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9 Samenvatting 

Zelfassemblage van organische moleculen zou een mogelijke 

‘bottom-up’ benadering kunnen zijn om nanostructuren te bouwen die 

geschikt zijn voor toekomstige elektronische apparaten. In dit proefschrift 

bestudeerden we zelf-geassembleerde structuren op metalen oppervlakken 

en op grafeen. We hebben ons op twee onderzoeksvragen gericht. Op een 

fundamenteel niveau hebben we de mechanismen van een zelf-

assemblagestructuur bestudeerd (Hoofdstuk 4), evenals de subtiele, maar 

merkwaardige, invloed van grafeen op de uiteindelijke nanostructuur 

(Hoofdstuk 5). Om een stap richting een mogelijke toepassing te zetten, 

verkenden we een modelsysteem van zelf-geassembleerde lading-

overdrachtscomplexen (Hoofdstuk 6) en bekeken we de mogelijkheid om 

organische elektronische apparaten te fabriceren op grafeen (Hoofdstuk 7). 

We hebben de structurele eigenschappen van onze systemen onderzocht 

met behulp van ‘scanning tunneling microscopy’ (STM) op de nanoschaal 

en ‘low-energy electron diffraction’ (LEED) op een grotere schaal. In één 

geval hebben we ook de chemische omgeving van onze adsorbens 

bestudeerd met behulp van X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). De 

elektronische eigenschappen werden onderzocht met behulp van ‘scanning 

tunneling spectroscopy’ (STS), ‘ultraviolet photoelectron spectroscopy’ 

(UPS) en angle-resolved photoelectron spectroscopy (ARPES). 

In hoofdstuk 4 rapporteren we over de studie van een op maat 

gemaakt organisch molecuul op Au (111) met behulp van STM en LEED. 

De verbinding werd specifiek gesynthetiseerd om grote conformationele 
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flexibiliteit te vertonen. Bij adsorptie vonden we een zelf samengestelde 

rangschikking gestabiliseerd door H-bindingen. Binnen de ordening 

vertoonde de verbinding verschillende conformaties. Het opwarnen van het 

monster veranderde de conformationele samenstelling van de moleculen 

aan het oppervlak niet, maar verhoogde de ‘long-range’ orde van de 

opstelling. De toenemende zijwaartse druk door de adsorptie van meer 

moleculen leidde tot een nieuwe rangschikking Binnen de tweede 

rangschikking vertoonde de verbinding nog steeds een andere conformatie 

dan de conformatie die in de gasfase energetisch gezien de voorkeur heeft. 

In tegenstelling tot de eerste rangschikking vertoonden echter alle 

moleculen dezelfde conformatie in de tweede rangschikking. Het 

waargenomen gedrag van de verbinding was onafhankelijk van andere 

preparatie parameters, zoals de depositiesnelheid. We hebben daarom een 

uitsluitend bedekking-gecontroleerde overgang van een monomorf systeem 

met slechts één moleculaire rangschikking naar een polymorf systeem met 

twee naast elkaar bestaande rangschikkingen vastgesteld. Dit resultaat 

verschilt sterk van eerdere rapporten met dezelfde verbindingen op Ag 

(111), wat aantoont dat hoge conformationele flexibiliteit kan worden 

gebruikt om verschillende zelfassemblage-eigenschappen op vergelijkbare 

oppervlakken te bereiken. 

 In Hoofdstuk 5 hebben we STM, LEED en STS gebruikt om de 

zelfassemblage van een lineair molecuul met twee koolstofnitride-

herkenningslocaties op HOPG en grafeen op Cu (111) te bestuderen. Na 

adsorptie werden de moleculen geassembleerd in ‘close-packed’ structuren 

van parallelle moleculen gestabiliseerd door een combinatie van H-binding 
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en dipolaire koppeling tussen naburige, tegengesteld georiënteerde 

koolstofnitridegroepen. De structuren vertoonden een eigenaardige 

verschuiving langs de lange as van de moleculen. Op HOPG vond deze 

verschuiving bij elk vierde molecuul plaats, terwijl op grafeen op Cu (111) 

er twee structuren, met een verschuiving om elk vierde en met een 

verschuiving om elk vijfde molecuul, naast elkaar bestonden. Een dergelijke 

verschuiving werd niet gemeld voor vergelijkbare moleculen op metalen 

substraten of in het bulkstadium. We concluderen (i) dat deze verschuiving 

een uniek kenmerk is van de zelf-assemblage van dit molecuul op grafitische 

substraten en (ii) dat één laag van grafiet, d.w.z., grafeen, voldoende is om 

genoemde verschuiving te induceren. 

