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Samenvatting

Nanowetenschap kunnen we in verscheidene facetten van ons leven herkennen:
van de hydrofobe coating op windschermen tot de elektronische componenten

in onze smartphones. De 21e eeuw wordt, mede door de toenemende applicatie van
nanowetenschappelijke inzichten, ook wel de informatie-eeuw genoemd en kent een
toenemende vraag naar steeds krachtigere computerhardware. Om aan deze vraag
te kunnen blijven voldoen worden grenzen in ons kunnen, denken en doen voort-
durend verlegd door wetenschappelijk onderzoek. Terwijl de wet van Moore minder
onwrikbaar blijkt dan ooit, worden nieuwe materialen en concepten ontwikkeld om
de voortdurende evolutie van de technologie te waarborgen. En ook hier doet de
nanowetenschap opnieuw haar intrede: middels enkelwandige koolstofnanobuis-
jes kunnen steeds kleinere en complexere elektronische componenten worden on-
twikkeld. Deze koolstofnanobuizen zijn bovendien een potentiele materiaalkandi-
daat voor de doorontwikkeling van neuromorfische informatica. De mogelijkheid
om ze te verwerken in een colloı̈dale dispersie vergroot hun toepasbaarheid verder.
Dit belooft een goedkope en schaalbare productie, waarbij de mogelijkheid om ze bij
kamertemperatuur te verwerken bovendien ten goede komt aan de vermindering
van de koolstofvoetafdruk en de strijd tegen klimaatverandering.

Dit proefschrift richt zich primair op de optimalisatie van de bereiding en toepass-
ing van inkten op basis van polymeeromhulde halfgeleidende enkelwandige kool-
stofnanobuisjes in veldeffecttransistors en de fabricage en karakterisering van kun-
stmatige synapsen.
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In de afgelopen jaren werden hoogwaardige
halfgeleidende enkelwandige koolstofnanobuisjes
(s-SWCNT) inkten, verkregen uit de omwikkeling
van s-SWCNTs door in tolueen opgeloste gecon-
jugeerde polymeren, gebruikt om veldeffecttransistoren
te ontwikkelen. Ladingsdragersmobiliteiten tot
50 cm2 V−1 s−1 en Ion/off verhoudingen boven 108 zijn
gerapporteerd voor apparaten met netwerken op basis

van s-SWCNT inkten. Componenten die op deze manier werden vervaardigd
vertonen na enkele weken echter al een duidelijke afname in prestaties, wijzend
op de beperkte houdbaarheid van deze inkten. Voor grootschalige industriële
toepassingen moet men kunnen vertrouwen op een stabiel en consistent bronmate-
riaal. Hieruit volgt tevens dat, voor elektronica op basis van koolstofnanobuizen,
een betrouwbare inkt die kan worden gebruikt in diverse op oplossing gebaseerde
coatingprocessen een absolute vereiste is. Derhalve wordt in hoofdstuk 2 het gebruik
van o-xyleen als oplosmiddel voor hoogwaardige en stabiele s-SWCNT inkten
beschreven. De mobiliteiten van de ladingsdragers van bottom-gate veld-effect
transistors (FETs) verkregen met onze nieuwe op o-xyleen gebaseerde s-SWCNT
inkt worden verdubbeld in vergelijking met de componenten bereid met op
tolueen gebaseerde inkten. Door tolueen te vervangen door o-xyleen blijft de chi-
raliteitsverdeling in de dispersie onaangetast, en wordt een vergelijkbare verdeling
van de s-SWCNTs verkregen bij het opbrengen. Bovendien liet een onderlinge
vergelijking een betere reproduceerbaarheid zien voor de op o-xyleen gebaseerde
s-SWCNT inkt, die kan worden toegeschreven aan de hogere mate van homogen-
iteit van het s-SWCNT percolatienetwerk voor ladingdragers door een verbeterde
bevochtiging. Tenslotte blijken deze inkten hun oorspronkelijke eigenschappen te
behouden over een tijdsbestek van in ieder geval een jaar, waarmee industrieel
gebruik tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Met deze resultaten wordt een
belangrijke stap gezet in de richting van grootschalige toepassing van s-SWCNT
inkten in elektronische en opto-elektronische componenten.
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Voor het sorteren en onderscheiden van s-SWCNTs
is het gebruik van geconjugeerde polymeren met een
nauwe bandkloof gewenst vanwege de lage injectie-
energiebarrière voor het ladingsdragertransport. Het
gebruik van dergelijke polymeren met een (ultra-
)nauwe bandkloof heeft echter vaak geleid tot een
relatief laag rendement. In hoofdstuk 3 beschrijven
we daarom het ontwerp en gebruik van drie nieuwe
geconjugeerde polymeren (PNDITEG-AH, PNDITEG-
TVT en PNDIC8TEG-TVT), gebaseerd op naftaleendi-
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imide (NDI) en head-to-head bithiofeen of thienylennevinyleen (TVT) bouwstenen
en aangevuld met verschillende polaire zijketens. Zij beschrijven allen een nauwe
bandkloof en kunnen bovendien gebruikt worden voor het dispergeren en onder-
scheiden van s-SWCNT. De vinylene bouwsteen minimaliseert de intrinsieke ster-
ische congestie van head-to-head bithiofeen en bevordert de backbone planariteit.
Dit leidt tot een verlenging van de π-conjugatielengte, waaruit een kleinere band-
kloof volgt. Cyclische voltammetrie (CV) metingen en density functional theory
(DFT) berekeningen suggereren dat het invoegen van een vinylene groep in een
head-to-head bithiofeen het hoogste bezette moleculaire orbitaal (HOMO) niveau
op een efficiënte manier verbetert. Bovendien verhoogt het gebruik van een op
alkyl gebaseerde koppeling van de geconjugeerde backbone en de oligomeer gly-
col ether zijketen de flexibiliteit en oplosbaarheid van PNDIC8TEG-TVT, leidend
tot een efficiënte verwijdering van overtollig polymeer uit de s-SWCNT inkt tij-
dens de verrijkingsstap. Absorptiespectra tonen voor elk van deze drie polymeren
een uitstekend vermogen om s-SWCNT te dispergeren en te onderscheiden. De
veld-effect transistors van de op PNDITEG-TVT en PNDIC8TEG-TVT gebaseerde
inkten vertonen bovendien sterkere p-dominante eigenschap en een aanzienlijk
lagere injectiebarrière met lagere hysterese in vergelijking met het meer gedraaide
PNDITEG-AH polymeer. Dit volgt uit een betere uitlijning van het HOMO niveau
van PNDITEG-TVT en PNDIC8TEG-TVT. Hetgeen in hoofdstuk 3 wordt beschreven
verschaft inzicht in de fundamentele relatie tussen de moleculaire structuur van het
polymeer, het overeenkomstige dispersievermogen van s-SWCNTs en de fysische
eigenschappen van de hierop gebaseerde inkten.

