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Abstrakt
Tato diplomová práce se věnuje depozici Ga a GaN struktur na grafenový substrát vyro-
bený metodou mechanické exfoliace. Mechanická exfoliace byla provedena novou metodou
použitím DGL Gel-Filmu s kineticky kontrolovanou adhezí. Gálium je deponované meto-
dou molekulární svazkové epitaxe pomocí efuzní cely za UHV podmínek. Pro vznik GaN
bylo nadeponované Ga dále nitridované. Struktury byly zkoumané pomocí optického mi-
kroskopu, SEM, Ramanovy spektroskopie a fotoluminiscence.

Summary
This diploma thesis is focused on deposition Ga and GaN structures on graphene fab-
ricated by method of mechanical exfoliation. For mechanical exfoliation was used new
method with using DGL Gel-Film with kinetically controlled adhesion. Ga is deposited
by Molecular beam epitaxy with using effusion cell in UHV conditions. GaN was ob-
tained by post-nitridation of Ga islands. These structures were investigated with optical
microscope, SEM, Raman spectroscopy and photoluminiscence.
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Úvod

Od prvního vyrobeného grafenu uplynulo víc než deset let a výzkum různých způsobů
výroby grafenu a jeho charakterizace je už v pokročilém stádiu. Grafen je jeden z nejinten-
zivněji zkoumaných materiálů a předpokládá se, že si najde pevné místo v polovodičovém
průmyslu.

Grafen vyrobený metodou mechanické exfoliace je v současnosti nejkvalitnější, i když
je jeho výroba náročná a nejméně efektivní. Tenhle polovodič má nulový zakázaný pás,
proto je inertní a netvoří vazby. Gálium na grafenu vytváří unikátní strukturu polovodiče
s kovem, která nabízí jedinečné vlastnosti a možné využití v plazmonice, senzorice bio-
molekul, fotodetektorech na bázi grafenu, plazmonické fotokatalýze nebo fotonice obecně.
Spojení grafenu s kovovou nanočásticí je z technologického pohledu nová skupina materi-
álů, která vyžaduje základní výzkum vlastností a využití. Pomáhá nám rovněž pochopit
základní vlastnosti grafenu, jako např. jeho interakci se světlem. Právě přítomnost kovo-
vé nanočástice na grafenu zesiluje výkonnost senzorů a solárních článků založených na
grafenu.

Nitrid galitý (GaN) je polovodič s přímým (zářivým) přechodem a s velkým zakázaným
pásem. Proto je používaný v optoelektronice i fotonice, kde je hlavním materiálem pro
výrobu světlo-emitujících diod (LED). Kvůli problému najít vhodný substrát k růstu
GaN se spojení s grafenem zdá být vhodné díky podobnému hexagonálnímu uspořádání
atomů a malé neshodě mřížkových parametrů. Grafen je díky své tloušťce transparentní
materiál, a proto by mohl sloužit jako transparentní elektroda pro LED diody. Růst GaN
na grafenu úzce souvisí s růstem Ga na grafenu, protože GaN vzniká post-nitridací Ga
ostrůvků. Proto je nutné zkoumat jak růst Ga na grafenu, tak i růst GaN na grafenu.

Tyto struktury byly v předcházejících pracích už deponovány na CVD grafen, ale je-
nom na vícevrstvý exfoliovaný grafen [1–3]. Proto je v této práci studován růst právě na
nejkvalitnějším exfoliovaném grafenu bez pozůstatků PMMA a jiných defektů typických
pro CVD grafen. V této práci je zkoumaný růst Ga a GaN na exfoliovaném grafenu a to
na jedné, dvou i víc vrstvách grafenu, pro které se liší růst díky jeho odlišným vlastnostem.
Depozice Ga byla provedena metodou svazkové epitaxe, kdy je gálium vypařované a na
grafenu vytváří ostrůvky. Ty jsou pak nitridované a ostrůvky jsou přetvářeny na krystalo-
vou strukturu. Proto je důležité zkoumat růst gália na grafenu, který pak tvoří základ pro
růst GaN krystalů. Vytvořené struktury jsou zkoumané pomocí Ramanovy spektroskopie
a elektronového mikroskopu (SEM).
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1. Grafen

Grafen je 2D uhlíková struktura, kterou tvoří monovrstva uhlíkových atomů spojených
sp2 hybridizovanou vazbou. Uhlíkové atomy jsou uspořádány do šestiúhelníkové mřížky.
Vzdálenost mezi nejbližšími atomy uhlíku je a = 1,42 Å a vzdálenost mezi jednotlivými
rovinami v grafitu je c = 3,4 Å. Lze říci, že grafen tvoří základ některých uhlíkových
struktur ostatních dimenzí, viz obrázek 1.1. Jeho zabalením vznikne molekula fullerenu
(0D), srolováním nanotrubka (1D) a navrstvením grafit (3D).

Obrázek 1.1: Schematické znázornění některých forem uhlíku: (a) grafen, (b) grafit, (c)
nanotrubka, (d) molekula fullerenu [4].

Teoreticky byla struktura grafenu popsána již v roce 1947, kdy P.R.Wallace vypočítal
pásovou strukturu jedné vrstvy grafitu a všimnul si neobvyklých vlastností takového ma-
teriálu. Grafenová 2D struktura byla chápána jako nedílná součást 3D grafitu a použita
jen jako pomocná struktura při výpočtech pásové struktury grafitu [5]. Dlouho se mělo za
to, že samostatná jednoatomární vrstva nemůže existovat, kvůli termodynamické nestabi-
litě vyplývající z výpočtů. Landau a Peierls tvrdili, že kvůli termálním fluktuacím větším
než je meziatomární vzdálenost, by se měla nízkodimenzionální struktura rozpadnout.
Nicméně reálné experimenty prokázaly, že monovrstva grafenu vykazuje stabilitu díky
jeho zvlnění v třetí dimenzi, která vede k získání elastické energie a potlačení tepelných
vibrací, viz obrázek 1.2 [6].
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1. GRAFEN

Obrázek 1.2: Zvlněný povrch stabilní monovrstvy grafenu [7].

V roce 2004 Andre Geim a Konstantin Novoselov separovali stabilní grafenovou mo-
novrstvu metodou mechanické exfoliace, viz kapitola 4, čímž definitivně vyvrátili tvrzení,
že tato vrstva nemůže existovat samostatně. V roce 2010 získali Nobelovu cenu za prů-
kopnické experimenty v oblasti 2D materiálů.

Z hlediska pásové struktury můžeme grafen rozdělit na tři typy dvojrozměrných krys-
talů:

• jednovrstvý grafen;

• dvojvrstvý grafen;

• vícevrstvý grafen (3 až 10 vrstev).

Jednovrstvý a dvojvrstvý grafen má jednoduchou pásovou strukturu a má podobné vlast-
nosti jako polovodič s nulovým zakázaným pásem. Vícevrstvý grafen má komplikovanější
pásovou strukturu, protože valenční a vodivostní pásy se začnou překrývat [8].

Uspořádání atomové struktury a jednoatomární tloušťka dává grafenu jedinečné me-
chanické a elektrické vlastnosti. Grafen je nejpevnější doposud měřený materiál. Může za
to vděčit vysoké uspořádanosti krystalové mřížky a pevným vazbám mezi atomy uhlíku.
Uhlíkový atom má čtyři valenční elektrony, jeden v s orbitalu a tři v p orbitalu. Z těch-
to čtyř, tři valenční elektrony, jeden z 2s orbitalu a dva z 2p orbitalů, v rovině grafenu
hybridizují a tvoří silnou kovalentní sp2 vazbu. Tyto elektrony se nezúčastňují vodivosti.
V literatuře se tato vazba označuje jako σ vazba. Čtvrtý elektron v p orbitalu kolmém na
grafenovou vrstvu se zúčastňuje vodivosti. Vytváří valenční a vodivostní pás, které jsou
označovány jako π a π⋆.

Reálná mřížka grafenu je popsána vektory:

a⃗1 = a

2
(
3,

√
3

)
; (1.1)

a⃗2 = a

2
(
3, −

√
3

)
. (1.2)

Odpovídající reciproká mřížka je popsána vektory:

b⃗1 = 2π
3a

(
1,

√
3

)
; (1.3)
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b⃗2 = 2π
3a

(
1, −

√
3

)
. (1.4)

Bázové vektory grafenové mřížky v reálném a reciprokém prostoru jsou znázorněné na
obrázku 1.3.

Obrázek 1.3: Mřížka grafenu v reálném (vlevo) a reciprokém (vpravo) prostoru [9].

Báze grafenové mřížky je tvořena dvěma krystalograficky ekvivalentními atomy A a B,
které představují jednotkovou buňku. Valenční pás je tvořen spojením vazebních π stavů
a vodivostní pás anti-vazebními π⋆ stavy. Tyto stavy jsou ortogonální a pásy se dotýkají v
šesti bodech, které se nazývají Diracovy body. Proto se říká, že grafen je polovodič s nulo-
vým zakázaným pásem. V reciproké mřížce jsou označeny K a K’. V blízkosti Diracových
bodů může být pásová struktura aproximovaná dvěma symetrickými kužely představu-
jícími valenční a vodivostní pás, dotýkající se v bodě vysoké symetrie, viz obrázek 1.4.
Polovodiče mají závislost mezi energií a hybností kvadratickou, u grafenu je v blízkosti
Diracových bodů tato závislost lineární. Pásy π a π⋆, na obrázku 1.5 jsou zobrazeny mod-
rými čárami a jsou odděleny od pásů σ a σ⋆, které jsou červené a jsou blíže k Fermiho
energii [10].

Obrázek 1.4: (a) Závislost energie elektronů na vlnových číslech. První Brillouinova zóna
reciprok0 mřížky je vyznačená černou čárou. (b) Místa dotyku valenčního a vodivostního
pásu (Diracovy body), kde je možné energiové spektrum aproximovat kužely s lineární
disperzí [9].

7



1. GRAFEN

Obrázek 1.5: Pásová struktura grafenu [10].

Fermiho hladina leží přímo v místě, kde se protínají valenční a vodivostní pás. Pro
případné aplikace se jeví jako zajímavý posun Fermiho energie nad nebo pod místo kří-
žení, kde je možných více volných stavů a je vyšší vodivost. Snižováním Fermiho energie
pod místo křížení, jak je znázorněno na obrázku 1.6 (a), vznikají neobsazené stavy, které
se chovají jako kladně nabité díry (dopování typu p). Zvyšování Fermiho hladiny nad
místo křížení valenčního a vodivostního pásu je zobrazeno na obrázku 1.6 (c) a vede k
elektronové vodivosti (dopování typu n). Fermiho hladinu lze posouvat elektrickým polem,
působením částic v blízkosti mřížky, nebo substitucí atomů mřížky (tzv. substituční dopo-
vání). Dopovaní typu n způsobí kladný potenciál nebo například substituce atomů uhlíku
atomem dusíku. Dopování typu p způsobí záporný potenciál, nebo například substituce
bórem nahrazující uhlíkový atom mřížky [11, 12].

Obrázek 1.6: (a) Dopování typu p, posunutí Fermiho meze pod rozhraní mezi valenčním a
vodivostním pásem. (b) Poloha Fermiho meze v Diracovém bodě pro nedopovaný grafen.
(c) Poloha Fermiho meze pro dopování typu n a její posunutí nad místo křížení [9].
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1.1. VÝROBA GRAFENU

Mezi další výjimečné vlastnosti grafenu patří pružnost, vysoká mobilita náboje, te-
pelná vodivost, citlivost na magnetické pole a nízká absorpce světla. Tato absorpce je
ve viditelné oblasti jen 2,3 %. Optické vlastnosti grafenu jsou vyjádřeny základnímí kon-
stantami, což souvisí s 2D povahou grafenové struktury a nulovým zakázaným pásem
[13].

1.1. Výroba grafenu
Grafen může být vyroben různými metodami v závislosti na požadovaných vlastnostech
vyrobeného grafenu a jeho použití. Nepoužívanější metody jsou

• mechanická exfoliace,

• chemická exfoliace,

• redukce oxidu grafenu,

• chemická depozice z plynné fáze (CVD),

• epitaxní růst grafenu.