 In hoofdstuk 6 bespreken we de zelfassemblage van een 

elektronendonor en een elektronenacceptor-molecuul op Ag (111). In de 

homo-moleculaire laag werd de elektronenacceptor geassembleerd tot een 

poreus netwerk dat evenredig was met betrekking tot het substraat zoals 

onthuld door STM en LEED. Daarentegen zijn de elektronendonor  

moleculen geassembleerd tot een ‘close-packed’ netwerk. Na het mengen 

van de twee moleculen, faciliteerde de complementaire aard van de twee 

moleculen een ‘close-packed’ structuur met een 1: 1 verhouding van 

acceptor en donor moleculen. De gemengde laag was niet evenredig met 

het onderliggende substraat en verder onderging de elektronendonor een 

conformatieverandering vergeleken met de homo-moleculaire laag. XPS-

metingen bevestigden de succesvolle vermenging van de twee moleculen.Bij 

het onderzoeken van de elektronische structuur van de systemen, toonden 

UPS en ARPES-metingen significante veranderingen in de bezette 
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toestanden van de moleculen na vermenging. STS-metingen toonden de 

opkomst van een nieuwe onbezette toestand die ruimtelijk homogeen 

verdeeld was over beide moleculen. De waargenomen elektronische 

veranderingen betekenden een succesvolle hybridisatie van de twee 

moleculen bij co-adsorptie op het Ag (111) -oppervlak. Daarom 

presenteerden we in dit hoofdstuk een modelsysteem voor zelf-

geassembleerde, lading-overdrachtscomplexen die mogelijk bruikbaar zijn 

in moleculaire elektronica. 

In Hoofdstuk 7 presenteren we de zelfassemblage van twee 

verbindingen, namelijk ‘benzene-tribenzoic acid’ (BTB) en ‘trimesic acid’ 

(TMA), op grafeen op Ir (111) en de invloed van de moleculaire adlayer 

op de bandstructuur van grafeen. Beide moleculen verschillen in grootte, 

maar delen een drievoudige symmetrie evenals drie carboxylgroepen als 

herkenningsplaatsen voor H-binding. Met behulp van STM en LEED 

hebben we de zelfassemblage van elke verbinding onderzocht in 

afhankelijkheid van de moleculaire dekking. Voor BTB hebben we een 

overgangs-dekking tussen een honingraatstructuur en een dicht 

opeengepakte structuur bepaald. Daarentegen vertoonde TMA, tussen een 

honingraat en een dicht opeengepakte structuur, bloemstructuren van 

verschillende groottes. Als gevolg hiervan konden we geen duidelijke 

overgangsdekking tussen deze structuren vaststellen. Bij het onderzoeken 

van de bandstructuur van grafeen na de depositie van verschillende 

moleculaire dekkingen, ontdekten we dat het Dirac-punt van de Dirac-kegel 

verschoof naar hogere bindingsenergieën. Deze verschuiving was meer 

uitgesproken voor hogere moleculaire dekkingen dan voor TMA in 
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vergelijking met BTB. Daarom hebben we een correlatie vastgesteld tussen 

de dichtheid van carboxylgroepen op grafeen en de verschuiving van het 

Dirac-punt. Het meest verrassend was dat voor de bestudeerde dekking van 

TMA we een significante opening van de Dirac-kegel van 300 meV 

waarnamen. Hoewel een opening van grafeen geïnduceerd door moleculaire 

adsorptie theoretisch is voorspeld, is deze tot nu toe niet direct 

waargenomen. Onze studie is daarom het eerste experimentele ‘proof-of-

principle’ voor de haalbaarheid van op grafeen gebaseerde organische 

elektronische apparaten. 
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