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Abstrakt
Po experimentálním získání grafénu počátkem 21. století došlo k objevení mnoha dalších
zajímavých 2D materiálů. Elektrické a optické vlastnosti těchto vrstev jsou však značně
ovlivněny složením a kvalitou okolních materiálů. Za účelem zachování výjimečných vlast-
ností tenkých vrstev se s postupem času začala pozornost vztahovat k heterostrukturám
z 2D materiálů složených. Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací he-
terostruktur složených z grafénu a hexagonálního nitridu boritého, se zaměřením na op-
timalizaci výrobního procesu heterostruktur metodou suchého přenosu tenkých vrstev
připravených mikromechanickou exfoliací. Charakterizace a kvalita připravených vrstev
je kontrolována pomocí Ramanovy spektroskopie a morfologie je zkoumána pomocí mik-
roskopu atomárních sil (AFM). Dále jsou v práci diskutovány elektrické vlastnosti vyro-
beného grafén-hBN zařízení a měřena pohyblivost nosičů náboje grafénového tranzistoru
řízeného polem.

Abstract
After the experimental discovery of graphene at the beginning of the 21st century, many
other interesting 2D materials have been discovered. However, the electrical and op-
tical properties of these layers are greatly influenced by the composition and quality
of the surrounding materials. In order to preserve the exceptional properties of thin films,
attention has gradually been drawn to heterostructures from 2D composite materials.
This thesis describes the preparation and characterization of heterostructures composed
of graphene and hexagonal boron nitride. In addition, a specific focus will be placed on op-
timizing the production process of heterostructures by the dry thin film transfer process,
prepared by micromechanical exfoliation. Characterization and quality of prepared layers
are controlled by Raman spectroscopy, while morphology is examined by atomic force
microscope (AFM). Furthermore, the electrical properties of the graphene-hBN device
are discussed and the charge carrier of the graphene field-effect transistor is measured.

Klíčová slova
grafén, hexagonální nitrid boritý, heterostruktury 2D materiálů, suchý transfer, tranzistor
řízený polem, pohyblivost nosičů náboje
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graphene, hexagonal boron nitride, 2D heterostructures, dry transfer, field-effect transis-
tor, charge carrier mobility
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Úvod
Cesta k objevu 2D materiálů1 začala již v druhé polovině 19. století. Profesor Brodie

studoval různé formy grafitu [1]. Ve své práci dělí grafit na amorfní2 a laminární3. Věřil,
že ve svém výzkumu objevil novou formu uhlíku v laminárním grafitu, kterou pojmenoval
’graphon’ a určil její relativní atomovou hmostnost jako 33. Ve skutečnosti však zkoumal
grafitový oxid [2]. Struktura grafitu a jeho složení z jednotlivých vrstev uspořádaných uh-
líkových atomů byla experimentálně určena Bernalem v roce 1924 rentgenovou difrakcí.
Výraz grafén poprvé ve své práci definoval Boehm [3] jako jednu vrstvu uhlíkových atomů
uspořádaných ve vrstvě polycyklických aromatických uhlovodíků. Experimentálně mono-
vrstvu grafénu poprvé získali profesoři Geim a Novoselov v roce 2004 pomocí mikromecha-
nické exfoliace [4]. Za tento objev dostali v roce 2010 Nobelovu cenu. To spustilo obrovskou
vlnu zájmu o studium grafénu a hledání dalších 2D materiálů pro různé aplikace, jelikož
grafén, a další později extrahované monovrstvy, vykazovaly výjimečné elektrické, optické
a mechanické vlastnosti [5].

Charakteristické vlastnosti ultra-tenkých 2D vrstev jsou ve značné míře ovlivněny
složením a kvalitou okolních materiálů. Za účelem zvýšení kvality dvourozměrných krys-
talů proběhla již řada výzkumů testující vliv substrátů na fyzikální vlastnosti tenkých
vrstev. Díky slabé mezivrstevné vazbě a podobným mřížkovým konstantám je možné vy-
tvořit heterostruktury 2D materiálů, čímž je možné například redukovat vliv substrátu,
a zesílit tak charakteristické vlastnosti. Z jednotlivých vrstev různých 2D materiálů je tak
možné tvořit zařízení požadovaných vlastností [6]. Heterostruktur 2D materiálů se využívá
například k výrobě tranzistorů řízených polem, jimiž se bude práce zabývat.

