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N EDERLANDSE SAMENVATTING
Halfgeleiders spelen een essentiële rol in het moderne leven. Ze zijn cruciale componenten
van elektronische apparaten die vooruitgang ergebruik, telecommunicatie en huishoudelijke
apparaten mogelijk maken. Daarnaast zijn halfgeleiders en daaraan gerelateerde informatie
technologieën veel gebruikt in bankzaken, beveiliging, gezondheidszorg, transport, productie en ontelbare andere toepassingen waarmee ze bijna elk aspect van de moderne samenleving beïnvloeden. Al generaties lang wordt er aandacht besteed in dit gebied, specifiek in
het zoeken naar en bestuderen van nieuwe halfgeleidermaterialen. The veelgebruikte halgeleiders zijn silicium, germanium, gallium arsenide en andere elementen in de buurt van het
periodieke systeem. Silicium is het meest kritieke element voor het fabriceren van de meeste
elektronische circuits. Samen met de ontwikkeling van productietechnologie is de grootte
van Si transistoren afgenomen tot enkele nanometers, waarmee de fysieke limiet van bulk
Si wordt benaderd en de ontwikkeling van nieuwe elektronische apparaten wordt gehinderd.
2D materialen hebben in recente jaren veel interesse gewekt door hun nanometer dikte.
Van 2D halfgeleiders wordt vernomen een alternatief te zijn voor Si voor de volgende generatie halfgeleider apparaten. Bovendien worden sommige TMDs (MoS2 . WS2 , WSe2 ,
MoSe2 ), wanneer de dikte wordt verdund van multilaag tot monolaag, verandert van indirecte tot directe bandgap halfgeleider, wat ze erg aantrekkelijk maakt voor toepassingen in
fotonica en opto-elektronica.
Deze thesis focust op de optische eigenschappen van 2D materiaal heterostructuren en
een monolaag WS2 geïntegreerd met plasmonische structuren. Allereerst zijn de CVD gegroeide gedraaide bi-laag WS2 en de mechanisch gestapelde WS2 /Perovskite heterostructuur
bestudeerd. Daarna zijn de oppervlakte plasmon versterkte PL en Ramanverstrooiing van
een WS2 monolaag onderzocht. Daarnaast zijn technische vaardigheden zoals het verkrijgen van WS2 monolagen, preparatie van plasmonische metastructuren en het verplaatsen
van 2D materialen besproken. Dan bestuderen we de optische eigenschappen van plasmonische structuren en hun hybride systeem met WS2 door het meten en analyseren van de
spectra van PL, Raman, reflectie/absorptie en hoekafhankelijke reflectie/absorptie. Tot slot
worden numerieke simulaties (FDTD) geïntroduceerd om onze resultaten te begrijpen en
verifiëren vanuit theoretische aspecten.
2D materialen hebben veel potentiële toepassingen laten zijn vanwege hun excellente fysische eigenschappen. Bovendien manifesteren hun stapels nieuwe onverwachte fenomenen
omdat de eigenschappen van de stapel niet alleen een superpositie van de ouder materialen
zijn, maar worden bepaald door kristalrooster reconstructie, inter-laag koppeling en draaihoek tussen de gestapelde lagen. Het mechanisch fabriceren van de 2D lagen in een verticale
stapel is een snelle en handige manier. Daarnaast is CVD een veelbelovende methode voor
het fabriceren van 2D stapels, wat niet alleen 2D materialen van groot formaat voor het
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mechanisch samenstellen van de stapels voorziet, maar ook de stapels prepareert door de
verschillende structuren direct te groeien. Hoofdstuk 2 geeft als eerste een illustratie van de
zout-geassisteerde CVD-methode voor de groei van een WS2 monolaag. En de gedraaide
WS2 bi-laag zijn met succes gegroeid met CVD. Van het bestuderen van de optische eigenschappen, hebben we gevonden dat de energie van de inter-laag exciton een afhankelijkheid
op de draaihoek toont. Naast de, zoals-gegroeide WS2 monolaag, hBN ingekapseld WS2
en (PEA)2 PbI4 heterostructuren zijn mechanisch geprepareerd. De optische studie heeft de
gerichte gat overdracht van WS2 naar PEPI geïdentificeerd.
