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Samenvatting 

In de afgelopen decennia zin er veel ontwikkeling geweest in de elektronische 

technologie. Op silicium gebaseerde halfgeleiders worden kleiner en sneller zoals 

voorspeld in de wet van Moore. Hoewel de wet van Moore nu nog geld voor deze 

transistoren is het einde van deze trend in zicht. Daarom word er veel onderzoek 

gedaan naar nieuwe halfgeleider materialen en andere structuren om de wet van 

Moore door te zetten. Potentiele vervangers waar veel onderzoek naar gedaan word 

is de groep van 2 dimensionale materialen. Deze materialen zijn potentiele opties 

om de silicium geledingskanalen in transistoren te vervangen.  Een materiaalgroep 

die als veel belovend word gezien door zijn elektrische en optische eigenschappen 

is een structuur van gelaagde halgeleiders genaamd transitie metalen 

dichalcogenides (TMDs). Een specifiek voorbeeld is MoS2 vanwege zijn bijzondere 

eigenschappen zoals zijn veldeffecttransistor (FET) eigenschappen, supergeleiding 

en splitsing van de bandstructuur onder invloed van een magneetveld het zo 

genoemde bandstructuur Zeeman effect (valley Zeeman effect). Andere nieuwe 2D 

materialen zijn voorgesteld door theoreten en later onderzocht. Een nieuwe veel 

belovende kandidaat waar onderzoek naar gedaan wordt is Germanaan (GeH). Op 

dit moment zijn veel van de eigenschappen van GeH nog onbekend.  

Twee van de vier jaren van mijn PhD onderzoek heb ik aan de Rijksuniversiteit 

van Groningen gedaan. In deze jaren heb ik de fysische eigenschappen van 2D 

materialen MoS2, WS2, grafeen en GeH onderzocht. In mijn thesis focus ik alleen 

op de elektrische geleiding en met name op de kwantum geleidingseigenschappen 

van MoS2 en GeH. Kwantum geleiding is in de meeste studies gerelateerd aan 

speciale structuren, elektronische twee-laags transistor (EDLT). In hoofdstuk 2 en 

3 worden de verticale heterotoestanden van één enkele lagen dik MoS2 vlok, waarin 

twee parallelle geleidingskanalen zijn vastgesteld en waarvan de interactie tussen 

deze twee kanalen elektronisch kan worden aangepast door het veldeffect. In 

hoofdstuk 4 worden de eigenschappen van een laterale supergeleider-normaal 

metaal (SN) gevormd op de aaneenkoppeling van MoS2 met een metaal.  Hoofstuk 

5 behandeld de eigenschappen van germanaan vlokken.  Het project in het eerste 

deel van mijn onderzoek dat ik gedaan heb in HKUST bestaat uit de bestudering 

van de fysische eigenschappen van enkelwandige koolstofnanobuizen, dit word 

beschreven in de Appendix van deze thesis.  

Verticale heterotoestanden in meerlaagse MoS2 (Hoofdstuk 2 en 3) 
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In eerdere onderzoeken naar meerlaagse MoS2-EDLT is supergeleiding met 

sterke 2D karakteristieken geobserveerd. Theoretische berekeningen lieten zien 

dat met ionische gating de ladingsdragers alleen door de bovenste laag konden 

stromen. In ons onderzoek naar de geleidingseigenschappen van een dubbele gate 

MoS2 transistor op een h-BN substraat hebben we bewezen dat de geleiding door 

twee parallelle kanalen gaat. Supergeleiding word opgewekt in de eerste paar lagen 

van de oppervlakte van de enkele lagen dik MoS2 vlok doormiddel van de bekende 

ionische gating techniek. De ladingsdrager dichtheid die is opgewekt door de 

ionische gating is in de orde grote van ~1014 cm-2. Door het sterke Thomas-Fermi 

afschermingseffect zijn de ladingsdragers voornamelijk beperkt tot de bovenste 

laag van de MoS2 vlok. De onderste laag blijft een intrinsieke halfgeleider, dit word 

beïnvloed door de back gate. Shubnikov-de Haas (SdH) oscillaties zijn 

geobserveerd onder invloed van een hoge magnetisch veld nadat de supergeleiding 

is onderdrukt. De ladingsdrager dichtheid die voor de SdH oscillatie zorgt kan 

worden berekend uit de oscillatie periode. Dit blijkt een order van grootte kleiner 

te zijn dan de laagst mogelijke ladingsdichtheid die nodig is voor supergeleiding. 

