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Samenvatting

Conventionele op silicium gebaseerde gëıntegreerde elektronische circuits, zoals de

microchips die worden gebruikt in computers en mobiele telefoons, worden gemaakt in het

substraat zelf, meestal een monokristallijne silicium wafer. De circuits zijn geoptimaliseerd

voor hoge prestaties, zoals een hoge kloksnelheid en een laag energiegebruik, door het

zo veel mogelijk verkleinen van de afmetingen van de individuele transistors. Thin-film

transistors (TFTs) worden daarentegen boven op een substraat gemaakt en toegepast in

elektronica over grotere oppervlaktes op goedkope substraten zoals glas en plastic. De

belangrijkste toepassing is in de pixelaansturing van actieve matrix schermen, zoals in

LCD monitoren, televisies en mobiele telefoons. Tegenwoordig wordt amorf silicium veelal

gebruikt als halfgeleider in TFTs. Huidig onderzoek is erop gericht om metaaloxides en

organische polymeren als vervangende halfgeleiders te gebruiken.

De belangrijkste voordelen van halfgeleidende polymeren zijn het gemak waarmee ze

kunnen worden verwerkt en hun buigbaarheid. Verder kunnen de elektrische eigenschap-

pen worden aangepast door middel van chemische synthese. In combinatie met een flex-

ibel plastic substraat kunnen organische TFTs worden geprint, waardoor extreem goed-

kope plastic elektronica mogelijk kan worden. Er zijn meerdere toepassingen voorzien,

waaronder de aansturing van beeldschermen, met als mogelijk resultaat elektronisch pa-

pier, elektronische barcodes en in elektronische neuzen als gassensoren.

Onafhankelijk van de toepassing waarin TFTs zullen worden gebruikt, is het noodza-

kelijk om de drempelspanning te controleren. De drempelspanning is de gate spanning

waar de transistor schakelt tussen het accumulatieregime, waar de stroom hoog is, en

het depletieregime, waar de stroom laag is. In logische poorten bepaalt de drempelspan-

ning het schakelpunt, dat de ingangsspanning is waarbij de poort het uitgangssignaal
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inverteert. Als de transistor gebruikt wordt als sensor bepaalt de drempelspanning het

punt met de hoogste gevoeligheid, omdat daar de verandering in de stroom het grootst

is. Voor standaard op silicium gebaseerde CMOS transistors kan de drempelspanning,

waar de transistor van en naar inversie schakelt, nauwkeurig worden ingesteld door de

hoeveelheid dotering aangebracht door ionenimplantatie. In TFTs is lokale dotering van

de individuele transistors in een circuit echter geen optie. Om deze beperking te omzeilen

en om de drempelspanning extern in te stellen zijn meerdere benaderingen

gerapporteerd. In dit werk zijn dual-gate transistors gebruikt om de drempelspanning

goed in te stellen. De twee gates, aan weerszijden van de halfgeleider, kunnen on-

afhankelijk van elkaar het ladingstransport bëınvloeden. De eerste gate accumuleert

ladingsdragers die een geleidend kanaal vormen, dat door de tweede gate zo kan worden

bëınvloed dat de drempelspanning precies vastgelegd kan worden. Dual-gate transistors

vormen de basis voor de grootste organische circuits die tot nu toe zijn gerapporteerd.

De betrouwbaarheid van organische gentegreerde schakelingen is zeer beperkt door

de spreiding in de drempelspanningen van de individuele transistors, vooral als er unipo-

laire logica wordt gebruikt. Deze spreiding leidt tot een zeer kleine foutmarge in de

logische poorten. Deze zogenaamde noise margin is het maximaal aanvaardbare ruissig-

naal dat opgelegd kan worden aan de logische poort zonder dat er fouten optreden in

het schakelgedrag. Door het gebruik van dual-gate transistors kan de noise margin van

een logische poort significant worden verhoogd. Om dit te demonstreren zijn dual-gate

transistors gëımplementeerd in een eenvoudige logische poort, de inverter. Door de drem-

pelspanning van de driver transistor in de inverter gunstig in te stellen is de noise margin

met een orde van grootte verhoogd, waardoor grote organische gëıntegreerde circuits een

stap dichterbij zijn gekomen.

Van cruciaal belang voor het ontwerpen van organische gëıntegreerde schakelingen is

een goed theoretisch model om het elektrische transport in een TFT te beschrijven. Er zijn

zowel analytische als numerieke modellen gerapporteerd. Doorgaans wordt er een tweedi-

mensionale benadering van de echte driedimensionale structuur van de TFT aangenomen.

Het effect van de halfgeleider dikte wordt hierdoor genegeerd. De bestaande modellen zijn

niet geschikt om het ladingstransport in dual-gate transistors nauwkeurig te beschrijven.

In dit werk is een numeriek programma gebruikt dat, met de benodigde aanpassingen om

het gedrag van organische halfgeleiders te benaderen, een dual-gate transistor nauwkeurig

kan beschrijven.

Dual-gate transistors vertonen vaak een opvallende bult in de gemeten stroomcurves.