Mechanická exfoliace je metoda získávání grafenu z grafitových krystalů, kdy je užito
longitudiální nebo transverzální napětí za asistence nízkoadhezivní lepící pásky. Proto
se tato metoda nazýva taky ”Scotch Tape”. Na pásce zůstane po odlepení od grafitu
multivrstevnatý grafen a opakovaným odlepováním je možné docílit jeho ztenčení až na
jednu monovrstvu. Poté jsou grafenové vrstvy přeneseny na substrát. Případné zbytky le-
pící pásky je možno odstranit ze substrátu acetonem. Takto připravené grafenové vločky
mohou mít průměr až 50 μm. Ve skutečnosti je získání jedné vrstvy grafenu touto meto-
dou spíš dílem náhody a na substrátu se objevují grafitové i grafenové vločky různých
tlouštěk. Metoda má malou výtěžnost. Čištění lepidla ze substrátu acetonem ještě může
ze substrátu odstranit i již připravený grafen. Jako substrát se používá nejčastěji křemík
pokrytý vrstvou SiO2 o tloušťce 280 nm, což zaručuje pozorovatelnost grafenu v optickém
mikroskopu [6, 8, 14].

Další metodou přípravy je chemická exfoliace, kdy jsou použity ionty alkalických kovů
k separování grafenových vrstev z grafitu. Ionty alkalických kovů lehce vytvářejí interka-
lované struktury, protože mají menší průměr atomů než je vzdálenost grafitových vrstev.
Proto při interkalatické reakci dobře padnou do mezer mezi jednotlivé grafenové vrstvy.
Jako ionty alkalických kovů se používají Li, K, Na a Cs.

Redukce oxidu grafenu je další chemická metoda přípravy grafenu, při které probíhá
nejprve syntéza oxidu grafenu a pak jeho redukce na grafen. Grafit je nejdříve oxidován,
kdy je zvýšena vzdálenost mezi jednotlivými grafitovými vrstvami v závislosti na stupni
oxidace. Je k tomu použita kyselina dusičná a dusičnan draselný. Pak probíhá disperze
grafenovo-oxidových vrstev v polární kapalině pomocí ultrazvuku a jejich nanesení na
substrát. Nakonec je oxid grafenu redukován na grafen pomocí hydrazinu při zvýšené tep-
lotě nebo použitím UV záření. Nevýhodou této metody jsou značné defekty ve výsledných
vrstvách grafenu nebo nekompletní redukce [15].

Nejběžnější metodou přípravy grafenu je chemická depozice z plynné fáze (CVD -
”Chemical Vapour Deposition”). Grafen je syntetizován na kovovém substrátu (Cu, Ni,
Pt, Pd, Co, Fe) v peci, kde je zahřívaný až na teplotu 1000 ◦C. Při této teplotě je použit
prekurzor, který je zdrojem uhlíku (metan) a vodík redukující atmosféru. Toto prostředí

9



1. GRAFEN

způsobí katalytickou reakci na kovové fólii, kdy je metan rozložený na atomy uhlíku a
vodík. Z důvodu nízké rozpustnosti uhlíku v kovu (zejména Cu) vzniká na jejho povrchu
souvislá krystalická jednoatomární vrstva uhlíku, grafen. Vzniklá grafenová vrstva je vět-
šinou polykrystalická a má rozměr kovové folie. Nevýhodou je vznik zvrásnění, čemuž je
ale možno předejít vhodným žíháním, a značná kontaminace grafenu zejména kovy [16].

Poslední uváděnou metodou je metoda molekulární svazkové epitaxe (MBE - ”Molecu-
lar Beam Epitaxy”), kdy je grafen připravován v UHV (”Ultrahigh Vacuum”) podmínkách.
Substrátem je monokrystal SiC, který je předpřipraven oxidací nebo leptáním pomocí ion-
tů H +

2 . Povrch je pak vystavený dopadu elektronů, které způsobí zahřívání SiC na vysokou
teplotu, víc než 1300 ◦C. Během této teploty dochází k sublimaci atomů křemíku, přičemž
atomy uhlíku segregují na povrchu. Tímto způsobem lze získat uniformní vrstvu grafenu
na poměrně velké ploše.

1.2. Charakterizace grafenu
Nejjednodušší metodou lokalizace a charakterizace grafenu je optická mikroskopie, která se
používá jako první předběžná metoda nalezení grafenu. Ten je pak charakterizován pomocí
mikroskopie atomárních sil nebo Ramanovy spektroskopie. Při mikroskopii atomárních
sil je zjištěna výška grafenové vrstvy, z čeho je možné zjistit počet grafenových vrstev.
Přesnější metodou je Ramanova spektroskopie. Získané spektrum přesně popisuje počet
vrstev grafenu i to, kolik grafen obsahuje defektů a nečistot.

1.2.1. Optický mikroskop
Pokud je grafen připraven na křemíkovém substrátu s definovanou tloušťkou SiO2, je v op-
tickém mikroskopu dobře pozorovatelný. Optický kontrast grafenu závisí na vlnové délce
použitého světla a na tloušťce vrstvy SiO2. Optický kontrast vychází z modelu vycházejí-
cího z Fresnelova zákona. Použitím správného filtru a správné tloušťky substrátu je možné
zvýšit kontrast grafenu, takže je snadno rozeznatelný pomocí optického mikroskopu. Na
obrázku 1.7 je znázorněna závislost kontrastu na vlnové délce použitého světla a tloušťce
vrstvy SiO2. Obecně můžeme při vhodně zvoleném filtru pozorovat grafen pro jakoukoliv
tloušťku substrátu. Nicméně nejčastěji je používán SiO2 o tloušťce 280 nm a zelený filtr,
který je pro lidský zrak nejvhodnější [17].

1.2.2. Ramanova spektroskopie
Ramanova spektroskopie poskytuje informace o molekulárních vibracích, které můžou být
použity na identifikaci a kvantifikaci povrchu vzorku. Monochromatickým zdrojem svět-
la (laser) se svítí na povrch vzorku a současně je detekováno rozptýlené světlo. Většina
rozptýleného světla je na stejné frekvenci jako frekvence zdroje, kdy se jedná o elastický
rozptyl zvaný Rayleighův rozptyl. Malé množství rozptýleného světla je energeticky posu-
nuto z energie laseru v důsledku interakcí mezi dopadajícími elektromagnetickými vlnami
a vibračními energetickými hladinami vzorku. Fotony monochromatického záření jsou ab-
sorbovány vzorkem a znovu emitovány. Frekvence znovu emitovaných fotonů je posunuta
k vyšší hodnotě nebo k nižší hodnotě v porovnání s původní monochromatickou frekvencí,
což se nazývá Ramanův efekt. Toto posunutí poskytuje informace o vibračních, rotač-
ních a ostatních nízkofrekvenčních přechodech v molekulách. Ramanova spektroskopie se
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Obrázek 1.7: Kontrast grafenové vločky jako funkce vlnové délky světla a tloušťky SiO2
na Si. Barevná škála znázorňuje očekávaný kontrast [17].

může použít ke studiu pevných, kapalných i plynných látek. Intenzita záření vzniklého
nepružným rozptylem v závislosti na změně frekvence je Ramanovo spektrum vzorku.

Ramanův efekt je založený na deformacích molekuly v elektrickém poli. Laserový sva-
zek se může považovat za oscilující elektromagnetickou vlnu, která po interakci se vzor-
kem indukuje elektrický dipólový moment, který deformuje molekulu. Kvůli periodické
deformaci molekula začne vibrovat s charakteristickou frekvencí. Oscilující dipóly mohou
emitovat elektromagnetické záření o třech různých frekvencích:

1. Elastický Rayleighův rozptyl: Molekula s neaktivním Ramanovým módem absorbuje
foton laseru, excitovaná molekula se vrátí zpět do původního vibračního stavu a
emituje foton o stejné frekvenci, jakou přijala.

2. Stokesův rozptyl: Foton zdroje absorbuje ramanovsky aktivní molekula, která je
v čase interakce v základním vibračním stavu. Část energie fotonu je transformovaná
do ramanovsky aktivního módu, o kterou je frekvence rozptýleného světla nižší.

3. Anti-Stokesův rozptyl: Ramanovsky aktivní molekula je v čase interakce už v ex-
citovaném stavu. Přebytečná energie se uvolní a molekula se vrátí do základního
vibračního stavu. Frekvence rozptýleného světla je zvýšená o tuto energii.

Typy rozptylů jsou schematicky znázorněny na obrázku 1.8.
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Obrázek 1.8: Schematické znázornění typů rozptylů v závislosti na počátečním a konečním
energetickém stavu [18].

Energie rozptýleného záření je menší než energie dopadajícího záření pro Stokesův
rozptyl a větší pro anti-Stokesův rozptyl. Stokesovy a anti-Stokesovy píky jsou rovnoměrně
posunuty z polohy Rayleigova píku. K tomu dochází, pokud je jedno vibrační kvantum
energie získané nebo ztracené. Anti-Stokesův pík je méně intenzivní než Stokesův, protože
jen vibračně excitované molekuly před ozářením mohou vést k anti-Stokesovu píku. Z toho
důvodu je v Ramanově spektroskopii měřený jen intenzivnější Stokesův pík. Počet fotonů
rozptýlených Ramanovým rozptylem je relativně malý, ale i přesto jsou způsoby, které
můžou zvýšit citlivost Ramanova měření [18, 19].

Na základě polohy a intenzity píků v Ramanově spektru je možné určit látku a její
vlastnosti. Ramanovo spektrum grafenu s jeho typickými píky je znázorněno na obrázku
1.9. Typické jsou pro grafen G pík, který se nachází na 1582 cm−1 , a 2D pík (označován
jako pík G’), který se nachází kolem hodnoty 2652 cm−1 . 2D pík ma velkou intenzitu a
intenzita G píku je porovnávána s 2D píkem. Tento poměr reprezentuje sp2 hybridizaci
uhlíku a podle poměru intenzit je možno zjistit počet grafenových vrstev. Ve spektrech
se nachází ještě D pík na frekvenci 1325 cm−1 a indikuje přítomnost defektů na grafenu.
D pík je výraznější na okrajích zrn, protože je indukován poruchami [20, 21].

Na obrázku 1.10 je znázorněna závislost píků Ramanova spektra na počtu vrstev
grafenu. Pokud se jedná o jednu vrstvu grafenu, G pík a 2D pík jsou v poměru 1 : 2.
S nárůstem počtu vrstev grafenu klesá intenzita 2D píku. Pro dvě grafenové vrstvy je
intenzita G a 2D píku přibližně stejná. Se změnou počtu vrstev grafenu se mění i tvar a
poloha daných píků, což závisí i na substrátu, ne kterém se grafen nalézá.
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Obrázek 1.9: Typické Ramanovo spektrum grafenu s vyznačenými píky získaného pomocí
laseru s excitační energií E = 2,41 eV [21].

Obrázek 1.10: (a) Ramanovo spektrum grafitu a grafenu při použití excitačního světla
o vlnové délce λ = 514 nm. (b) G-pík v závislosti na počtu vrstev grafenu. (c) 2D-pík
v závislosti na počtu vrstev grafenu [22].
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2. Růst tenkých vrstev

Za tenkou vrstvu je považována vrstva, které tloušťka se pohybuje v rozmezí mikrometrů
až nanometrů. Čím je tlustší tenká vrstva, tím se její vlastnosti blíží vlastnostem 3D
objemové struktury.

Proces nanášení tenké vrstvy na substrát se nazývá depozice. Obecně lze podle pro-
cesu vzniku tenké vrstvy rozdělit depozici na chemickou a fyzikální. Chemická depozice
je proces, kdy k vzniku vrstvy dochází chemickými reakcemi. Chemická látka nazývaná
prekurzor indukuje změnu v povrchové vrstvě substrátu. Při chemické depozici látky ob-
sahující konstituční prvky filmu určeného k růstu jsou produkovány ve vakuové komoře
a pak transportovány ve formě par přes reaktor směrem k reakční zóně, kde se nachází
substrát. Tyto plynné prvky podstoupí chemickou reakci v reakční zóně, nebo se termál-
ně disociují, aby formovaly reaktanty, které se zúčastňují růstu tenké vrstvy na povrchu
substrátu. K chemickým depozicím patří například CVD metoda používána pro přípravu
grafenu, která byla rozebírána v kapitole 1.