Dit resultaat laat zien dat supergeleiding en SdH oscillaties ontstaan in de bovenste 

en onderste oppervlakte laag, respectievelijk. Dit is onomstotelijk bewijs voor het 

twee parallelle geleidingskanalen model. Er zijn twee redenen voor een hoge 

ladingsbewegelijkheid van het onderste kanaal: (1) in vergelijking met SiO2, het 

atomische vlakke h-BN substraat verminderd de verstrooiing door de ruwheid van 

het substraat en (2) de bovenste hoog gedoteerde laag werkt als een 

afschermingslaag voor de onderste laag en verbeterd daardoor de bewegelijkheid 

van de ladingsdragers.  

De Laundau niveau ontaarding g = 3 kan worden verkregen uit de SdH 

oscillaties, dit resultaat is consistent met eerdere observaties. Een andere 

belangrijke parameter is de effectieve massa, m* = 0.6 me welke is verkregen uit de 

temperatuursafhankelijkheid van de SdH oscillaties. Deze twee parameters geven 

belangrijke informatie over de energie niveaus van het onderste kanaal. Deze 

niveaus suggereren de geleidende elektronen uit het  kanaal Q/Q’ bandstructuur 

komen, omdat de K/K’ bandstructuur van de hoeken van de Brilouin zone een 

effectieve massa van m* = 0.5 me heeft, ook zou hier de ontaarding van het Landau 

niveau g = 1 moeten zijn als het Fermi niveau zich in de K/K’ bandstructuur 

bevindt. De verkregen ontaarding is gelijk aan de helft van 6 Q/Q’ bandstructuur. 

Dit laat zien dat de bandstructuur ontaarding word opgeven door het magnetische 

veld, zoals beschreven in het bandstructuur Zeeman effect.  

De bovenste en onderste geleidingskanalen in de meerlaagse MoS2 vlok vormen 

een verticale verbinding gelijkend aan de conventionele van der Waals 

heteroverbinding. Structuren met nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld door de 

interactie tussen de twee geleidingskanalen te veranderen. Een vergelijkbare 
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structuur was gemaakt voor een MoS2-EDLT op een hoge-κ diëlectrisch HfO2 

substraat.  De ionische gating induceert supergeleiding in de bovenste oppervlakte 

laag en de back gating induceert een metallische staat in de onderste oppervlakte 

laag. De HfO2 back gate kan de geleiding van het onderste kanaal meer veranderen 

in vergelijking met een SiO2 back gate. Verrassend genoeg kan de supergeleiding in 

het bovenste kanaal veranderd worden met andere variabelen. Voor negatieve back 

gate voltages, blijft het onderste kanaal isolerend en gedraagt zich als een extra 

gate diëlektrische laag voor de back gate controle van de supergeleiding in het 

bovenste kanaal. Een continue supergeleiderisolator (SI) kwantum fase transitie is 

gebaseerd op deze configuratie. Voor positieve back gate voltages wordt het 

onderste geleidingskanaal metallisch door een elektronen accumulatie. Het sterke 

anti-nabijheidseffect tussen het onderste metallische kanaal en in het bovenste 

kanaal kan de supergeleiding worden onderdrukt. Een ‘bipolair’ achtig 

supergeleidende transistor is gecreëerd in verschillende regimes door verschillende 

mechanismes. Voor een negatieve back gate spanning is de supergeleiding niet 

mogelijk door de verwijdering van ladingsdragers door het elektrisch veldeffect. 

Voor positieve spanningen, word de supergeleiding onderdrukt door het anti-

nabijheidseffect tussen de supergeleidende laag en de metallische laag. 

Laterale supergeleider-normaal metaal verbinding in MoS2 

(Hoofdstuk 4) 

Na het bestuderen van de verticale interacties in de enkele lagen dikke MoS2 

vlok, focuste  het onderzoek zich daarna op het laterale transport op de oppervlakte 

van MoS2. We fabriceerden een MoS2-EDLT structuur, op een h-BN substraat, het 

midden van de MoS2 vlok werd bedekt met een h-BN vlok. Ionische gating heeft 

een zwak effect op de overgang tussen h-BN en het MoS2 oppervlak, omdat h-BN 

de ionen van het MoS2 oppervlak weghoudt, vandaar dat het in de normale staat is. 

De niet bedekte MoS2 oppervlakte laat door de ionische doping makkelijk 

supergeleiding zien. De geleiding van ladingsdragers door de h-BN bedekte MoS2 

oppervlak kunnen worden beïnvloed door back gateing, vergelijkbaar met een 

klassieke transistor. Met positieve back gate spanningen, word het met h-BN 

bedekte MoS2 geleidingskanaal metallisch, en een SN verbinding vormt. Uit de IV 

karakterisatie  blijkt dat het bedekte deel van de MoS2 vlok een hoge 

bewegelijkheid heeft voor de ladingsdragers, dit laat tevens zien dat de structuur 

homogeen en van goede kwaliteit is. Dit is later bewezen door de observatie van 

SdH oscillaties in hoge magneet velden. Daaruit zijn de Landau niveau ontaarding 

en een effectieve massa bepaalt. Deze waardes komen overeen met eerdere 

observaties in het onderste geleidingskanaal van de meerlaagse MoS2 vlok.  
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Door het hoge doteringsverschil tussen de onbedekte- en bedekte deel van de 

