatoren gemaakt door de groep van Dago de Leeuw bij Philips Labs in 
Nederland. 

 
In de afgelopen 20 jaar heeft het doel van plastic elektronica geleid 

tot een toenemende inspanning voor onderzoek over de hele wereld. Dit 
doel is gericht op het verschaffen van plastic lagen met de elektronische 
eigenschappen die nodig zijn voor praktische schakelingen. Organische 
moleculen met geconjugeerd systeem zijn veelbelovend voor dergelijke 
toepassingen: ze zijn koolstof gebaseerde materialen, hebben een hoge 
mechanische flexibiliteit en zijn lichtgewicht en zijn gemakkelijk te 
verwerken in apparaten. Deze bijzondere eigenschappen zijn veelbelovend 
voor de fabricage van plastic inklapbare en draagbare elektronische 
apparaten, als men vrij lage datasnelheid en kleine stroomsterktes kan 
tolereren, zodat de relatief slechte geleidbaarheid van organische materialen 
geen probleem wordt. Massaproductie zou de kosten genoeg kunnen 
verlagen, zodat bijvoorbeeld de identificatiechips op basis van een 
compleet organische schakelingen haalbare alternatieven kunnen worden 
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voor de traditionele streepjescodes die in winkels en magazijncontroles 
worden gebruikt. Deze nieuwe kaartjes hebben de mogelijkheid om veel 
meer informatie op te kunnen slaan dan de huidige passieve kaartjes en ze 
hoeven dan niet meer handmatig gescand te worden zoals bij de optische 
streepjescodes. 

Wat de materialen betreft is pentacene, een bekend organische 
halfgeleider, algemeen erkend als een prototype in het onderzoek van 
dunne-laaggroei van organische kristallen en de gerelateerde fysica van 
elektronische apparaten. In het verleden waren er onderzoeken geweest die 
gewijd waren aan de verbetering van de kwaliteit van pentacene dunne 
lagen om de prestatie van de apparaten te verbeteren. 

In dit proefschrift presenteren we een reeks van fundamentele 
onderzoeken aan pentacene dunne-laaggroei op SiOx gericht op het 
begrijpen van het groeimechanisme ervan door middel van oppervlakte 
morfologieanalyse. Het nieuwe aspect van ons onderzoek is dat wij een 
onconventionele techniek gebruikten voor de organische groei van dunne 
laag: supersonic molecular beam deposition (SuMBD). Dit is een relatief 
nieuwe methode voor het groeien van dunne lagen pentacene in 
vergelijking met het meer algemeen gebruikte organic molecular beam 
deposition (OMBD ). In hoofdstuk 2 hebben we uitvoerig het werkprincipe 
en het verschil met OMBD beschreven. Het belangrijkste 
karakteriseringsinstrument in ons onderzoek aan pentacene dunne laag 
morfologie was de atomic force microscopy. Dit hebben we gebruikt in 
zowel de tapping mode om hoogte beelden te krijgen als in de contact 
scanning mode om de transverse shear microscopy uit te voeren. 

In de gepresenteerde resultaten in hoofdstuk 3 hebben we 
aangetoond dat de kinetische energie (Ek) van de impinging moleculen de 
cruciale factor is die de oppervlakmorfologie en de kristalliniteit van de 
pentacene submonolaag overheerst. De groei met verschillende Ek leidt tot 
verschillende moleculaire oppervlaktediffusivity, zoals blijkt uit de variatie 
in de eilandendichtheid en de verspreiding van de grootte. Met toenemende 
Ek neemt de dichtheid van het eiland toe en de grootte van het eiland af 
zodat de grootte van het eiland gelijker wordt en er een versnipperde 
structuur van moleculaire eilanden ontstaat, die een indicatie geeft van 
gecorreleerde eilandgroei. Een minder fractale eilandstructuur is 
waargenomen in de SuMBD groei, wat eiland randdiffusie aanduidt die 
wordt geïnterpreteerd door het diffusion mediated groeimechanisme. Een 
ander belangrijke parameter voor de beschrijving van de groei is de 
kritische kerngrootte, dat wil zeggen één minder dan het aantal moleculen 
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dat nodig is voor het vormen van het kleinste eiland dat stabiel is. Door 
gebruik te maken van de algemene scaling functie is een overgang van de 
kritische kerngrootte van 3 tot 2 gevonden als Ek> 5-6 eV en dit resultaat 
verklaart het verschil in de dichtheid van het eiland van de samples die 
gegroeid zijn met hoge en lage Ek. Bovendien begint de eiland - eiland 
eenwording eerder in het geval voor de groei met hogere Ek en het 
produceert een veel grotere uniformiteit en minder defecte monolaag dan 
depositie met een lage Ek. Dit blijkt uit het onderzoek van de kristalliniteit 
van de eerste pentacene monolayer met transverse shear microscopy: als 
pentacene botst tegen het siliciumoxideoppervlak met een kinetische 
energie van 6,4 eV, bestaat de monolaag uit grote één-kristal korrels 
(spanning ~ 10 µm) met een vlakke oppervlak en zeer weinig korrelgrenzen, 
daarom heeft het een veel betere kwaliteit dan lagen geproduceerd door 
OMBD, die doorgaans een polykristallijnstructuur met veel kleine korrels 
(~ 1-2 µm) en een hoge concentratie van korrelgrenzen hebben.  