O fyzikální depozici hovoříme, když ke vzniku vrstvy dochází jinými procesy, než
chemickými, a to mechanickými, termodynamickými a elektromechanickými. Sloučeniny
rostoucí na prvcích konstituentu jsou vypařovány ze zdroje atomů, molekul nebo iontů.
Často je nutné deponovaný materiál ze zdroje zahřát na vysokou teplotu. Tyto prvky
jsou transportovány směrem k substrátu vakuovým prostředím bez chemické změny. Pat-
ří sem molekulární svazková depozice (MBE- ”Molecular Beam Epitaxy”), pulzní laserová
depozice, nebo depozice za asistence iontového svazku (IBAD- ”Ion Beam Assisted Depo-
sition”)[23].

V případě depozice krystalické struktury, která sleduje krystalickou strukturu substrá-
tu, mluvíme o epitaxním růstu. Z hlediska typu materiálů se epitaxe dělí na homoepitaxi,
kde je substrát a deponovaná vrstva ze stejného materiálu. V případě, že jsou tyto mate-
riály různé, hovoříme o heteroepitaxi.

Při procesu depozice může být částice dopadající na substrát adsorbována nebo deso-
rována, migrovat po povrchu nebo formovat klastry, viz obrázek 2.1. To, co se s danou
částicí stane, závisí na teplotě substrátu a interakcích mezi dopadajícími částicemi a povr-
chem vzorku. Adsorpci částic na povrchu můžeme také rozdělit na fyzisorpci a chemisorpci.
Pokud částice migruje po povrchu, dochází k formování klastrů a nukleaci ostrůvků. Tyto
klastry vznikají a zanikají z interagujících difundujících atomů. K nukleaci dochází, pokud
vznikne stabilní zárodek. Ten pak zachytává všechny další difundující atomy ze vzdále-
ností rovné nebo menší než je difuzní délka1. Na homogenním substrátu se pak vytvoří
rovnoměrně rozložené nukleační zárodky stejných velikostí ve vzdálenosti difuzní délky.
Pokud je substrát nehomogenní, velikost zárodků a vzdálenost mezi nimi se může lišit.

1Je to vzdálenost, kterou je atom schopen překonat v rámci povrchové difúze. Je dána odmocninou z
průměrné doby pobytu na substrátu vynásobené koeficientem difuze.

15



2. RŮST TENKÝCH VRSTEV

Obrázek 2.1: Schematické znázornění interakcí deponovaných částic s povrchem [3].

2.0.1. Růstové módy
Proces růstu tenkých a ultratenkých vrstev je složitý a podléhá interakcím mezi deponova-
nou látkou a substrátem, viz obrázek 2.1. Atomy dopadající na povrch mohou difundovat
dokud nenaleznou energeticky výhodnější polohu, kde je atom adsorbován. V opačném
případě hovoříme o desorpci, kdy atom na povrchu substrátu nezůstane a opustí jej vlivem
dodané energie. Souhrn těchto dějú je popsán koeficientem ulpění:

αv = Nd

Nu
, (2.1)

kde Nd je počet dopadajících částic a Nu ulpívajících částic na povrchu .
Rozlišujeme tři základní typy růstu vrstvy na substrátu, které jsou zobrazené na ob-

rázku 2.2.

• Frank-Van der Merwův mód (růst vrstva po vrstvě);

• Volmerův-Weberův mód (ostrůvkovitý růst);

• Stranskiho-Krastanovův mód (kombinovaný růst, vrstva a ostrůvky).

Při ostrůvkovém růstu na sebe stabilní klastr navazuje další částice, čímž roste do
všech stran a vytváří ostrůvek. Nastává tehdy, když je vazba mezi dopadajícími částicemi
silnější než vazba mezi dopadajícími částicemi a povrchem.

Růst vrstva po vrstvě nastává, když je právě vazba mezi povrchem a dopadajícími
částicemi a povrchem větší, než vazba mezi částicemi samotnými. Proto se vytváří silná
vazba první monovrstvy s povrchem. Každá další monovrstva je vázána již slabší vazbou.

Stranskiho-Krastanovův mód je kombinací dvou předchozích módů. Nejdříve začne
růst vrstva po vrstvě a po několika monovrstvách se růst změní na ostrůvkový. Tento růst
je typický pro rozhraní typu kov-kov nebo kov-polovodič.

V počátečních fázích růstu se můžou dva ostrůvky spojit do jednoho, což se nazývá
koalescence. Mezi sloučenými částicemi pak není žádné rozhraní, protože se můžou úplně
rozpustit a spojit, nebo spojit kapalným prouděním. Nejčastějším případem koalescence
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Obrázek 2.2: Schematický pohled na tři primární růstové módy pro tři množství pokry-
tí povrchu Θ: (a) Volmerův–Weberův (ostrůvkovitý růst), (b) Frank–van der Merweův
(růst vrstva po vrstvě), and (c) Stranskiho–Krastanovův (kombinovaný). ML označuje
monovrstvu.

je Ostwaldovo zrání, kdy se menší ostrůvky připojí k větším ostrůvkům. Důvodem je
přechod od původního rozložení ostrůvků různých velikosti k víc homogennímu rozložení
[24].

2.0.2. Epitaxní růst molekulárním svazkem
Epitaxní růst molekulárním svazkem je proces růstu tenkých a ultratenkých epitaxních fil-
mů za podmínek ultravysokého vakua (UHV). To znamená, že tlak je menší než 10−6 Pa a
s čistým povrchem můžeme pracovat řádově hodiny. Epitaxní vrstvy můžou být z různých
materiálů od oxidů, přes polovodiče až ke kovům. Svazky atomů nebo molekul dopadají
na krystal s čistým povrchem. Dopadající atomy tvoří krystalickou vrstvu uspořádanou
vzhledem k substrátu. Epitaxní filmy na polovodičích hrají významnou roli ve výrobě
zařízení, protože jejich elektrické vlastnosti a koncentrace elektricky aktivních defektů se
mohou lišit od substrátu. Deponováním více epitaxních filmů se specifickými vlastnost-
mi lze vytvořit specializované zařízení bez nutnosti některých kroků výroby, jako difuze
nečistot k produkování dopovaných vrstev. Mnoho polovodičových materiálů může být epi-
taxně deponováno za použití vhodné kombinace plynných výparů obsahujících základní
prvky, které reagují se substrátem. Tento proces se nazývá epitaxe z plynné fáze (”Vapor
Phase Epitaxy”). Pokud je krystalický substrát v kontaktu s kapalným roztokem nasy-
ceným částicemi polovodiče, epitaxní vrstva roste epitaxí z kapalné fáze (”Liquid Phase
Epitaxy”).

MBE používá lokalizované svazky atomů, molekul i iontů v UHV, ve kterém se nachází
zdroj těchto částic pro růst tenkých a ultratenkých vrstev na substrát. Tok částic dopadá
na vzorek, který má mírně zvýšenou teplotu, což poskytuje dostatečnou tepelnou energii
dopadajícím atomům na pohyb po povrchu vzorku k dosažení vhodného místa mřížky.
UHV podmínky minimalizují kontaminaci povrchu a zaručí, že tok deponovaných částic
je bez srážek. Když je do cesty svazku vložená mechanická závěrka, svazek je efektivně
přerušený téměř okamžitě. Tenké vrstvy tak mohou růst pomalu bez kontaminace a mů-
že být také náhle měněno složení dopadajícího proudu atomů. Ve skutečnosti může být
měněno složení toku částic v čase kratším, než je potřeba na růst jedné atomární vrstvy.
MBE je proto ideální způsob pro přípravu materiálů, protože složení může být měněno
vrstva po vrstvě.
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Tok částic na substrát F lze popsat rovnicí

F = P (T )a
πL2

√
2πmkBT

, (2.2)

kde P (T ) je rovnovážny tlak při dané teplotě T , a je plocha průřezu efuzní cely, L je vzdá-
lenost efuzní cely od substrátu, m je hmotnost vypařovaných částic a kB je Boltzmannova
konstanta [25].

MBE systémy se skládají z efuzních cel a zařízení, která poskytují informaci o růsto-
vém procesu, jako například RHEED (”Reflection High-Energy Electron Diffraction”)2,
viz obrázek 2.3. Je taky užitečné měřit proud atomů ze zdroje, protože rychlost růstu
nemusí být dobrá indikace proudu částic. Nejjednodušší způsob určení proudu svazkem je
použitím ionizujícího detektoru, jako iontová měrka nebo hmotnostní spektrometr, který
může být umístěn přímo do dráhy atomárního, či molekulárního svazku. Zatím, co iontová
měrka poskytuje informaci o tlaku, hmotnostní spektrometr má velkou výhodu rozlišováni
mezi různými prvky pomocí jejich hmotností [26].

Obrázek 2.3: Schéma komory pro molekulární svazkovou epitaxi [26].

Pokud epitaxní vrstva roste na substrátu ze stejného materiálu, jedná se o homoepi-
taxný růst. Mřížkový parametr substrátu se shoduje s mřížkovým parametrem nanášené
vrstvy, takže nevzniká povrchové napětí. Pokud je materiál rostoucí vrstvy a substrátu
různý, růst se označuje za heteroepitaxný. Tehdy se mřížkové parametry neshodují a do-
chází k nežádoucím jevům, například dislokacím. Možnost růstu epitaxních vrstev vysoké
kvality z různých materiálů na polovodičových substrátech s jinou mřížkovou konstantou,

2Elektronový svazek dopadající ze zdroje na vzorek se odráží a difraktuje na krystalové mřížce. Difrak-
tovaný svazek je detekován na stínítku. Difrakční obrazec popisuje strukturu povrchu substrátu. Z prů-
běhu intenzity svazku lze určit množství rostených monovrstev.
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je zajímavým tématem v MBE procesech. Epitaxní růst může být dosažen i pro velký
mřížkový rozdíl, kdy růst nastáva dvoudimenzionální, vrstva po vrstvě. V takovýchto he-
teroepitaxních systémech se zvyšuje deformační energie s počtem deponovaných vrstev
a nad určitou kritickou tloušťku je pozorován přechod od 2D ke 3D růstu (Stranskiho-
Krastanovův mód) [27].

Heteroepitaxe je daleko složitější než homoepitaxe a v závislosti na rozdílnosti mřížko-
vých parametrů mohou nastat tři typy heteroepitaxe, viz obrázek 2.4. Pokud mají substrát
a deponována vrstva stejný, nebo velice blízký mřížkový parametr, hovoříme o souhlas-
né (”matched”) heteroepitaxní struktuře (obrázek 2.4 (a)). Výsledná struktura se podobá
homoepitaxnímu růstu. Při tomto uspořádání je rozdíl v chemickém složení a koeficientu
tepelné roztažnosti mezi substrátem a vrstvou. Malý rozdíl v mřížkových parametrech je
ve skutečnosti žádán a je důležitý pro mnoho aplikací. Pokud se mřížkové parametry liší
více, vytvoří se povrch s vysokou hustotou dislokací, nebo dojde k přeuspořádání povrchu
a vnitřnímu pnutí, ale dislokace se nevytvoří. Pokud tedy dojde k pnutí na rozhraní těch-
to materiálů, dojde ke změně mřížkových parametrů, a hovoříme o napnuté (”strained”)
heteroepitaxní struktuře (obrázek 2.4 (b)). V případě, kdy při růstu vzniknou dislokace,
nedochází ke změne mřížkových parametrů a vrstva roste bez ohledu na strukturu sub-
strátu. V tomto případě hovoříme, že heteroepitaxní struktura je relaxovaná (”relaxed”),
viz obrázek 2.4 (c) [28].

Obrázek 2.4: Schematické znázornění třech druhů heteroepitaxního růstu [29].

2.0.3. Efuzní cela
Efuzní cela je zdrojem napařovaných atomů případně molekul užitých při procesech růstu.
Schéma uspořádání typické efuzní cely je znázorněno na obrázku 2.5. Uvnitř těla efuzní
cely je umístěn materiál v kalíšku, který je obklopen chladícím válcem s vodním chla-
zením. Ze žhaveného wolframového vlákna jsou emitovány termoemisní elektrony, které
jsou urychleny napětím (800 V) směrem ke kalíšku. Tyto urychlené elektrony při dopadu
způsobují ohřev kalíšku. Při dosáhnutí teploty vypařování deponované látky, uvolněné
částice (atomy, molekuly) efuzním tokem proudí výstupním otvorem na substrát. Během
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2. RŮST TENKÝCH VRSTEV

této cesty je neutrální svazek omezen kolimátorem, což zamezí nadbytečnému napařování
materiálů na funkční část UHV komory. Přesně definované množství atomů dopadajících
na substrát je stanoveno dobou depozice, kterou určuje otevření a uzavření záklopky [29].