MoS2 vlok vormt een energie barrière in de SN overgang. De hoogte van deze 

barrière blijkt tussen een nul energie barrière en een sterke tunnel barrière te 

zitten, dit blijkt uit weerstand die in de order van 1 kΩ ligt. In dit geval, wanneer er 

stroom loopt tussen het normale en het supergeleidend kanaal kunnen zowel de 

Andreev reflectie en de normale reflectie plaats vinden op het scheidingsvlak met 

een eindige waarschijnlijkheid. Uit theoretische berekeningen blijkt dat de 

waarschijnlijkheid van een Andreev reflectie geen lineaire functie van elektronen 

energie is. Wanneer de elektronen energie toeneemt neemt de  waarschijnlijkheid 

van een Andreev reflectie eerst toe en daarna af. De maximum waarschijnlijkheid 

word bereikt wanneer de elektronen energie gelijk is aan Δ (waar 2Δ gelijk is aan 

een BCS supergeleiding energie bandkloof).  Door het toepassen van een zwak 

loodrecht magnetisch veld word de waarschijnlijkheid van een Andreev reflectie 

vergroot door  het kleiner worden van de energie bandkloof in de BCS. Deze kloof 

manifesteert zichzelf in een negatieve magnetischeweerstand (MR) in het zwakke 

magnetische veld regio. Met het sterker worden van het magnetische veld worden 

de Cooper paren gesplitst wat resulteert in een positieve MR.  

Germanaan transistoren (Hoofdstuk 5) 

Hoewel de TMDs verzameling gerepresenteerd door MoS2 een goede potentie 

heeft voor applicaties, word er naar nieuwe 2D materialen gezocht. Siliceen en 

germaneen zijn interessant omdat ze goed passen in huidige op silicium en 

germanium gebaseerde transtoren. Hoewel, siliceen en germaneen geen intrinsieke 

bandkloof hebben en niet stabiel zijn in normale omgevingsomstandigheden. Deze 

problemen kunnen worden voorkomen door waterstof-terminatie aan beide zeiden 

van het 2D materiaal, resulterend in silicanaan en germanaan.  Als uitbreiding op 

het onderzoek naar kwantum fenomenen in 2D materialen, bestudeerden we de 

transport eigenschappen van germanaan (GeH) transistoren. De grote energie 

kloof is bevestigd door de isolerende toestand van ongerepte GeH. Zonder enige 

behandeling kan de geleiding kan niet worden veranderd door een back gate of een 

vloeibare ionische gate. Thermische behandeling in een inert gas is geprobeerd. Na 

de behandeling is de elektrische geleiding significant verbeterd. De versterking van 

de geleiding is positief gecorreleerd met de temperatuur van de thermische 

behandeling, hogere temperaturen leiden tot een betere geleiding. In het bijzonder 

de p-type FET karakteristieken zijn geobserveerd met een aan/uit verhouding van 

~30, na thermische behandeling met medium temperaturen. Door een thermische 

behandeling met hoge temperaturen word een metallische staat is verkregen. Bij 

het vergelijken van de weerstand en Raman spectra met andere allotropen van Ge 

geloven we dat wat we meerlaags germanaan na de thermische behandeling 
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hebben verkregen. Op lage temperaturen is zwakke antilokalisatie waargenomen in 

de magnetische weerstand van thermische bewerkte GeH. Dit gedrag zijn de eerste 

experimentele observaties in meerlaags GeH.  

Ultra-kleine koolstof nanobuizen (Appendix) 

Naast de 2D materialen worden één dimensionale (1D) materialen gezien als 

een elementaire onderdeel voor de nanotechnologie industrie. Een typisch 

voorbeeld van een 1D materiaal zijn koolstofnanobuizen (CNTs).  

Koolstofnanobuizen zijn veel bestudeerd vanwege hun unieke eigenschappen. 1D-

gegate 2D halfgeleider veldeffecttransistoren (1D2D-FETs) zijn recent gepubliceerd. 

De 1D2D-FET bestaat uit een MoS2 kanaal en een enkelwandige CNT gate met een 

lengte van ~1 nm. De transistor heeft een hoge aan/uit ratio, een lage subtreshold 

verandering en een lage lek stroom. Om applicaties in elektronische appraten 

mogelijk te maken is een synthese van een gewenste chiraliteit (n,m) CNTs op een 

gegeven locatie met gecontroleerde oriëntatie en lengte gewenst.    