První část této práce se zabývá rešeršní studií 2D materiálů se zaměřením na grafén
a hexagonální nitrid boritý (hBN). Jsou popsány jejich morfologické, elektrické, mecha-
nické a optické vlastnosti. U jednotlivých materiálů jsou zmíněny jejich aplikace v optic-
kých a elektrických zařízeních. Rešeršní studie se dále věnuje různým experimentálním
technikám pro přípravu 2D materiálů a jejich heterostruktur, ze kterých byla pro experi-
ment vybrána metoda mechanické exfoliace hBN a grafénu.

Před experimentem samotným jsou v práci vysvětleny principy metod vybraných
k charakterizaci tenkých vrstev. Použita byla mikroskopie atomárních sil (AFM z angl.
atomic force microscopy), Ramanova spektroskopie a elektrické transportní měření. Hlavní
část této práce obsahuje popis přípravy ultratenkých vrstev grafénu a hBN pomocí me-
chanické exfoliace, a dále popis a optimalizaci přípravy heterostruktury z nich složené.
Jednotlivé vrstvy a heterostruktury jsou zkoumány Ramanovou spektroskopií a mikro-
skopem atomárních sil. Na závěr jsou k vyrobené grafén-hBN heterostruktuře litograficky
přivedené vodivé kontakty pro vytvoření tranzistoru řízeného polem a měřeny elektrické
vlastnosti vyrobeného zařízení.

12D materiály jsou definovány jako vrstevnaté materiály, jejichž jednotlivé vrstvy jsou pojeny slabou
van der Waalsovou vazbou. V jednotlivých vrstvách jsou atomy vzájemně spojeny silnou kovalentní
vazbou.
2Amorfní látky jsou látky pevného skupenství, které nemají pravidelnou strukturu.
3Laminární látky jsou vrstevnaté látky.
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1. DVOUDIMENZIONÁLNÍ MATERIÁLY

1. Dvoudimenzionální materiály
Nízkodimenzionální materiály jsou předmětem experimentálního zkoumání již od poč.

21. století. K největší expanzi výzkumu 2D materiálů došlo po roce 2004, ve kterém pro-
fesoři Geim a Novoselov získali monovrstvu uhlíku (grafénu) z grafitu [4]. Mimořádné
vlastnosti grafénu, diametrálně odlišné od grafitu, vedly k řadě výzkumů a návrhů no-
vých zařízení. Po tomto experimentálním průlomu začaly světové laboratoře hledat da-
lší slibné 2D materiály, u kterých jsou očekávány zajímavé fyzikální vlastnosti. V první
kapitole se tato práce věnuje rešeršní studii 2D materiálů. Konkrétně pak s hlavním za-
měřením na heterostruktury vytvořené z grafénu a hexagonálního nitridu boritého (hBN),
a to je především předmětem experimentální části této práce.

1.1. Vlastnosti 2D materiálů

Ultratenké dvoudimenzionální materiály reprezentují skupinu nanomateriálů, pro kterou
je charakteristická tloušťka materiálu jedna nebo několik málo vrstev. Jednotlivé atomy
jsou ve vrstvě spojeny silnou kovalentní vazbou, zatímco jednotlivé vrstvy mezi sebou
pojí pouze slabá van der Waalsova interakce [7] (viz obrázek 1.1). To umožňuje separovat
jednotlivé vrstvy bez narušení jejich pravidelné struktury. Tan et al. definuje 2D materiály
jako vrstvy s laterálním rozměrem větším než 100 nm, ovšem s tloušťkou v řádu jednotek
atomů [5].