Obrázek 2.5: Schéma efuzní cely [29].

Heinrich Hertz zjistil, že rychlost vypařování se rovná rozdílu tlaku P ⋆, který vytváří
vypařovaná látka při teplotě T , a tlaku P , který působí na vypařované částice z okolí.
Dokázal, že rychlost vypařování není možné zvýšit zvýšením teploty. Knudsen ukázal,
že vypařené částice dopadající na povrch mohou být z povrchu zpět vypařené a popsal
koeficient ulpění αv. Z těchto úvah vyplynul Hertzův-Knudsenův vztah:

dNe

Aedt
= αv (2πmkBT )− 1

2 (P ⋆ − P ) , (2.3)

kde dNe je počet částic vypařovaných z povrchu o ploše Ae, P ⋆ je rovnovážný tlak vy-
pařované látky a P je okolní tlak působící na vypařovanou látku v kondenzované fáze.
Vypařovaná látka je popsána hmotností m, Boltzmannovou konstantou 3 kB a teplotou T .
Pokud je koeficient ulpění αv ve vztahu (2.3) rovný jedné, daný vztah popisuje vypařování
materiálu v efuzní, nebo Knudsenově cele [30].

3kB = 1,38 · 10−23 JK−1
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3. Gálium, Gálium nitrid

3.1. Gálium
Gálium je lesklý, stříbrno-bílý, měkký kov, který krystalizuje v orthorombické krystalo-
grafické soustavě. Nachází se ve třetí skupině periodické tabulky a jeho atomové číslo je
31. Bod tání je TM = 29,76 ◦C, což z něj dělá jeden z mála kovů, který se stává kapalným
při teplotě jen o něco vyšší, než je pokojová teplota [31].

V přírodě se gálium vyskytuje jen jako příměs ve sfaleritu, germanitu, bauxitu a ve
stopovým množství i v uhlí. Gálium se izoluje jako vedlejší produkt při rafinaci zinku,
extrakcí éterem z produktů při výrobě hliníku nebo elektrolýzou z roztoku galitanu sod-
ného.

Jeho využití je od teploměrů, výroby léků, pokovování zrcadel, výroby slitin s nízkou
teplotou tání až ke výrobě polovodičových součástek (LED diod, CMOS (”Complementary
Metal-Oxide-Semiconductor”), fotovoltaických článků...) a jako zdroj materiálu do FIB-u
(”Focused Ion Beam”), který je často součástí elektronových mikroskopů [31].

Orthorombická krystalová struktura tvořená gáliovými dimery s kovalentní vazbou
a tři valenční elektrony předurčují možné vazby a vlastnosti při depozici. Gálium je de-
ponováno metodou fyzikální depozice z plynné fáze, která byla popsána v kapitole 2.
Nejčastěji se jedná o molekulárni svazkovou epitaxi. Další možností je depozice použitím
nízko-energiového svazku fokusovaných iontů (LE-FIB -” Low-Energy Focused Ion-Beam”)
s kontrolovanou kinetickou energií gáliových iontů a fokusací iontového svazku na průměr
5 μm. zpomalené gáliové ionty se svazku fokusovaných iontů přistávají na povrchu vzorku
a tvoří gáliové ostrůvky [32]. Při depozici Ga velmi často vytváří ostrůvkový růst. Velikost,
tvar a vzdálenost mezi ostrůvky závisí na parametrech depozice, mezi které patří teplota,
množství deponovaného materiálu a použitý substrát.

V interakci s grafenem jsou gáliové ostrůvky podobné zlatým nanočásticím, které
už byly deponovány na grafén a jejich vlastnosti byly intenzivně studovány [33]. Zde byl
prokázán vliv zlatých nanočástic na dopování grafenu na typ p nebo n. V případě interakce
gália s grafenem dochází k dopování grafenu na typ n [34].

Grafen spolu s kovem je materiál, který se svými vlastnostmi jeví jako velmi perspek-
tivní pro využití v plazmonicky zesílené fotonice, plazmonicky zesílených fotodetektorech
založených na grafenu, plazmonických fotokatalitických sensorech, pamětích a solárních
článcích.

3.1.1. Rozhraní gálium/grafen
Gálium je sp-kov tvořící hlavně iontovou vazbu s grafenem [35]. Vazba nastává bez hyb-
ridizace mezi pz orbitaly grafenu a valenčními elektrony Ga. Vazba je slabá a grafenová
mřížka je deformována jen minimálně. Přítomnost kovových nanočástic na povrchu grafe-
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3. GÁLIUM, GÁLIUM NITRID

nu ovlivňuje elektronové vlastnosti grafenu. Výhodou gália je slabá vazba ke grafenu, což
zachovává víceméně jeho elektronovou pásovou strukturu. Atom uhlíku vázaný v grafenu
sp2 vazbou neprochází rehybridizací z sp2 do sp3. Na vazbu není použitý delokalizovaný
π elektron grafenu, ale elektron Ga. Za významnou výhodu lze považovat nerozpustnost
Ga v grafenu, na rozdíl od depozice na křemík. Například na povrchu Si(111)7x7 zůstane
po desorpci gália stopa po rozleptaném povrchu, viz obrázek 3.1.

(a) (b)

GaN krystal

rozleptaný povrch po desorpci Ga

Obrázek 3.1: (a) SEM obrázek rozleptaného povrchu Si(111)7x7 po nitridaci Ga ostrůvku
s GaN krystalem, (b) SEM obrázek rozleptané oblasti na povrchu Si(111)7x7 po desorpci
Ga ostrůvku.

Rozhraní gálium/grafen je vhodný substrát pro detekci molekul (rhodamin, H2S a
další) pomocí povrchově zesíleného Ramanova rozptylu (SERS-”Surface-Enhanced Ra-
man Spectroscopy”). SERS měření umožňuje velmi citlivou detekci, která je možná už pro
jedinou molekulu. Výhody grafenu v oblasti SERS jsou schopnost grafenu potlačovat fluo-
rescenci molekul a skutečnost, že na povrchu grafenu nedochází ke katalytickému rozkladu
organických molekul [36]. SERS byl primárně studován na rozhraní grafen/zlaté nanočás-
tice, kde bylo zesílení způsobeno kromě elektromagnetických a chemických mechanizmů
také vícenásobnými odrazy mezi substrátem a zlatými nanočásticemi. Více studií ukázalo
zesílení Ramanova modů grafenu po depozici kovových částic. Gálium patří ke kovům,
které jsou ramanovsky aktivní a vykazují SERS efekt. Zesílení nastává díky rezonancím
povrchových plazmonů a přesunu náboje. Ramanovský signál vyplývá z elektromagnetic-
kého zesílení. Nastává ramanovská excitace a pak emisní coupling s LSPR mody nanočás-
tice. Rezonanční zesílení z přenosu náboje indukovaného kovem přispívá k chemickému
zesílení. [35].

Zesílení Ramanova spektra bylo pozorováno na rozhraní Ga/grafen/SiC a je zobrazeno
na obrázku 3.2. Toto spektrum je ovlivněno relativními rozdíly mezi rezonančními ener-
giemi lokalizovaných povrchových plazmonů, exitační energií zdroje a vibračními mody
grafenu. Pro exfoliovaný grafen, který nevykazuje D pík [37], nastáva zesílení G a 2D píku,
viz obrázek 3.3. Pro vícevrstvý grafen na SiC substrátu je pozorováno největší zesílení D
píku, který souvisí s defekty na grafenu. Defekty ale nejsou způsobené Ga nanočásticí,
protože pro exfoliovaný grafen se depozicí nanočástie D pík neobjevuje. Proto se jedná
jenom o zesílení existujícího Ramanova spektra. Deponované gálium nedeformuje grafe-
novou mřížku, ani neinteraguje s C-C vazbou v grafenu, která si zachovává sp2 charakter,
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ale adsorpce nanočástice je preferované na defektech grafenu. Pravděpodobně proto je D
pík tolik zesílený, viz obrázek 3.2 [38].

Obrázek 3.2: Ramanovo spektrum grafenu na SiC před a po depozici Ga. Červená křivka
ukazuje zesílené Ramanovy píky grafenu po depozici Ga. Vložený graf zobrazuje Ramano-
va spektra SiC, grafenu na SiC před depozicí Ga (zelená křivka) a po depozici Ga (modrá
křivka) [38].

Rezonance lokalizovaných povrchových plazmonů (LSPR- ”Localized Surface Plasmons
Resonance”) je ovlivněna depozicí Ga na povrch grafenu tak, že je zvýšená LSPR absorpce.
Gáliové LSPR módy na grafenu přispívají k zesílení ramanovských modů grafenu [35]. Gá-
liové klastry vytváří silné plazmonické efekty na povrchu grafenu, co může zlepšit výkon
zařízení založených na grafenu (senzory, solární články...). Pozorováním Ga/grafen rozhra-
ní byly zjištěny rezonance lokalizovaných povrchových plazmonů (LSPR), které nastávají
v širokém rozsahu vlnových délek od UV až po IR oblast [35].

Ačkoli v experimentech provedených v této práci nedochází k substitučnímu dopování
grafenu gáliem, pomocí DFT (”Density Functional Theory”) výpočtů bylo modelováno
substituční dopování grafenu atomy Ga, Ge, As, Se. Energie vzniku dopovaného grafenu
(”formation energy”) určuje míru energie potřebné pro vznik dopovaného grafenu. Čím
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3. GÁLIUM, GÁLIUM NITRID

Obrázek 3.3: Ramanovo spektrum exfoliovaného grafenu na SiO2 tloušťky 280 nm před a
po depozici 247 monovrstev Ga [38].

menší je energie vzniku dopovaného grafenu, tím lépe se dopant začlení do mřížky. Gálium
má v porovnání s jinými prvky (Ge, As, Se) největší energii, kterou potřebuje pro dopování
grafenu, protože způsobuje jen malé narušení grafenové mřížky. Tato energie se snižuje se
zvyšováním koncentrace dopantu v grafenu. Dopant výrazně vyčnívá z grafenové mřížky,
protože je příliš velký na začlenění do uhlíkové vrstvy (obrázek 3.4). Proto je vzdálenost
atomu Ga od atomu C z = 1,848 Å, což je menší vzdálenost v porovnání s atomy As a
Se, ale větší než pro Ge. V případě dvouvrstvého grafenu je energie vzniku dopovaného
grafenu nižší v porovnání s grafenovou monovrstvou. Dopant se může nacházet nejen nad
grafenovou mřížkou, ale také v prostoru mezi dvěmi vrstvami grafenu a pod grafenovou
dvouvrstvou. Pro jednovrstvý grafen substituční dopování otevírá zakázaný pás, který
se mění v závislosti na koncentraci dopantů. Gálium v grafenu vytváří zakázaný pás
šířky EG = 0,2 eV. Pro dvojvrstvý grafen byla velikost zakázeného pásu grafenu výrazně
snížena v porovnání s jednou vrstvou. Pokud je jedna z dvou vrstev dopována, indukuje
redistribuci náboje v druhé, nedopované vrstvě grafenu, což otevře zakázaný pás v rozsahu
desetin elektronvoltů. Dopováním grafenu byla také zvýšena jeho reaktivita [39].

3.2. Gálium nitrid

Gálium nitrid je polovodič III-V skupiny, který krystalizuje ve formě wurtzitového nebo
kubického (”zinc blende”) krystalu. Častější wurtzitová struktura je binární hexagonální
krystalová struktura se dvěma mřížkovými parametry a = 3,186 Å a c = 5,185 Å. GaN
je přímý polovodič s poměrně velkou šířkou zakázaného pásu EG = 3,4 eV.
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(a) (b)

Obrázek 3.4: Schematické znázornění výsledků výpočtů DFT, kdy dopant označený jako X
vyčnívá z uhlíkové mřížky. (a) Dopant vyčnívá pod uhlíkovou mřížku, (b) dopant vyčnívá
nad uhlíkovou mřížkou [39].

V polovodičovém průmyslu je populární díky vysoké elektronové mobilitě porovnatel-
né se křemíkem, třikrát větším zakázaným pásem oproti křemíku a taky vyšší provozní
teplotou a vyšší odolností vůči defektům. Je to mechanicky stabilní materiál s velkou
tepelnou kapacitou a tepelnou vodivostí. GaN byl použitý při výrobě první modré světlo
emitující diody (LED). Tvůrcům této diody byla v roce 2014 udělena Nobelova cena. Gá-
lium nitrid je využíván v optoelektronice, senzorech, tranzistorech s velkou elektronovou
mobilitou a mikromechanických zařízeních založených na GaN [40].