Substrate
μh=0.21cm2V-1s-1

In hoofdstuk 4 wordt op basis van onze gemeenschap-
pelijke kennis en kunde de eerste functionele top-gate
bottom contact FET beschreven. Hierbij worden 3D for-
mamidiniumtinttriiodide perovskietfilms als halfgelei-
dend kanaal gebruikt, waarmee een belangrijke stap
voorwaarts wordt gezet. Deze perovskieten op tinba-
sis zijn immers relatief atoxisch en beloven derhalve een
uitstekende kandidaat te zijn om hun loodhoudende
tegenhangers te vervangen. Het gebrek aan literatuur

inzake het gebruik van driedimensionaal tinperovskiet in deze context is waarschi-
jnlijk te wijten aan een groot aantal valtoestanden en de hoge p-dotering passend
bij dit type materiaal. Onze FETs zijn veelbelovend en vertonen gatmobiliteiten
in verse staat tot 0.21 cm2 V−1 s−1, een Ion/off verhouding van 104 en een relatief
kleine drempelspanning (VTH ) van 2.8 V. Naast de geometrie van dit component
blijkt een sleutelfactor bovendien een verlaagd p-doteringsniveau van de 3D tin per-
ovskiet actieve laag, gerealiseerd door het inbedden van een kleine hoeveelheid 2D
R-P fase waarmee de kristalliniteit en oriëntatie van FASnI3 wordt verbeterd. Dit
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vermindert tevens de val- en gatdichtheid. Voorts vertonen dergelijke transistors
een uitstekende stabiliteit, wat in veel gevallen verder verbeterd kan worden door
ze ongeveer 20 maanden op te slaan in een atmosfeer van N2. Tenslotte konden
we aantonen dat de op 2D/3D-gebaseerde FETs een hogere gatmobiliteit vertonen
dan de FETs gebaseerd op laagdimensionale R-P perovskieten. Dit is te danken
aan de lagere gevoeligheid van de 2D/3D-gebaseerde FETs voor de microstructuur
(oriëntatie van de anorganische vlakken) en de lagere gatinjectiebarrière aan de per-
ovskiet/broninterface.

Recentelijk gaat veel aandacht uit naar de ontwikke-
ling van kunstmatige neurale netwerken, omdat zij ef-
ficiënte berekeningen beloven voor specifieke taken die
hoogstwaarschijnlijk financieel niet haalbaar of zelfs
geheel onmogelijk blijken voor conventionele comput-
ers gebaseerd op de von Neumann-architectuur. Er
wordt veel onderzoek verricht naar de ontwikkeling
van materialen waarmee gelaagde neurale netwerken
gemakkelijk kunnen worden geı̈mplementeerd. Der-
halve demonstreren wij in hoofdstuk 5 het gebruik van in oplossing verwerkbare s-
SWCNT inkten om kunstmatige synapsen te ontwikkelingen middels eenvoudige
FETs. Onze kunstmatige synaps maakt gebruik van hysterese, kenmerkend voor
de structuur van het component en de daarin gebruikte materialen. Deze hysterese
wordt bovendien gekenmerkt door een meervoudige orde van grootte. Bij stim-
ulatie door eenvoudige pre- en postsynaptische puls vertoont onze op SWCNTs
gebaseerde synaptische transistor een duidelijke en kwalitatief goede Spike-Time
Dependent Plasticity (STDP), wijzend op de mogelijkheid om het asymmetrische
anti-Hebbiaanse leerproces te realiseren. Onze gedefinieerde STDP vorm, samen
met het gebruik van een eenvoudige puls om dit te verkrijgen, werd nog niet eerder
beschreven voor synaptische transistoren. Dit vertegenwoordigt derhalve een cru-
ciale stap in de verdere ontwikkeling van kunstmatige synapsen en uitgebreidere
gelaagde netwerken voor hardware-implementatie. Tenslotte is het interessant om
hierbij op te merken dat de tijd-respons van dit component zeer vergelijkbaar is met
die van biologische synapsen, waaruit mogelijkheden voor CMOS-emulaties kun-
nen worden afgeleid die anders die niet beschikbaar zouden zijn.

∗Onder de wet op het Auteursrecht en het Copyright vallen alle illustraties in deze samenvatting onder
licentie van de publicatie van het bijbehorende hoofdstuk.
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