Dle šířky zakázaného pásu je možné materiály rozdělit na kovy, polokovy, polovo-
diče a izolátory. U polovodičových dvoudimenzionálních materiálů, mezi které se řadí
například sulfid molybdeničitý (MoS2) a selenid wolframičitý (WSe2), a izolátorů (hBN),
je zakázaný pás v pásové struktuře definovaný jako energiový rozdíl mezi vodivostním
a valenčním pásem. V případě kovů se tyto pásy překrývají. Polokovy (grafén) mají nulo-
vou hodnotu zakázaného pásu. Právě pásová struktura a uspořádání atomů v pravidelných
mřížkách udává charakteristické fyzikální vlastnosti materiálů. V dalším textu je popsán
vznik a význam pásové struktury. Dále jsou představeny zmíněné 2D materiály, jejich
charakteristické vlastnosti a možné aplikace.

rkov

rvdW

Obrázek 1.1: Schéma vazeb mezi atomy. V obrázku ~rkov značí poloměr silné kovalentní
vazby v rovině vrstvy 2D materiálu a ~rvdW vyjadřuje poloměr slabé van der Waalsovy
vazby mezi jednotlivými vrstvami 2D materiálu.

3



1.1. VLASTNOSTI 2D MATERIÁLŮ

1.1.1. Pásová struktura

Vlastnosti a rozdělení pevných látek jsou dány interakcemi elektronů v materiálu. V da-
lším textu je tedy rozebráno chování elektronů v materiálech. Každý atom se skládá
z protonů a neutronů (ty spolu tvoří jádro atomu) a elektronů (ze kterých je tvořen
elektronový obal). Elektrony se v elektronovém obalu nacházejí v orbitalech, přičemž ka-
ždý orbital odpovídá určité hodnotě energie. Jednotlivé orbitaly jsou charakterizovány
vedlejším kvantovým číslem l a jsou značeny s, p, d, f, g, h, kde s je nejbližší orbital
k jádru. Elektrony se v orbitalech uspořádávají dle Pauliho vylučovacího principu, který
říká, že dva a více totožných fermionů (částice se spinem ± 1/2) nemohou obývat stejný
orbital. Při přiblížení stejných atomů k sobě (např. v krystalu) se začnou totožné orbi-
taly překrývat. To je popisováno metodou těsné vazby. Elektronová interakce zapříčiní,
že se diskrétní energiové hladiny každého z atomů rozdělí na velký počet energiových hla-
din. Ty jsou tak blízko u sebe, že jsou považované za spojitý pás možných energií (viz
obrázek 1.2). Orbitaly nejvzdálenější od jádra mohou obsahovat více elektronů (ty jsou
označovány jako valenční elektrony) než ty blízko jádru. Proto u nich dochází k většímu
překryvu, a tudíž k širšímu pásu. Nejvzdálenější elektrony jsou díky tomu ty, které jsou
zodpovědné za vodivost. Jejich energiové pásy jsou tak široké, že prostupují pevnou lát-
kou. Energiový pás obsahující valenční elektrony pevných látek se nazývá valenční pás.
Vodivostní pás je pak definovaný v případě kovů jako nejvyšší energiový pás obsahující
elektrony a v případě polovodičů a izolátorů je to první neobsazený nebo částečně obsa-
zený pás nad valenčním pásem. Prostor mezi pásy povolených energií (energiové hladiny,
kterých elektron nemůže nabývat) se nazývá pás zakázaných energií. Různé materiály mají
různou pásovou strukturu a odlišné hodnoty pásu zakázaných energií. To dává vysvětlení
k rozdělení materiálů na vodiče, polovodicě a izolátory, jak již bylo zmíněno v kapitole
1.1.

Obrázek 1.2: Pásová struktura pevných látek. Graf na obrázku vpravo vyjadřuje závislost
energie na meziatomární vzdálenosti a, při oddalování jednotlivých pásů dochází k diskre-
tizaci energetických hladin. Pokud se naopak meziatomární vzdálenost snižuje, dochází
ke vzniku pásu energií, který se jeví jako spojitý. Při detailním přiblížení (lupa na obrázku
vlevo) je možné jednotlivé hladiny od sebe oddělit, ovšem jejich energiový rozdíl je velmi
malý ≈ 10−22 eV.