Na první pohled se GaN jeví jako naprosto ideální materiál pro polovodičový průmysl.
Nicméně jeho nevýhodou může být nedostatek substrátů vhodných pro jeho růst. Nej-
používanějším substrátem je safír a karbid křemíku, které jsou drahé. Růst realizovaný
na levných křemíkových površích vykazuje horší kvalitu rostených GaN vrstev. V tomto
ohledu se zdá být grafen jako dobrý potenciální substrát pro růst GaN. Grafen je opticky
transparentní, proto může být ve spojení s GaN slibným materiálem pro výrobu LED [1].

3.2.1. Rozhraní gálium nitrid/grafen
Polovodičové GaN nanostruktury na grafenové vrstvě jsou v poslední době intenzivně
studovány. V závislosti na počtu grafenových vrstev může být podporován růst různých
morfologií GaN nanostruktur na grafenu. Výsledná struktura GaN nanostruktur závisí na
způsobu depozice. Může se jednat o GaN tenké a ultratenké vrstvy, nanokrystaly nebo
nanovlákna [41].

Skupina pod vedením A. Patsha studovala CVD růst GaN nanostruktur různých mor-
fologií na vícevrstvém komerčně dostupném grafenu. Měření Ramanovy spektroskopie
a fotoluminiscence odhalilo wurtzitovou fázi GaN. Na obrázku 3.5 je zobrazené Ramano-
vo spektrum GaN na vícvrstvém grafenu, který je na křemíkovém substrátu. Typické píky
v okolí 568 cm−1 odpovídají E2 (high) a A1(LO1) módům wurtzitové GaN fáze. Fonony

1Fonony jsou vibrace mřížky, které jsou považovány za částice nesoucí vibrační enerii. Pro základní
buňku složenou ze dvou a více atomů nastává rozdělení možných frekvencí propagované vlny na optickou a
akustickou větev. Optická větev reprezentuje pohyby atomů v mřížce, které nejsou ve fázi, tedy pozorovaný
atomy v jednotkové buňce se pohybují proti sobě. Longitudinální a transverzální optická fononová větev
určují směr kmitů, které jsou v protifázi [42].
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nan hranicích zrn (ZB- ”zone boundary”) odpovídají porušení krystalové symetrie. Píky
D, G a 2D charakterizují vícevrstvý grafen. Vložené spektrum odpovídá měření v jiném
místě vzorku, kde je jiný poměr G a 2D píku, což odpovídá jinému počtu vrstev grafenu.
Odlišnost spektra potvrzuje jinou morfologii GaN na grafenu. Na obrázku 3.6 je zobrazeno
fotoluminiscenční spektrum GaN na grafenu. Spektrum vykazuje silnou emisi na 3,3 eV a
3,54 eV [41].

Obrázek 3.5: Ramanovo spektrum GaN na vícvrstvém grafenu, vložené spektrum odpoví-
dá jiné oblasti vzorku [41].

Obrázek 3.6: Spektrum fotoluminiscence GaN na vícvrstvém grafenu [41].
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Stejně jako lze grafen charakterizovat pomocí Ramanovy spektroskopie, tak i v přípa-
dě depozice nanostruktur na povrch grafenu můžeme vzniklé struktury charakterizovat
pomocí povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie (SERS). Zesílení Ramanova rozpty-
lu bylo pozorováno skrze longitudiální optické (LO) fonony, které byly excitovány blízko
rezonance s mezipásovými přechody pro epitaxní GaN filmy pokryté stříbrem [43]. Op-
tické fonony, které jsou ramanovsky aktivní, můžou nepřímo interagovat se světlem přes
Ramanův rozptyl. Těmito způsoby byly charakterizovány polovodiče se širokým zakáza-
ným pásem (ZnO, GaN, AlN) pomocí metody SERS při rezonančních podmínkách i bez
rezonančních podmínek 2 s přítomností Ag. Na obrázku 3.7 je zobrazeno Ramanovo spek-
trum GaN před a po depozici Ag nanoklastrů. Depozice Ag snižuje intenzitu Ramanova
spektra kvůli absorpci na Ag a současně vznikne nový intenzivní povrchový optický mód
(SO- ”surface optical”) [44].

Obrázek 3.7: Ramanovo spektrum GaN před (černá) a po (červená) depozici Ag. Vlnová
délka použitého laseru je λ = 514,5 nm [44].

Grafen může být použitý nejen jako materiál zesilující spektrum SERS-u, ale i jako
analyzovaný materiál. Po depozici Ag na grafen bylo pozorováno rozštěpení D píku na dva
píky, jejichž rozsah byl snižovaný se zvyšujícím se množstvím grafenových vrstev. Proto
je možné detekovat počet vrstev grafenu pomocí SERS-u. Plazmonický kov na povrchu
grafenu může být použitý jako substrát pro SERS, který je vhodný pro citlivou detekci
molekul a uniformní SERS odezvu. Tato technika se nazývá grafenem zprostředkovaný
SERS (G-SERS). SERS substrátem může taky být i samotný grafen, kdy se jedná o
grafenově zesílenou Ramanovu spektroskopii (GERS). Díky vysoké chemické stabilitě a
homogennímu povrchu mohou být detekované molekuly adsorbované na povrchu a již
malá koncentrace se projeví v Ramanově spektru, v kterém by s použitím jiného substrátu
nebylo charakteristické píky vidět. V porovnání s klasickým SERS-em je zesílení spekter

2excitační energie laseru je stejná, jako energie přechodů mezi pásy
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GERS-em nižší. Grafen ale může být efektivním mediátorem pro zrychlení plazmonicky
indukovaných katalytických reakcí. [36]

Pro teoretickou studii růstu GaN krystalů na grafenu byly použity výpočty DFT.
Neshoda mřížkových parametrů grafenu a GaN je 30 %, nicméně oba materiály mají hexa-
gonální strukturu. Neshoda mřížkových parametrů není problémem, protože vazba mezi
nejvrchnější grafenovou vrstvou a druhou grafenovou vrstvou je slabá, respektive vazba
jedné grafenové vrstvy k substrátu je také slabá. Tak jako se pochybovalo o existenci jedné
grafenové vrstvy, tak byl zpochybňován i růst jakékoliv struktury na grafenu. Výpočtem
bylo rovněž ukázáno, že adsorpční energie dusíku je mnohem větší, než gália. Silná vazba
grafenu s dusíkem způsobí vznik 3D struktury GaN na 2D grafenu. Tato struktura může
mít dvě různá uspořádání Ga a N atomů na grafenu. Struktura může být ukončena dusí-
kem, nebo gáliem (viz obrázek 3.8). Výsledky teoretické studie ukazují, že GaN struktura
ukončena dusíkem je stabilnější. Z výpočtů vyplývá změna elektronové struktury grafenu
ovlivněna depozicí GaN na grafen, která byla relativně malá [45].

Obrázek 3.8: Simulace růstu GaN na grafenu s 3D GaN strukturou ukončenou (a) gáliem
nebo (b) dusíkem. Hnědé jsou atomy uhlíku, zelený je atom gália a modrý je dusík [45].

V další teoretické práci byla prezentována změna mřížkové struktury grafenu a vytvo-
ření superstruktury, kde tři C-C vazby byly nahrazeny C-N-C vazbou při zachování Dira-
cových kuželů. Při epitaxním růstu GaN s větší mřížkovou kosntantou je grafen postupně
expandovaný, až je uvolněné napětí v tahu částečným narušením uhlíkové monovrstvy,
což je možné díky zvlnění grafenu ve třetí dimenzi. Grafen stále zůstává v hexagonálním
uspořádání a nové rozhraní vykazuje spinovou polarizaci. Na obrázku 3.9 je zobrazeno
schéma superstruktury pro mřížkové parametry větší a menší, než 5,46 Å [46].
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3.2. GÁLIUM NITRID

Obrázek 3.9: Optimalizována atomární struktura GaN na grafenu s mřížkovou konstantou
(a) menší než a = 5,46 , (b) větší než a. Největší zelené atomy jsou atomy gália, červený
je dusík a černý uhlík [46].
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4. Výroba exfoliovaného grafenu

Grafen v této práci byl vyroben metodou mechanické exfoliace, která je popsána již v
kapitole 1. Jako substrát byl použitý Si s 280 nm SiO2. Specifická tloušťka oxidu křemiči-
tého je vybrána kvůli viditelnosti grafenových vloček na substrátu v optickém mikroskopu.
Jelikož jsou po exfoliaci vločky rozložené na substrátu náhodně, pro identifikaci jejich po-
lohy byl na vzorečku velikosti 6,5 x 17 mm2 vytvořený poziční systém. Na obrázku 4.1
jsou obrázky z optického mikroskopu zobrazující poziční systém se šupinkami exfoliova-
ného grafenu. Poziční systém byl vytvořený pomocí elektronové litografie. Na litograficky
vytvořené struktury bylo pak napařené zlato. Na vzorečku byla vytvořena matice složená
z 9 čtverců. Čtverec byl označen A1 až C3 podle polohy, kde písmena A, B, C označují
řádek a čísla 1 až 3 označují sloupec (obrázek 4.1 (a)). V každém čtverci pak byl systém
křížků označující bližší polohu určité grafenové šupinky. Jednotlivé křížky byly označeny
dvěma čísly přiřazující polohu v příslušném řádku a sloupci, viz obrázek 4.1 (b).

Obrázek 4.1: (a) Obrázek z optického mikroskopu zobrazující náhodné rozložení grafeno-
vých a grafitových vloček (a) na části vzorku zobrazující 4 čtverce z 9 čtverců nacházejících
se na vzorečku. (b) na jednom čtverci s detailnějším pohledem na uspořádání a označení
křížků.

Před samotnou exfoliací byl vzorek vyčištěný pomocí plazmy složené s 80 % Ar a
20 % O2 v Diener NANO Plasma cleaner. Pro výrobu exfoliovaného grafenu byly použity
dva postupy exfoliace, v obou případech byl jako zdroj grafenu použit grafitový kamínek
z Madagaskaru dodaný firmou NGS Naturgraphit GmbH. V prvním případě byla užita
příprava použitím nízkoadhezivní lepící pásky. Opakovaným odlepováním byly grafenové
vločky různých vrstev náhodně rozloženy na nízkoadhezivní lepící pásce a ta pak byla
nalepena na vzorek. Zatížením nebo uhlazováním pásky na substrátu po dobu alespoň
10 minut byl zabezpečen přenos grafenových šupinek na substrát. Ten bylo pak potřebné
zbavit lepidla z lepící pásky pomocí acetonu, isopropylalkoholu a demineralizované vody.
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4. VÝROBA EXFOLIOVANÉHO GRAFENU

Očištěním docházelo často k odplavení grafenových šupinek ze substrátu. Touto metodou
bylo vyrobeno 10 vzorečků, ale ani na jednom se nenacházela izolovaná jedna vrstva grafe-
nu a pokrytí substrátu vícevrstvými vločkami bylo nízké. Takto realizovaný přenos nebyl
příliš efektivní.

Druhý způsob mechanické exfoliace grafenu byl prováděn užitím DGL Gel-Filmu od
firmy Gel-pak [47]. DGL Gel-Film má kineticky kontrolovanou adhezi, což výrazně zvyšuje
efektivitu přenosu exfoliované látky na Gel-Film a následně z Gel-Filmu na substrát.
Adhezi Gel-Filmu ovládáme rychlostí odlepování, a tak se může chovat jako příjemce i
jako dárce přenášeného materiálu. Kinetickou závislost adheze je možné popsat ocelovým
válcem na nakloněné rovině, která má na svém povrchu polydimetylsiloxanovou (PDMS)
gumu, která v experimentu nahrazuje náš DGL Gel-Film. Gravitace odděluje ocelový válec
od PDMS gumy a ztráta v gravitační potenciální energii je brána jako adhezivní energie
(rozdíl mezi prací potřebnou na oddělení válce z gumového povrchu a energií mající na
konci nakloněné roviny). Rychlost rolování válce po nakloněné rovině je rychlost separace,
v našem případě odlepování gelu. Adhezivní energie je nazývána separační energie a je
označena jako G. Závislost G na separační rychlosti je na obrázku 4.2.