In hoofdstuk 4 zijn onze onderzoeken gerapporteerd die gericht zijn 
op hoe de invalshoek θ van de moleculaire bundel en de 
substraattemperatuur Ts de groei van de submonolaag beïnvloedt. Ook hier 
variëren we de Ek voor de botsing van de pentacene tegen het oppervlak. 
Wij hebben gekeken naar de interactie van de energieke pentacene met de 
SiOx-oppervlak door het onderzoeken van het stickingcoëfficiënt S0, de 
groottedistributie van het eiland en de kritische kerngrootte. Met 
toenemende θ bij constante Ek neemt S0 af als gevolg van de verbeterde 
molecuuloppervlakte verstrooiing door efficiënte omzetting van parallel 
naar normaal impuls. Echter, bij toenemende θ bij constante Ek neemt S0 

ook af omdat als de botsende moleculen meer energie behouden na de 
eerste inelastische botsingen, de kans om verstrooid te worden uit het 
oppervlak groter is. Molecuul - oppervlak verstrooiing door 
oppervlaktefononen wordt onderdrukt bij het groeien op een lager Ts (~ 200 
K) bij normale frequentie zoals blijkt uit een hogere pentacene 
stickingcoëfficiënt ten opzichte van de depositie op kamertemperatuur (RT) 
in de eerste periode van het groeien. Echter, voor het groeien bij grote 
invalshoek van de straal lijkt de relatief lagere dichtheid van de 
oppervlaktefononen bij 200 K efficiënte energiedissipatie van de moleculen 
te belemmeren tijdens hun diffusie evenwijdig aan het oppervlak. In feite, 
een lagere initiële stickingcoëfficiënt is waargenomen dan in het geval bij 
RT. Ons onderzoek toont aan dat de nucleatiedichtheid en de grootte van 
het eiland bij verschillende groeiparameters sterk beïnvloed zijn door de 
gevolgen van de moleculaire oppervlaktediffusiviteit en de 
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molecuuloppervlakte verstrooiing. De kritische kerngrootte bepaald door de 
algemene scalingfunctie toont een sterke afhankelijkheid van de normale 
component van de Ek en een overgang van 2 naar 3 moleculen van de 
kritische kerngrootte is gevonden voor de groei bij Ek = 6,3 eV als θ groter 
wordt en zich verwijdert van het normaal. 

In het laatste deel van dit proefschrift hebben we geïllustreerd hoe 
door SuMBD gegroeide pentacenelagen van hoge kwaliteit gebruikt 
kunnen worden in veldeffect transistoren (FET) met bodemcontact met de 
Au elektroden. We hebben het oppervlak van de Au-elektrode in de 
transistorstructuur gemodificeerd met een self-assembled monolayer van 
(perfluoro)-alkanethiols om het metalen oppervlak los te krijgen van de 
pentacene. Het belangrijkste resultaat van dit werk was dat er voor het eerst 
een hoge kwaliteit pentacene monolaag is geproduceerd op het raakvlak 
tussen Au en SiOx. Het overgangsgebied dat normaal gesproken 
waargenomen zou worden in de buurt van een kale Au elektrode en wordt 
gekenmerkt door geïsoleerde 3D korrels met een hoge concentratie van 
korrelgrenzen was compleet verwijderd in onze apparaten. De veldeffect 
transistoren gebouwd met dergelijke ultradunne pentacenelagen tonen veel 
betere elektronische en overdrachtskenmerken. 

De drie resultaten beschreven in dit proefschrift zijn samengevat: 
1) we hebben aangetoond dat de kinetische energie van pentacene 

botsend op SiOx de oplossing factor is bij het bepalen van de 
oppervlakmorfologie en de kwaliteit van de gedeponeerde lagen;  

2) we hebben ontdekt dat de stickingcoëfficiënt van pentacene op 
SiOx oppervlak sterk wordt beïnvloed door de moleculaire kinetische 
energie, de invalshoek van de moleculaire bundel en de gebruikte 
temperatuur van het substraat; 

3) wij zijn er in geslaagd de hoogwaardige pentacene ultradunne 
lagen te produceren die toegepast kunnen worden in veldeffect transistoren 
met bodemcontact met de Au elektroden. 

De volgende uitdaging zal zijn om aan te tonen dat men met SuMBD 
gegroeide lagen apparaten kan produceren met betere eigenschappen dan de 
besten die vervaardigd zijn met OMBD gegroeid lagen. 
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