Wanneer de multi-laag wordt verdund naar monolagen zal de bandstructuur van WS2
transformeren van een indirecte naar een directe bandgap, wat het geschikt maakt voor toepassingen in fotonica en opto-elektronica. Echter lijdt de atomische dikte van een lage absorptie coefficient wat resulteert in een lage kwantumopbrengst waardoor verdere toepassingen worden gelimiteerd. Om dit probleem op te lossen worden plasmonische structuren, die
absorptie en emissie kunnen versterken, geïntegreerd met WS2 . Hoofdstuk 3 rapporteert de
PL van een nanoschijf array en hBN ingekapseld CVD WS2 monolaag hybride systeem. Om
de PL te maximaliseren wordt de afstand van de array afgestemd om de golflengte van de
plasmonische modi met de golflengtes van de WS2 emissie en de laser excitatie te laten overlappen. Daarnaast is de invloed van de onderste hBN dikte op de PL ook onderzocht. Wij
hebben gevonden dat de PL-verbetering van geoptimaliseerde plasmonische array structuren is de dominante factor die sterkere verbetering laat zien dan door de onderste hBN wordt
bijgedragen. Met 80 K en 293 K zijn respectievelijk een PL-verbetering met een factor 13.1
en 15.6 met plasmonische koppeling (P=320 nm) en een PL-verbetering met een factor 8.5
en 4.4 van een geoptimaliseerde dikte van de onderste hBN (dikte = 45 nm) geobserveerd.
Met sterke light-materie interactie en structurele stabiliteit bij lage temperaturen wordt een
betrouwbaar systeem voor het ontwikkelen van plasmon-versterkte opto-elektronische apparaten geopend en in bredere zin wordt een weg naar het ontdekken van exotische excitonpolariton effecten gebaseerd op 2D materialen en plasmonica gebaand.
We gaan verder met integratie van TMD met MIM vanwege de hoeveelheid van plasmonische modi in MIM. Aan de andere kant zijn de plasmonische modi in MIM systemen
gecompliceerd. Daarom hebben we besloten om de MIM plasmonische structuur eerst te
bestuderen. Hoofdstuk 4 is gewijd aan het onderzoeken van de plasmonische modi van
willekeurige en periodieke MIM systemen. Als eerste is de fysieke aard van verschillende
plasmonische resonanties geïdentificeerd. Vanuit de vergelijking tussen willekeurige en periodieke nanoschijf arrays is een hybride plasmonische modus geïdentificeerd in het periodieke geval. De hybridisatie komt voort uit de koppeling van de SPP en de donkere LSP. De
hybride LSP-SPP modus is onderzocht door het berekenen van de elektrische en magnetische veld distributies, totale elektrische veld intensiteiten en Q-factoren. De Q-factor van
de BIC-achtige modus kan groter zijn dan 50 bij een kleine hoek van inval. Tenslotte hebben we gevonden dat de intensiteit verbetering van de fundamentele 𝜆/2 resonanties in de
periodieke array drie keer is verhoogd ten opzichte van het willekeurige geval. Deze gedetailleerde studies zijn essentieel voor het ontwerpen en optimaliseren van toepassingen die
van hoge lokale veld opsluiting en grote Q-factoren afhangen, zoals licht-materie interactie,
laseren, perfect absorberende en andere opto-elektronische apparaten.
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In Hoofdstuk 4 zijn de plasmonische modi in MIM plasmonische structuren systematisch bestudeerd. Waarna de WS2 monolaag was geïntegreerd in de MIM structuur gebaseerd op de resultaten. Hoofdstuk 5 introduceert een plasmonisch verbeteringssysteem die
SPP en LSP combineert om de Ramanverstrooiing en PL in een Ag-array/hBN-WS2 /laag
systeem te verbeteren. De Ramanverstrooiing en PL van WS2 kan tegelijkertijd worden verbeterd voor meer dan een ordergrootte. De samenloop komt van het feit dat de dispersieve
SPP modus en de LSP modi gemakkelijk kunnen worden ontworpen om spectraal met WS2
te koppelen. Bij het vergelijken van de ongerepte WS2 monolagen is de Ramanverstrooiing
voor de E12𝑔 modus en A1𝑔 modus met 11.7 en 8.5 keer toegenomen vanwege de verbetering
door het koppelen met de SPP modi, welke het spectrale bereik de golflengtes van beide
excitaties en Ramanverstrooiing bedekken. Ondertussen zijn de PL intensiteiten voor de X
en X− ook toegenomen met 12.8 en 10.7 keer vanwege de verbetering van SPP modi, welke
het spectrale bereik de golflengte van excitatie bedekken, en de hybride SPP-LSP modus,
welke het spectrale bereik de emissie golflengtes van X en X− bedekt. De gelijktijdige substantiële verbetering van Ramanverstrooiing en PL hebben baat van de dispersieve aard van
SPP en hybride plasmonische modi. Onze Ag array/hBN-WS2 /laag systeem laat potentiële
toepassingen voor multifunctionele apparaten in plasmonica, fotonica en opto-elektronica.
Dit hoofdstuk demonstreert het voordeel van het gebruik maken van SPP en LSP modi die
Ramanverstrooiing en PL gelijktijdig verbeteren.
Deze thesis heeft de optische eigenschappen van stapels en plasmonische hybride structuren van TMD-apparaten bestudeerd. Onze resultaten verrijken de inhoud van 2D TMDs in
fotonica en opto-elektronica. Er zijn echter nog steeds uitdagingen in het commercialiseren
van 2D TMD fotonische en opto-elektronische apparaten.
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