Obrázek 4.2: Závislost energie adheze na rychlosti odlepování elastomeru znázorněna po-
mocí válce na nakloněné rovině, která má na povrchu PDMS gumu a ztráta v gravitační
potenciální energii je brána jako energie adheze [48].

Z uvedených skutečností vyplývá vztah popisující viskózní chování Gel-Filmu

GGel−F ilm = G0 [1 + Φ(v)] , (4.1)

kde G0 je adhezivní energie pro nulovou separační rychlost a Φ je úhel nakloněné roviny,
který funkcí separační rychlosti v [49].

Pokud je elastomer odlepovaný pomalu ze substrátu, na kterém jsou přenášené mi-
krostruktury, separační energie GGel−F ilm pro rozhraní mikrostruktur s elastomerem je
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menší než Gsubstrate pro rozhraní mikrostruktur se substrátem. Proto je rozhraní mik-
rostruktur s elastomerem narušené a vzniká přenos mikrostruktur na substrát. GGel−F ilm

závisí na rychlosti odlepování v, kde φ(v) roste se zvyšující se v. Gsubstrate je nezávisl8
na rychlosti odlepování, protože neobsahuje povrch s kineticky kontrolovatelnou adhezí.
Energie potřebná na oddělení mikrostruktury z elastomeru je menší, než energie potřebná
na oddělení mikrostruktury ze substrátu.

Pokud se rychlost odlepování zvyšuje, GGel−F ilm je zvyšována ve vztahu ke Gsubstrate,
až pokud je rozhraní mikrostruktury-elastomer dost pevné, aby bylo narušeno rozhraní
mikrostruktur se substrátem. Čím je rychlost odlepování elastomeru větší, tím je větší jeho
adheze, tedy více mikrostruktur zachytí na svém povrchu. Kritická rychlost odlepování,
pro kterou se stává vazba mikrostruktur k elastomeru silnější, než ke substrátu, závisí i na
velikosti a geometrii mikrostruktur. Při praktickém realizování tohoto principu odlepujeme
gel rukou, proto je těžké dosáhnout potřebnou rychlost odlepování.

Na obrázku 4.3 je schematicky znázorněno, jak rychlost odlepování ovlivňuje přilnutí
mikrostruktur k danému povrchu.

Obrázek 4.3: Grafické znázornění přenášení mikrosktruktur pomocí DGL Gel-Filmu. (a)
Rychlé odlepení, DGL Gel-Film se chová jako příjemce, (b)Pomalé odlepení, DGL Gel-
Film se chová jako dárce mikrostruktur [48].

V této práci jsme používali elastomer DGL Gel-Film a mikrostruktury jsou grafitové
a grafenové šupniky. Postup výroby exfoliovaného grafenu je znázorněn na obrázku 4.4.
DGL Gel-Film je nejdříve uchycený k podložce pomocí nízkoadhezivní lepící pásky, aby
se zabránilo svraštění filmu (obrázek 4.4 (a)). Na nízkoadhezivní lepící pásce jsou opa-
kovaným odlepováním grafitového krystalu náhodně rozloženy grafitové šupinky různých
vrstev (obrázek 4.4 (b)). Vhodná oblast na nízkoadhezivní lepící pásce je přiložena na
DGL Gel-Film a zatížená (obrázek 4.4 (c)). Pak je nízkoadhezivní lepící páska rychle
odlepená z DGL Gel-Filmu (obrázek 4.4 (d)), na kterém zůstane rovnoměrné rozložení
grafenových šupnek, které byly na něj efektivně přeneseny (obrázek 4.4 (e)). V dalším
kroku byl DGL Gel-Film přitlačený na substrát, v našem případě křemík s vrstvou oxidu
křemičitého tloušťky 280 nm s už předpřipraveným pozičním systémem (obrázek 4.4 (f)).
Soustava substrátu a DGL Gel-Filmu je zatížena po dobu minimálně 10 minut (obrázek
4.4 (g)). Nakonec je DGL Gel-Film pomalu odlepován ze substrátu, aby bylo přeneseno co
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nejvíc mikrostruktur na substrát (obrázek 4.4 (h)). Výhodou této metody není jen vysoká
efektivita přenosu mikrostruktur, ale i čistý přenos [48].

Po exfoliaci byl vzorek pozorován pomocí optického mikroskopu typu Nikon ”MX51”
s cílem najít jednovrstvý a dvouvrstvý grafen. Tento krok zabere nejvíc času, všechny pozi-
ce potenciálních jednovrstvých nebo dvouvrstvých grafenů byly zaznamenány a nafoceny.
Vytipované šupinky byly následně měřeny pomocí µ-Ramanovy spektroskopie umístěné
v rastrovacím elektronovém mikroskopu typu Gaia3 od firmy Tescan. Jako výsledek měře-
ní bylo možné získat Ramanovy mapy přeložené přes obrázek topografie vzorku pořízený
jako signál sekundárních elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Toto měře-
ní se označuje jako RISE (”Raman Imaging and Scanning Electron Microscopy”). Jinou
možností bylo užití zařízení NTEGRA Spectra umístěná v laboratoři Přírodovědecké fa-
kulty Masarykovy univerzity na Ústavu fyziky kondenzovaných látek, který je kombinací
optického mikroskopu a Ramanovy spektroskopie.

RISE měření byla provedena pomocí laseru s vlnovou délkou λ = 532 nm. Typický
příklad pozorovaného grafenu s různými tloušťkami je na obrázku 4.5, kde je zobrazena
fotografie z optického mikroskopu s exfoliovaným grafenem na SiO2 tloušťky 280 nm (4.5
(a)), Ramanova mapa přeložena přes SEM obrázek (4.5 (b)). Ramanova mapa obsahuje
spektra v každém bodě, bylo vybrané typické spektrum odpovídající jedné vrstvě grafenu
naměřené v červených bodech Ramanovy mapy (4.5 (c)).

Typické měření na zařízení NTEGRA Spectra je na obrázku 4.6., kde je Ramanova
mapa spárovaná s obrázkem z optického mikroskopu. Graf zobrazuje Ramanovo spektrum
vybrané oblasti označené žlutě odpovídající jedné vrstvě grafenu. Vlnová délka použitého
laseru byla také λ = 532 nm.

Měření Ramanovy spektroskopie námi připravených vzorků prokázala vysoce kvalitní
grafen. Spektra obsahují jenom píky G a 2D. Poměr intenzit G a 2D píku určuje počet
vrstev grafenu. Mapovaním připravených vrstev lze rozlišit místa, kde se nachází jedno-
vrstvý grafen (2D pík je intenzivnější, než G pík) a dvouvrstvý grafen (píky G a 2D mají
přibližně stejnou intenzitu). Tři a více vrstev grafenu už nelze přesně rozlišit, protože pro
tyto případy je 2D pík vždy méně intenzivní, než G pík a není takový rozdíl v poměru
intenzit. D pík indukující přítomnost defektů (kapitola 1) se v Ramanovych spektrech
nevyskytoval.

RISE měření bylo mnohem jednodušší a lépe se určovalo místo měření. Měření bo-
dových spekter probíhalo po jednoduchém kliknutí na danou oblast. Určení oblasti pro
Ramanovu mapu nebylo o nic obtížnější, místo bodu byla oblast určena vyznačením čtver-
ce nebo obdélníku na daném místě. Velkou výhodou bylo pořízení obrázku topografie
vzorku pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu ve stejném zařízení, což umožnilo
spárovat Ramanovu mapu s obrázkem rastrovacího elektronového mikroskopu. Výsledkem
RISE měření jsou kvalitní mapy s rozlišením 3 body na mikrometr. Naopak nevýhodou
RISE měření byla nutnost dávat pozor, aby nedocházelo ke kontaminaci vzorku.

Měření pomocí zařízení NTEGRA Spectra bylo obtížnější, protože laser i optický mi-
kroskop používají stejný objektiv. Po určení bodu měření byla měřená oblast přibližně
umístěna pod stopu laseru. Nikdy to ale nebylo přesné kvůli přepínání obrazu optického
mikroskopu a obrazu stopy laseru. Pro vybrání oblasti pro Ramanovu mapu bylo potřeb-
né změřit rychlou Ramanovou mapu s horším rozlišením a podle ní byla přesně vybrána
oblast. Rozlišení v případě zařízení NTEGRA Spectra bylo 1 až 2 body na mikrometr.

Mechanickou exfoliací bylo připravených více než 20 vzorků pokrytých grafenovými
šupinkami. Pomocí optického mikroskopu bylo vybráno a nafoceno více než 70 grafeno-
vých šupinek, které byli zaznamenány jako potenciální jenovrstvý a dvouvrstvý grafen.
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Ramanovou spektroskopií bylo změřeno 30 grafenových šupnek. Z nich bylo 5 identifiko-
váno jako jednovrstvý grafen a nejméně 10 dalších jako dvouvrstvý grafen. Tyto vzorečky
byly pak použity pro depozici Ga a GaN struktur.
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Obrázek 4.4: Postup mechanické exfoliace užitím DGL Gel-Filmu. (a) DGL Gel-Film je
přichycen k podložce pomocí nízkoadhezivní lepící pásky. (b) Na nízkoadhezivní lepící
pásce jsou rozloženy grafenové šupinky. (c) Nizkoadhezivní lepící páska je přiložena na
DFL film a zatížena. (d) Lepící páska je rychle odlepená z DGL Gel-Filmu. (e) Na DGL
Gel-Film byly přeneseny grafenové šupinky. (f) Vybraná oblast na DGL Gel-Filme je
přiložena na substrát. (g) Substrát, na kterém je DGL Gel-Film je zatížen. (h) DGL
Gel-Film je pomalu odlepován ze substrátu [50].
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Obrázek 4.5: (a) Fotografie z optického mikroskopu exfoliovaného grafenu na SiO2 tloušťky
280 nm, (b) Ramanova mapa přeložena přes SEM obrázek, pořízené pomocí rastrovacího
elektronového mikroskopu Gaia3 od firmy Tescan (RISE měření), (c) Ramanovo spektrum
v červených bodech Ramanovy mapy odpovídající jedné vrstvě grafenu.
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Obrázek 4.6: (a) Fotografie z optického mikroskopu exfoliovaného grafenu na SiO2 tloušťky
280 nm, (b) Ramanova mapa pořízena pomocí přístroje NTEGRA Spectra, (c) Ramanovo
spektrum žluté oblasti na Ramanově mapě s jednovrstvým grafenem.
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5. Depozice Ga a GaN na grafen

Depozice gália i následná post-nitridace, kdy Ga nanostruktury byly vystaveny dopadu
iontů dusíku N +

2 o nízké energii E = 50 eV, probíhaly v podmínkách UHV v komplexní
aparatuře na Ústavu fyzikálního inženýrství v Brně. Schéma této komplexní aparatury je
na obrázku 5.1. UHV aparatura se skládá z depoziční komory a analytických komor s mě-
řením rentgenové spektroskopie (XPS), LEED (”Low Energy Electron Diffraction”) nebo
SPM (”Scanning Probe Microscopy”). Aparatura je čerpána pomocí rotačních, turbomo-
lekulárních a iontových vývěv. V depoziční komoře je základní tlak v řádu 5 × 10−8 Pa.
V zakládací komoře je vzorek přichycen na transportní nosič („paletku”). Tato transportní
paletka může být vybavena topným tělesem z pyrolytického boron nitridu (PBN). Toto
topné tělísko umožní relativně přesný ohřev vzorku. Při prvních depozicích byla použita
paletka, kde byl ohřev vzorku realizován přímým průchodem proudu. Při použití této
paletky byl problém s kalibraci na přesnou teplotu.

Obrázek 5.1: Schematické znázornění komplexní UHV aparatury na Ústavu fyzikálního
inţenýrství v Brně. Gáliová efuzní cela a iontově atomární zdroj GaN jsou vyznačeny [3].
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5.1. Depozice Ga na grafen
Pro depozici gália byla použita efuzní cela od firmy Omicron, která k ohřevu využívá do-
pad urychlených elektronů. Wolframové vlákno, které je zdrojem termoemisních elektronů,
bylo během experimentů žhaveno proudem IV = 2,3 A. Tyto elektrony byly urychlovány
napětím Uk = 800 V na molybdenový kalíšek opatřený PBN vložkou a naplněný gáli-
em. Emisní proud elektronů ze zahřívaného wolframového vlákna byl cca Iemis = 30 mA.
Množství vypařovaného gália odpovídá toku proudu gáliových atomů, kdy byla pro všech-
ny depozice užita konstantní hodnota IGa = 77 nA. To odpovídá dopadu 1,14×1016 atomů
na cm2 povrchu substrátu během jedné hodiny.