In het eerste deel van mijn PhD studie heb ik besteed aan onderzoek naar de 

synthese van ultra-kleine SWCNTs in lineaire kanalen van AlPO4-5 (AFI) zeoliet 

kristallen. De diameter (0,4 nm) is bevestigd door gebruik te maken van Raman 

spectroscopie en hoge resolutie transmissie elektronen spectroscopie (HRTEM). 

De oude methode gebruikt een organisch voorbeeld in een AFI kristal kanaal als de 

koolstof bron om CNTs te maken. Wij hebben een nieuwe CVD methode 

ontwikkeld die de efficiëntie van de groei van CNTs verbeterd. Verschillende 

verhittingsprocessen zijn getest om de groei condities te optimaliseren voor 

SWCNTs@AFI. Door gebruik te maken van ethyleen als koolstof bron en te 

verhitten tot 700 ˚C werden hoogwaardige SWCNTs gegroeid. Uit de Raman 

spectra blijkt dat de RBM en G banden beter zijn dan in het oude proces. Twee 

observeerbare RBM pieken op 535 en 5651 cm-1 laten zien dat de gesyntiseerde 0,4 

nm-SWCNTs@AFI voornamelijk (5,0) en (3,3) koolstofnanobuizen zijn, dit is wat 

de theorie voorspeld had. Door het gebruik van CO als koolstof bron bij de 

synthese resulteert in SWCNTs die voornamelijk (5,0) zijn.  Dit resultaat laat zien 

dat het mogelijk is om chiraal selectieve processen voor 0,4 nm-SWCNTs@AFI 

mogelijk zijn.  

Vooruitzicht 

Door de combinatie van een ionische vloeistof gate en een back gate zijn 

meerdere interessante fenomenen geobserveerd in dubbele gate MoS2 transitoren. 

Verticale elektronische heterotoestanden worden gevormd in de bovenste en 

onderste laag van de enkele laag dikke MoS2 vlok. Deze twee heterotoestanden 
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kunnen interacteren doormiddel van het anti-nabijheidseffect. SdH oscillaties zijn 

waargenomen in het onderste kanaal. Door het verbeteren van de structuur 

kwaliteit, kunnen we mogelijk een kwantum Hall toestand maken in MoS2, tot nu 

toe is dit nog niet geobserveerd. Een andere interessante richting is het maken van 

een verticale structuur, waarin supergeleiding is geïnduceerd in de elektron 

geleidingsband van MoS2 en het onderste kanaal is gedoteerd met gaten 

resulterend in een verticale p-n structuur. Waarvan de n kant supergeleidend is. 

Deze configuratie kan gebruikt worden om verstrengelde photonen paren te 

genereren.  

Hoewel de eerste resultaten laten zien dat we meerlaags germaneen 

geproduceerd hebben zal dit nog bewezen moeten worden met andere 

karakterisatie technieken zoals XRD, PDF en XPS. Omdat de huidige structuren 

relatief dik zijn is het maken van FETs gebaseerd ultra-dunne lagen van GeH en 

het onderzoek naar thermische en geleidingseigenschappen nog erg lastig. 

Daarnaast is het erg interessant om de optische eigenschappen van thermisch 

behandeld GeH te onderzoeken. Door de grote geobserveerde spin-orbitaal 

koppeling is GeH ook erg interessant voor de ontwikkeling van optische 

elektronica.  

0,4 nm-SWCNTs in lineaire kanalen van AFI kristallen zijn goede materialen 

om quasi-één-dimensionale (1D) materiaal systemen met interessante 

elektronische eigenschappen te onderzoeken. Bewijs voor supergeleiding is 

geobserveerd in dit systeem. Uit de BCS theorie volgt dat de 

supergeleidingstransitie temperatuur TC word gegeven door 𝑘B𝑇c = 1,13𝐸D𝑒−1/𝑁(0)𝑉  

waar 𝑘B  de Boltzman constante is, 𝐸D is de Debye cutoff energie en V is de 

elektron-phonon koppeling potentiaal. 𝑁(0) is de dichtheid van toestanden (DOS) 

op het Fermi niveau. Het is bekend dat er van Hove singulariteiten in de 

bandstructuur van CNTs zijn, dit zijn punten waar de DOS groot is. Wanneer het 

Fermi niveau word verplaats naar een Van Hove singulariteit, word de dichtheid 

van toestanden 𝑁(0) groot. Dit resulteert in een hoog transitie materiaal. Met de 

verbetering van de kwaliteit van de 0,4 nm-SWCNTs@AFI zijn er interessante 

elektronische eigenschappen te onderzoeken van deze ultra-kleine nanobuizen. 

Gecombineerd met de EDLT techniek kunnen waardevolle resultaten worden 

verkregen.   