Om de oorzaak hiervan te onderzoeken is de dikte van de halfgeleider gevarieerd. Door

spincoaten aangebrachte halfgeleiderlagen hebben normaliter een dikte van tientallen

nanometers. Om de dikte te minimaliseren is een dual-gate transistor gemaakt met een

108



Samenvatting

zelfgeassembleerde monolaag halfgeleider. De monolaag is chemisch gebonden aan het

bodem gate diëlektricum en het top gate diëlektricum kan er op worden aangebracht

zonder de prestaties te verminderen. De transistor gedraagt zich dan als een single-gate

transistor waarbij de effectieve gate spanning een superpositie is van de spanningen van

de top en de bodem gate. Er is geen wisselwerking geobserveerd tussen de twee door

de gates geaccumuleerde kanalen in de halfgeleider. De opvallende bulten in de stroom

curves zijn alleen geobserveerd bij dikke halfgeleiderlagen en afwezig bij de monolaag

halfgeleider.

De transistors gebaseerd op zelfgeassembleerde monolagen kunnen worden gebruikt

als gassensoren. De monolaag kan worden gefunctionaliseerd met een extra laag porfyrine-

molekulen zodat stikstofmonoxide (NO) kan worden gedetecteerd. De NO molekulen rea-

geren met de porfyrinemolekulen, waardoor negatief geladen NO−X ionen worden gecreëerd

die verschuiving van de drempelspanning veroorzaken. Omdat de halfgeleider maar een

enkel molekuul dik is, konden zeer lage concentraties NO in stikstof van slechts enkele

moleculen per miljard stikstof molekulen worden gedetecteerd. Deze gedemonstreerde

gevoeligheid is een nieuwe mijlpaal voor NO detectie met veld-effect transistors.

Transistors die als sensor in vloeistof worden gebruikt zijn al veertig jaar geleden

gedemonstreerd in de vorm van ionen-gevoelige veld-effect transistors (ISFETs) en zijn

nu commercieel verkrijgbaar als pH detectoren. ISFETs zijn standaard MOSFETs waarbij

de gate electrode is vervangen door een elektrolytische gate; een vloeistof met daarin

een referentie-elektrode. De maximaal haalbare gevoeligheid van ISFETs wordt bepaald

door thermodynamica en is beperkt tot een verschuiving van de drempelspanning van 60

millivolt per pH.

ISFETs worden onderzocht als potentiële biosensoren waarbij biomolekulen direct

elektrisch kunnen worden gedetecteerd zonder dat de moleculen eerst hoeven worden

gelabeld met een fluorescerend molekuul voor optische detectie. Het elektrische signaal

van relatief grote molekulen zoals DNA wordt echter afgeschermd door een geladen

dubbellaag van ionen op het grensvlak tussen de oplossing en het gate diëlektricum.

De gevoeligheid van bestaande ISFETs is te laag voor praktisch gebruik. Een grote

verscheidenheid aan mogelijkheden, zoals koolstof nanobuizen, silicium nanodraden en

op diamant gebaseerde ISFETs, wordt onderzocht om de gevoeligheid te vergroten.

Dit werk beschrijft een doorbraak in de gevoeligheid. De capacitieve koppeling in een

dual-gate transistor kan worden gebruikt om de gemeten verandering in drempelspanning

aan de elektrolytische gate om te zetten in een veel grotere verschuiving aan de andere

gate. De gevoeligheid neemt lineair toe met de capacitieve koppeling tussen de top en

bodem gate diëlekrica. Eerst werd een polymere dual-gate TFT gebruikt om een dual-gate

ISFET te maken. Enkele uit twee verschillende polymeerlagen bestaand top diëlektricum
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is gebruikt, omdat er door de losse structuur in een polymeerlaag altijd kleine gaten

zitten. Door een tweede polymere laag aan te brengen worden de gaten in de eerste laag

afgedekt door de bovenliggende laag. Verder zijn de source en drain elektrodes door een

laag fotolak gepassiveerd om lekstromen veroorzaakt door elektrolyse te voorkomen. De

uiteindelijke sensoren waren stabiel bij hoge drain spanningen. De capacitieve koppeling

werd beperkt door de dikte van het top gate diëlektricum, dat uit twee lagen bestond.

De gevoeligheid van de sensor kon worden verhoogd, maar slechts tot 100 millivolt per

pH.

Om de gevoeligheid significant te verhogen is de capacitieve koppeling geoptimaliseerd.

Door het gebruik van een ultradun top gate diëlektricum van slechts een enkele mono-

laag werd een capacitieve koppeling bereikt die bijna twee ordes hoger was dan voor het

polymere gate diëlektricum. De monolaag is echter niet in staat om al het water uit de

halfgeleider te houden, dus is het nodig om de drainspanning zeer laag om electrolyse

te voorkomen. Om toch nog een betrouwbare meting te kunnen doen is een halfgelei-

der nodig met een hoge mobiliteit, zodat er bij een lage drain spanning toch nog een

goed meetbare stroom loopt. Als halfgeleider is daarom zinkoxide gebruikt, waardoor

een gevoeligheid van 2.5 volt per pH kon worden behaald. Dit resultaat maakt het mo-

gelijk om betrouwbare biosensoren te maken waarbij de moleculen op een eenvoudige

manier elektrisch kunnen worden gedetecteerd en niet meer biochemisch hoeven worden

gelabeld.

110