Před depozicí byl vzorek vyžíhán na teplotě T = 300 ◦C po dobu minimálně t = 30
minut. Samotná depozice gália trvala hodinu. Po skončení depozice byl vzorek ponechán
na teplotě depozice po dobu t = 15 min, aby došlo k ustálení pohybu atomů gália na
substrátu. V rámci práce byly provedeny tři experimenty při teplotách substrátu 25 ◦C,
200 ◦C a 230 ◦C.

Na obrázku 5.2 je porovnání SEM obrázků povrchu vzorků pro tři teploty depozice.
V mé bakalářské práci [51] bylo zjištěno, že elektrony způsobují degradaci grafenu. Proto
všechny obrázky pořízené metodou SEM v této práci vznikly za velmi nízkých urych-
lovacích napětí 1 keV, případně 2 keV, aby byl grafen poškozen co nejméně. Velikost a
vzdálenost mezi Ga ostrůvky závisí na teplotě depozice. Zvýšená teplota substrátu pomá-
há difuzi Ga atomů po povrchu substrátu. Čím je teplota substrátu vyšší, tím jsou Ga
ostrůvky větší a dál od sebe. Pro teplotu depozice 25 ◦C jsou Ga ostrůvky malé a blíz-
ko sebe, pro teplotu depozice 230 ◦C jsou mnohem dál od sebe a jsou větší. Pro teplotu
depozice 25 ◦C byla velikost Ga ostrůvků v rozmezí 10 až 30 nm. Pro vzorek deponovaný
při teplotě 200 ◦C byla velikost Ga ostrůvků až do 60 nm a pro teplotu 230 ◦C je jejich
velikost mezi 60 a 70 nm. Na vzorku deponovaném za teploty 200 ◦C a 230 ◦C lze vidět
různý růst v závislosti na počtu vrstev grafenu. Proto byl tento jev podrobněji studován
pomocí Ramanovy spektroskopie i rastrovací elektronové mikroskopie.

Růst Ga ostrůvků v tvaru kuliček a plošek na grafenu vyrobeného metodou CVD byl
pozorován už v diplomové práci Ing. Stanislava Bárdyho [2]. V této práci byl růst plošek
vysvětlován prasklinami, nerovnostmi a zbytkovým PMMA (Polymethylmethakrylát) na
grafenu. Na takových místech je energeticky výhodnější růst plošek než kuliček. Růst
plošek byl pozorován na čtvrtině deponované plochy.

V rámci této práce byl použitý exfoliovaný grafen bez nerovností a PMMA, nicméně
růst plošek byl pozorován také. Na obrázku 5.4 je vzorek po depozici Ga za teploty T =
= 200 ◦C. Na vzorku lze vidět vícevrstvý grafen, dvouvrstvý grafen a přechodnou oblast
mezi vícevrstvým a dvouvrstvým grafenem. RISE měření daného vzorku je znázorněno na
obrázku 5.3. Na vícevrstvém grafenu roste Ga ve formě kuliček a na dvouvrstvém grafenu
roste ve formě plošek. Kuličky mají velikost 50 nm a víc, plošky jsou menší a jejich velikost
se pohybuje mezi 10 a 50 nm. Přechodná oblast označena červeným odstínem obsahuje
kuličky i plošky. Tato oblast má víc vrstev než dvouvrstvý grafen nacházející se vpravo od
ní, ale méně vrstev než vícevrstvý grafen vlevo od červené oblasti. Kuličky na vícvrstvém
grafenu jsou i dál od sebe než plošky na dvouvrstvém grafenu. V oblasti dvouvrstvého
grafenu lze pozorovat tmavé stopy vytvářející kontrast při měření SEM, které mohou
být způsobeny různými vlivy. Může se jednat o pozůstatky difuze po povrchu, zvrásnění
povrchu grafenu vlivem depozice nebo vyšším dopováním daných míst.

Ramanova spektroskopie byla měřená pomocí zařízení NTEGRA Spectra s vlnovou
délkou laserového světla λ = 532 nm. Před depozicí obsahovalo Ramanovo spektrum gra-
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Obrázek 5.2: Topografie Ga deponovaného na grafen a SiO2 za třech různých teplot. Ob-
rázky byly pořízené pomocí SEM typu Verios 460L od firmy FEI umístěném ve Středoev-
ropském technologickém institutu CEITEC.

fenu jenom G a 2D pík. Po depozici se ve spektrech objevil D pík, jehož intenzita se lišila
v závislosti na počtu vrstev grafenu. Na obrázku 5.5 lze vidět Ramanova spektra grafenu
po depozici gália na dvouvrstvém a vícevrstvém grafenu. Ze spekter vyplývá skutečnost,
že na dvouvrstvém grafenu je D pík intenzivnější než pro vícevrstvý grafen a po depozici
je i intenzita 2D píku nižší (před depozicí měly G a 2D píky přibližně stejnou intenzitu).

Dalším krokem bylo studium intenzity D píku v závislosti na počtu vrstev grafenu. Na
obrázku 5.6 je porovnání Ramanových spekter jednovrstvého a dvouvrstvého grafenu po
depozici gália. Z grafů vyplývá, že pro dvouvrstvý grafen je D pík intenzivnější, než pro
jednovrstvý grafen.

Na obrázku 5.7 je porovnání Ramanova spekter před a po depozici gália pro jednovrs-
tvý a dvouvrstvý grafen. V kapitole 3 bylo předpokládané zesílení Ramanova signálu za
přítomnosti Ga nanočástic (SERS). Porovnáním spekter na jednovrstvém grafenu před a
po depozici gália ale toto nebylo potvrzeno. Gáliové nanočástice pravděpodobně nezesi-
lují Ramanovo spektrum grafenu, naopak po depozici jsou typické grafenové píky méně
intenzivní. Je možné, že při měřeních Ramanovy spektroskopie se pokaždé lišila intenzita
laseru a velikost stopy laseru. Proto není možné nanich stavět konečné závěry o SERS
efektu ani rozdílu intenzity D píku pro jednovrstvý a dvouvrstvý grafen.

V grafu, který je zobrazen na obrázku 5.8, je vynesena závislost intenzity D píku na
počtu vrstev grafenu, tedy poměru 2D a G píku. Z grafu vyplývá, že intenzita D píku
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Obrázek 5.3: RISE měření, Ramanova mapa poměru G/2D přeložena přes SEM obrázek,
pořízené pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu Gaia3 od firmy Tescan. Vyznače-
né červené oblasti odpovídají dvouvrstvému grafenu.

kulička

kulička

ploška

ploška

Obrázek 5.4: Exfoliovaný grafen po depozici Ga (t = 60 min), při teplotě substrátu T =
= 200 ◦C. Topografie substrátu pořízena pomocí SEM Verios 460L od firmy FEI. Oblast
zvýrazněna červeným odstínem je přechod mezi vícevrstvým grafenem (vlevo) a dvouvrs-
tvým grafenem (vpravo).

klesá s rostoucím počtem grafenových vrstev. Navíc topografie zobrazuje změnu růstového
módu, kdy pro vícevrstvý grafen s nejnižším D píkem roste Ga ve formě kuliček. Na
dvouvrstvém a jednovrstvém grafenu s intenzivním D píkem roste Ga ve formě plošek.
Z grafu nelze dělat konečné závěry kvůli velkému rozptylu dat. Je nutno poznamenat,
že intenzitu píku také ovlivňuje hustota a tvar ostrůvků, které jsme při vyhodnocování
zanedbali. Nicméně i přesto je patrná tendence chování Ga na grafenu.

Vzhledem k velkému rozptylu dat na obrázku 5.8 a měnící se intenzitě laseru při měření
Ramanovy spektroskopie byla vynesena závislost poměru intenzit píků D/G ke poměru
2D/G. Tato závislost je znázorněna v grafu na obrázku 5.9. Body odpovídající Ga na
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Obrázek 5.5: Ramanova spektra pořízená pomocí přístroje NTEGRA Spectra měřená na
vzorku po depozici Ga při teplotě T = 200 ◦C. (a) Ramanovo spektrum vícevrstvého
grafenu po depozici Ga, (b) Ramanovo spektrum dvouvrstvého grafenu po depozici Ga.

Obrázek 5.6: Ramanova spektra pořízená pomocí přístroje NTEGRA Spectra měřené na
vzorku po depozici Ga při teplotě T = 230◦C. (a) Ramanovo spektrum jednovrstvého
grafenu po depozici Ga, (d) Ramanovo spektrum dvouvrstvého grafenu po depozici Ga.

Obrázek 5.7: Ramanovo spektrum (a) jednovrstvého a (b) dvouvrstvého grafenu před a
po depozici gália.
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jednovrstvém a dvouvrstvém grafenu se pořád překrývají, ale na rozdíl od předchozího
grafu je jasnější tendence zvyšování intenzity D píku směrem k méně vrstvám grafenu. Dá
se proto říct, že pro jednovrstvý grafen je D pík vzhledem ke G píku, který by se neměl
moc měnit napříč vrstvami, intenzivnější než pro dvouvrstvý grafen.

Během měření Ramanovy spektroskopie zlatých nanočástic na grafenu bylo zjištěno,
že dochází k silné degradaci grafenu vlivem zesílení budícího laseru. Tato degradace způ-
sobovala vznik D píku, což bylo pozorováno pro vysoké výkony laseru (2,5 mW). Z těchto
důvodů byla provedena série měření pro různé výkony budícího laseru. Jeden vzorek byl
po depozici gália měřený nejdříve nízkou intenzitou laseru a potom byla intenzita zvyšová-
na. Na obrázku 5.10 je závislost Ramanova spektra jednovrstvého grafenu po depozici Ga
na intenzitě použitého laseru. Označení ND s daným číslem označuije intenzitu odstínění
laseru filtrem, kdy ND0 je bez použití filtru. Výkon laseru byl v tomhle případě 3 mW
a ND2 je s maximálnou filtrací, kdy byl výkon laseru 0,012 mW. Pro lepší viditelnost
spekter pořízených nízkou intenzitou laseru musela být spektra vynásobené konstantou
uvedenou vedle spektra. Z výsledků experimentů vyplývá, že D pík se objevuje ve spek-
trech pro každou intenzitu laseru. Nedochází k plazmonickému zesílení budícího laseru
vlivem gáliových ostrůvků na grafenu.

Obrázek 5.8: Závislost intenzity D píku na počtu vrstev grafenu reprezentující poměr
intenzit píků 2D/G.
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Obrázek 5.9: Závislost poměru intenzit D/G na počtu vrstev grafenu reprezentující poměr
intenzit píků 2D/G.

Obrázek 5.10: Závislost intenzity laseru na Ramanovo spektrum grafenu. Pro lepší vidi-
telnost musely být spektra vynásobené konstantou.
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Graf na obrázku 5.10 potvrdil, že v případě Ga nanočástic na povrchu grafenu nedo-
chází ke stejnému jevu, jako v případě zlatých nanočástic na grafenu. V našem případě je
D pík ve spektrech už od začátku i pro malou intenzitu laseru, tedy souvisí s narušením
grafenové mřížky a vzniku defektů vlivem depozice Ga. Když byl vyloučen vliv intenzity
laseru na D pík, je možné shrnout výsledky závislosti intenzity D píku na počtu vrstev
grafenu. Zpracováním měření do vynesení závislosti intenzity D/G ke počtu vrstev grafen
vyjádřené poměrem 2D/G bylo dokázané, že počet defektů v grafenové mřížce závisí na
počtu vrstev grafenu. Čím je grafen tlustší, tím je intenzita D píku nižší, tedy grafenová
mřížka je méně ovlivněna depozicí Ga. To může být způsobené vlivem pnutí mezi Ga ku-
ličkou a povrchem grafenu. V případě vícevrstvého grafenu zůstává Ga ve formě kuliček,
protože vícevrstvý grafen je pevnější a napětí na rozhraní grafen/Ga neuvolňuje změnou
grafenové mřížky. V případě dvouvrstvého a jednovrstvého grafenu je toto pnutí uvolněno
natažením a prohnutím grafenové vrstvy pod kuličkou, čímž se taky z kuličky stává ploška
(obrázek 5.11). Čím je grafen tenčí, tím je toto natažení větší, proto může být D pík pro
jednovrstvý grafen intenzivnější, než pro dvouvrstvý grafen. Podobný efekt byl pozorován
pro kapky vody na grafenových vrstvách v souvislosti s hydrofobností grafenových vrstev
[52].

