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Samenvatting 

De groeiende vraag naar snelle, energiezuinige elektronica in de laatste decennia 

vereist verbeterde elektronische apparaten die tevens kleinere afmetingen hebben. 

Desalniettemin is het materiaal voor het actieve kanaal voor transistoren ongewijzigd 

gebleven. De verdere groei van de conventionele Si-technologie wordt belemmerd door 

technologische limieten zoals het kwantum tunneleffect, dat de thermische efficiëntie van 

de apparaten vermindert, en de ingewikkelde en dure lithografische processen die vereist 

zijn om het actieve kanaal verder in grootte te reduceren. Dit heeft geleid tot onderzoek 

naar alternatieven die ervoor zouden kunnen zorgen dat de apparaten minimaal 

gelijkwaardig blijven in prestaties, terwijl hun dimensies en energieverbruik verminderd 

worden. Een van de beste kandidaten hiervoor zijn enkelwandige koolstofnanobuizen 

(SWNTs). Transistorkanalen gemaakt van halfgeleidende enkelwandige 

koolstofnanobuizen (s-SWNTs) hebben ladingsdragers met een buitengewoon hoge 

mobiliteit (tot wel 100 000 cm
2
 V

-1
 s

-1
) vergeleken met Si (1400 cm

2
 V

-1
 s

-1
). De 

bandkloven van de sSWNTs schalen omgekeerd evenredig met de diameter van de buizen 

(ongeveer 1 nanometer). Een typische waarde voor de bandkloof ligt rond 1 eV, wat een 

perfecte waarde is voor het gebruik in transistoren. De aanwezigheid van een echte 

bandkloof maakt het mogelijk om de apparaten uit te schakelen en daardoor is een hogere 

aan-uit-verhouding mogelijk dan voor het andere nanokoolstof-alternatief grafeen. 

Om een goed alternatief te zijn voor bestaande technologieën moeten 

koolstofnanobuizen voldoen aan een aantal vereisten als een hoge mobiliteit en hoge aan-

uit-verhouding, en ze moeten op een goedkope, gemakkelijke en reproduceerbare manier op 

grote schaal verwerkt kunnen worden. Tot op heden werden hoogwaardige 

koolstofnanobuistransistoren gemaakt door het groeien van de nanobuizen met behulp van 

chemische dampdepositie, gevolgd door het aanbrengen op een substraat en het maken van 

de contacten met elektronenstraallithografie. In dit werk maken we gebruik van nanobuizen 

die middels polymeren gescheiden zijn. Het doel was om hoogwaardige transistoren te 

maken met de geprepareerde nanobuizendispersie en om een reproduceerbare en schaalbare 

techniek te ontwikkelen voor het maken van FETs.  

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe een simpele techniek voor het aanbrengen van de 

nanobuizen, zoals blade coaten, kan leiden tot een significante verbetering in de prestaties 
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van de apparaten door middel van het ordenen van de SWNTs. Het is aangetoond dat deze 

techniek tot een betere reproduceerbaarheid en opschaling van het proces kan leiden dan 

alternatieven als spincoaten en drop-casten. Later demonstreren we dat het omwikkelen van 

de SWNT met polymeren niet alleen het selectieproces van de SWNTs beïnvloedt, maar 

ook de prestaties van het apparaat. FETs gemaakt van met PF12 omwikkelde SWNTs laten 

bijna symmetrische ambipolaire karakteristieken zien, waarbij de stroomcurves van de 

gaten en elektronen gelijk zijn. Dit is in contrast met de SWNT-transistoren waarbij 

P3DDT als polymeer gebruikt is: deze hebben een significant lagere elektronstroom. 

Hoofdstuk 3 omvat een gedetailleerde studie over het mechanisme achter het 

transport van de ladingsdragers in ambipolaire FETs van SWNTs die semigeordend zijn. 

Het abnormale temperatuursafhankelijke niet-lineaire transport in SWNTs met een grote 

diameter suggereert een wisselwerking tussen het intrinsieke transport van individuele 

buizen en de eigenschappen van het percolerende netwerk. Dit toont aan dat polymeer-

omwikkelde SWNTs een materiaalsoort is met een complexe, hybride aard. 

Voor het fabriceren van hoogwaardige transistoren is het heel belangrijk om pure 

en geconcentreerde SWNT-inkten te kunnen produceren. Met behulp van een nieuw 

polymeer, poly(2,5-dimethylidynenitrilo-3,4-didodecylthienylene) (PAMDD), slaagden we 

erin om sSWNTs-oplossingen met hoge concentratie te maken. Om een schatting te maken 

van het aantal metaalachtige soorten in de inkten fabriceerden en analyseerden we 

transistoren waarbij de afstand tussen de bron- en afvoerelektrode niet groter was dan de 

gemiddelde lengte van een SWNT. In Hoofdstuk 4 staan statistieken van meer dan 190 

apparaten met kanalen van 300 nm lengte, met een totaal aantal SWNTs van 646. Vanwege 

het feit dat er geen kortsluiting optrad tijdens de elektrische karakterisatie schatten we de 

zuiverheid van de oplossing hoger dan 99.9%. 

In Hoofdstuk 5 demonstreren we de precieze plaatsing van SWNTs in het kanaal 

van de transistor. Deze aanpak was mogelijk door de functionalisatie van het polymeer met 

thiolhoudende zijketens, wat in chemische zelfassemblage van de geselecteerde sSWNTs 

op gouden elektrodes resulteerde. Door middel van directe chemische zelfassemblage van 

de SWNTs/thiolhoudende polyfluorenen op substraten met lithografisch gedefinieerde 

elektrodes fabriceerden we veldeffecttransistoren, bestaande uit een netwerk van SWNTs of 

één enkele SWNT, met verscheidene kanaallengtes. We demonstreren een opmerkelijke 

opbrengst van 100% voor apparaten met slechts één SWNT, waarbij alle apparaten 
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gekenmerkt zijn door een hoog vermogen en een hoge reproduceerbaarheid. Het is 

opmerkelijk dat de SWNTs die geassembleerd zijn met thiolgroepen stabiel verankerd zijn 

aan het substraat en dat deze bestand zijn tegen externe perturbatie zoals sonicatie in 

organische oplosmiddelen. 

  