Obrázek 5.11: Schematické znázornění možného vysvětlení růstu kuliček a plošek Ga v zá-
vislosti na počtu vrstev grafenu.

5.2. Nitridace Ga na grafenu

Příprava GaN nanostruktur byla provedena ve dvou krocích. Nejprve bylo deponováno
gálium na grafen za obdobných podmínek, jak je posáno výše v této kapitole. Poté byly
gáliové ostrůvky nitridovany užitím iontů dusíku N +

2 o nízké energii (50 eV), které byly
produkovány iontově atomárním zdrojem na obrázku 5.12. Jedná se o kombinaci efuzní ce-
ly a elektron-srážkového iontového zdroje. Do prostoru zdroje je napouštěn plyn, v našem
případě dusík. V prostoru ionizační mřížky je plyn ionizován pomocí srážek s elektro-
ny. Svazek iontů je ze zdroje extrahován záporným potenciálem a fokusován na vzorek.
Energie iontů dopadajících na vzorek je dána rozdílem potenciálů mezi místem vzniku
iontů (+50 V) a vzorkem (0 V). Tento zdroj může sloužit pro depozici gália i nitridaci
zároveň. Nicméně v této práci byl iontově-atomární zdroj užit jen jako zdroj dusíkových
iontů. V této práci byly provedeny dvě post-nitridace gáliových ostrůvků za různých tep-
lot substrátu (200 ◦C, 230 ◦C) a se stejným časem depozice Ga ostrůvků (2 hodiny), ale
různým časem post-nitridace (2 h, 3 h). Parametry nastavení iontově atomárního zdroje
při post-nitridaci jsou shrnuty v tabulce 5.1.
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proud vláknem 5,6 A
napětí na mřížce −50 V

plovoucí napětí na vlákně −50 V
napětí na první čočce −95 V
napětí na druhé čočce −0,588 kV
napětí na třetí čočce −0,4 kV

Tabulka 5.1: Parametry nastavení iontově atomárního zdroje při post-nitridaci.

Obrázek 5.12: Iontově atomární zdroj pro depozici GaN [53].

Změna povrchu vzorku po nitridaci je viditelná již pomocí optického mikroskopu v reži-
mu temného pole. Na obrázku 5.13 je porovnání fotografií Ga a GaN na grafenu pořízených
pomocí optického mikroskopu Nikon typu MX51 v temném poli. GaN krystaly tedy roz-
ptylují světlo jinak, než nadeponované Ga. Nitridované vzorky byly následně studovány
pomocí SEM Verios 460L od firmy FEI a měřena jejich fotoluminiscence. Na obrázku 5.14
jsou obrázky SEM vzorku s GaN na grafenu, který byl deponován při teplotě 200 ◦C a
post-nitridován po dobu 2 hodin. V detailnějších obrázcích dvou vybraných oblastí lze
vidět GaN krystaly různých tvarů na vícevrstvém grafenu. Lze pozorovat dva druhy krys-
talů. Světlejší krystaly vzniknuté post-nitridací Ga kuliček a tmavé krystaly vzniknuté
post-nitridací Ga plošek.

Na obrázku 5.15 jsou obrázky vzorečku deponovaném při teplotě 230 ◦C a post-nitridovaném
po dobu 3 hodin, pořízené pomocí SEM typu Verios 460L od firmy FEI. Na obrázcích lze
vidět GaN krystaly na jednovrstvém a vícevrstvém grafenu. Vícevrstvý grafen, který je
tmavší, obsahuje jenom GaN krystaly vzniklé post-nitridací Ga kuliček, protože jsou světlé
a větší. Na jednovrstvém grafenu můžeme pozorovat menší GaN krystaly tmavšího odstí-
nu, než na vícevrstvém grafenu. To odpovídá vzniku krystalů post-nitridací z Ga plošek.
Tyto krystaly mají také výraznější hrany. Oblast jednovrstvého grafenu je zajímavá i díky
světlejším cestičkám nacházejícím se mezi GaN krystaly, které byly zmiňovány už dříve
v této kapitole.

Fotoluminiscence je měření, kdy je vlnová délka laseru zvolena v závislosti na šířce
zakázaného pásu. Cílem je pomocí budícího laseru vytvořit pár elektron-díra, který poté
zařivě rekombinuje v případě polovodičů s přímým přechodem. K těmto polovodičům
také patří GaN [54]. Vlnová délka námi použitého He-Cd laseru byla λ = 325 nm, která
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Obrázek 5.13: Fotografie z optického mikroskopu v temném poli (a) Ga na grafenu, (b)
GaN na grafenu.

Obrázek 5.14: Topografie GaN na exfoliovaném grafenu připravené post-nitridací pořízená
pomocí SEM. Vzorek byl deponován při teplotě 200 ◦C a post-nitridovaný po dobu 2 hodin.

odpovídá energií 3,81 eV. Při šířce zakázaného pásu GaN 3,4 eV je tedy energie laseru
dostatečná.

Na obrázku 5.16 je znázorněna fotoluminiscence pro vzorek, který byl deponován při
teplotě 200 ◦C a post-nitridován po dobu 2 hodin. Fotoluminiscence je slabá a pík odpo-
vídající přímému přechodu je malý. V grafu se nalézá dominantní pík na pozici 515 nm
nazývaný „zelená fotoluminiscence”. V poloze kolem 385 nm je málo intenzivní pík odpoví-
dající zářivé rekombinaci mezi dírami ve valenčním pásu a elektrony ve vodivostním pásu
GaN označován jako (NBE-”near-bandedge emission”) [55].

Na obrázku 5.17 je fotoluminiscence pro vzorek deponovaný při teplotě 230 ◦C a post-
nitridovaný po dobu 3 hodin se zvýrazněnými polohami maxim píků a jejich pološířkami.
Fotoluminiscenční spektrum bylo naměřené pro jednovrstvý grafen a vícevrstvý grafen.

48



5.2. NITRIDACE GA NA GRAFENU

1 μm

3 μm

20 μm

Obrázek 5.15: Topografie GaN na exfoliovaném grafenu připravené post-nitridací pořízená
pomocí SEM. Vzorek byl deponován při teplotě 230 ◦C a post-nitridovaný po dobu 3 hodin.
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Obrázek 5.16: Fotoluminiscence pro vzorek deponovaný a nitridovaný při teplotě 200 ◦C a
post-nitridován po dobu 2 hodin.

Lze vidět výrazný rozdíl ve fotoluminiscenčních spektrech. Pro jednovrstvý grafen jsou
výrazné typické píky pro GaN. Pík na poloze kolem 365 nm odpovídá NBE. Pík na poloze
kolem 515 nm odpovídá zelené fotoluminiscenci, která je zapříčiněna přechody způsobeny
nečistotami a defekty. Pravděpodobně se jedná o gáliové vakance a uhlíkové nebo kyslíkové
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nečistoty. Poměr mezi těmito píky a jejich šířka jsou považovány za kritéria posuzování
kvality GaN. Čím je NBE pík užší, tím je GaN kvalitnější [56]. Ve fotoluminiscenčním
spektru vícevrstvého grafenu je výrazný jenom pík modré fotoluminiscence na hodnotě
435 nm odpovídající objemovým nečistotám nebo gáliovým a dusíkovým vakancím.

Obrázek 5.17: Fotoluminiscence pro jedovrstvý a vícevrstvý grafen pro vzorek deponovaný
při teplotě T = 230 ◦C a post-nitridován po dobu t = 3 hodin. Červená čára odpovídá foto-
luminscenci GaN na jednovrstvém grafenu s typickým píkem pro GaN na poloze 365 nm a
zelené fotoluminiscenci na poloze 515 nm. Černá čára odpovídá fotoluminiscenci GaN na
vícevrstvém grafenu píkem na pozici 435 nm odpovídající modré fotoluminiscenci. Polohy
maxim píků a jejich pološířky jsou vyznačeny.

Na obrázku 5.18 je porovnání fotoluminiscence pro vzorek deponovaný při teplotě
T = 230 ◦C a post-nitridován po dobu t = 3 hodin a vzorek deponovaný při teplotě T =
= 200 ◦C a post-nitridovaném po dobu t = 2 hodiny. Vzorek deponovaný kratší dobu
má velice slabou fotoluminiscenci a pík typický pro GaN na poloze 385 nm nelze dobře
vidět. Píky odpovídající zelené fotoluminiscenci jsou přítomné v obou případech na pozici
515 nm. Rozdílem je NBE pík, který je pro vzorek deponovaný 200 ◦C a post-nitridován
po dobu 2 hodin nejen mnohem méně intenzivní, ale i posunutý doprava na polohu kolem
385 nm. Rozdílná je taky intenzita píků. Pro lepší kvalitu a velikost krystalů GaN se
používá depozice ve více cyklech. V mých experimentech byl proveden vždy jen jeden
cyklus a byla měněna jenom jeho délka.
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Obrázek 5.18: Porovnáni fotoluminiscenčního spektra GaN na grafenu pro vzorek depo-
nován při teplotě T = 230 ◦C a post-nitridován po dobu t = 3 hodin (zelená) a vzorek
deponován při teplotě T = 200 ◦C a post-nitridovaném po dobu t = 2 hodiny (růžová).
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Závěr

Prvním cílem práce bylo provést rešeršní studii na téma růstu kovových a polovodičových
struktur na grafenový substrát. Teoretická část se proto skládá z kapitoly 1 věnující se gra-
fenu, jeho popisu, vlastnostem, výrobě a charakterizaci. Kapitola 2 se pak zabývá růstem
tenkých a ultratenkých vrstev, růstovými módy, popisem molekulární svazkové epitaxe i
aparatury potřebné pro růst vrstev obecně. V kapitole 3 je už bližší pohled na depozici
gália jako kovové struktury a nitridu galitého jako polovodičového krystalu. Tato kapi-
tola se zabývá nejen základními vlastnostmi deponovaných materiálů, ale i vlastnostmi
získanými spojením těchto struktur s grafenem.

Dalším bodem byla příprava a analýza exfoliovaných monokrystalických grafenových
substrátů, která je popsána v kapitole 4. Grafenové substráty byly připraveny metodou
mechanické exfoliace použitím DGL filmu od formy Gel-pak s kineticky kontrolovatelnou
adhezí, čímž byla zvýšena efektivita této metody. Grafen pak byl zkoumaný pomocí optic-
kého mikroskopu a Ramanovy spektroskopie, čímž byla potvrzena existence jednovrstvého
grafenu na pěti vzorcích, které byly pak použité pro depozice.

Depozice Ga a GaN ultratenkých vrstev a jejich charakterizace jsou popsány v ka-
pitole 5. Pro depozici byla použita metoda molekulární svazkové epitaxe. Gálium bylo
deponováno při stálém toku částic, ale za třech různých teplot substrátů. Čím je teplota
depozice vyšší, tím jsou Ga ostrůvky větší a dál od sebe. Na SEM obrázcích bylo vidět, že
morfologie Ga ostrůvků se liší v závislosti na počtu vrstev grafenu, na kterém roste. Na
vícevrstvém grafenu rostou Ga ostrůvky ve formě kuliček, ale na dvouvrstvém a jednovrst-
vém grafenu roste ve formě plošek. Byl porovnaný růst na jednovrstvém, dvouvrstvém a
vícevrstvém grafenu pomocí Ramanovy spektroskopie, kdy se typické grafenové píky lišily
v závislosti na počtu vrstev a D pík odpovídající vadám grafenové mřížky byl intezivnější
směrem k jednovrstvému grafenu.

GaN krystaly vznikly následnou nitridací Ga ostrůvků a byly studovány pomocí foto-
luminiscence a rastrovacího elektronového mikroskopu. Byly pozorovány dva typy GaN
krystalů v závislosti na struktuře Ga ostrůvků. Fotoluminscence GaN závisí na kvalitě vy-
robených krystalů, která souvisí s teplotou substrátu i časem depozice a dobou následné
post-nitridace. Bylo pozorováno, že pro větší teplotu substrátu a delší post-nitridaci byla
intenzita fotoluminiscnečních píků větší. Ve všech fotoluminiscenčních spektrech se také
vyskytoval zelený pík signalizující vady GaN krystalů. V případě GaN na vícevrstvém
grafenu byl ve spektru výrazný modrý pík, který vzniká následkem nečistot a vakancí.
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