Elektrony mohou mít pouze hodnotu energie z pásu povolených energií, ve kterých
se mohou pohybovat. Pohyb elektronů v látce znamená změnu energie spojenou s přecho-
dem na jinou energiovou úroveň. To je možné, pokud energiový pás, ve kterém se elektron
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nachází měl dostatečné množství neobsazených pozic. V případě kovu dochází k pře-
kryvu nejvyšších pásů a valenční elektrony se tak mohou volně pohybovat materiálem.
U polovodičů a izolátorů se mezi valenčním a vodivostním pásem nachází pás zakázaných
energií. Polovodiče mají hodnotu tohoto pásu do 3 eV (viz obrázek 1.3 (b)). To znamená,
že elektrony mohou vést, když získají externí energii potřebnou k překonání bariéry do vo-
divostního pásu. U izolátorů je zakázaný pás již více než 6 eV (viz obrázek 1.3 (a)), a tím
pádem je přechod elektronů z valenčního do vodivostního pásu mnohem obtížnější. Na ob-
rázku 1.3 jsou schematicky vykresleny pásové struktury 2D materiálů, o kterých dále práce
pojednává.

Obrázek 1.3: Rozdělení materiálu dle šířky zakázaného pásu. Izolátory jako například hBN
(a) mají šířku zakázaného pásu (hodnota rozdílu energie mezi vodivostním EC a valenčním
EV pásem) ≈ 6 eV. Polovodiče jako například TMDC (b) mají šířku zakázaného pásu
≈ (1− 3) eV. Grafén (c) je definován jako polovodič s nulovou hodnotou pásu zakázaných
energií nebo také jako polokov. Převzato a upraveno z [8].

Pro grafén a další zástupce 2D polokovů (viz obrázek 1.3 (c)) má pásová struktura
tvar Diracova kužele [9]. Tím se podrobněji zabývá kapitola 1.3. Pásová struktura je zod-
povědná nejen za elektrické, ale také například optické vlastnosti materiálů. Polovodiče
se dále dělí na ty s nepřímým a ty s přímým přechodem v pásu zakázaných energií (viz
obrázek 1.4). Pro přímý přechod (viz obrázek 1.4 (a)) platí, že nejvyšší bod valenčního
a nejnižší bod vodivostního pásu jsou v pásové struktuře (závislosti energie na hybnosti)
přímo nad sebou. K přechodu mezi pásy stačí jen změna energie. U polovodičů s nepřímým
přechodem v pásu zakázaných energií jsou extrémy pásů posunuté (viz obrázek 1.4 (b)).
Při přechodu elektronu je tedy zapotřebí i změna hybnosti a celého procesu se tedy nutně
účastní i fonon1. Při optických experimentech je nepřímý přechod zodpovědný za absorbci
záření. Absorbované záření má energii, která je potřebná ke vzniku fononu, díky němuž
je splněn zákon zachování hybnosti a může tak dojít k přechodu mezi valenčním a vo-
divostním pásem. Proto se do laserů, diod a podobných optických zařízení implementují
polovodiče s přímým přechodem v pásu zakázaných energií jako je například MoS2 [10].

1Fonon je kvazičástice, která je definovaná jako kvantum oscilací mřížky.
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1.1. VLASTNOSTI 2D MATERIÁLŮ

Obrázek 1.4: Schematické znázornění přímého a nepřímého přechodu v pásu zakázaných
energií. Při excitaci elektronu z valenčního do vodivostního pásu je zapotřebí dodání
energie odpovídající hodnotě zakázaného pásu. Pokud elektron přejde zpátky z pásu vodi-
vostního do valenčního, dochází k emisi fotonu, který má energii odpovídající zakázanému
pásu. V případě nepřímého přechodu v pásu zakázaných energií (b) je nutné elektronu
dodat hybnost i energii. Při zpětném přechodu je pak emitovaný foton vyzářen s energií
nižší právě o hodnotu energie fononu, který v procesu zajišťuje splnění zákonů zachování.
Převzato a upraveno z [11].
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1.2. Polovodičové dvoudimenzionální materiály

Mezi největší skupinu polovodičových dvoudimenzionálních materiálů patří dichalkoge-
nidy přechodných kovů TMDC (z angl. transition metal dichalcogenides). Jedná se o vrs-
tevnaté materiály, které mají vazby silné mezi atomy v rovině, ovšem slabé mezi jednotli-
vými vrstvami. To umožňuje jejich exfoliaci, tedy oddělení jednotlivých vrstev z krystalu.
TMDC mají chemický vzorec MX2, kde M označuje prvek přechodných kovů ze IV.,
V. nebo VI. B skupiny periodické soustavy prvků, jako jsou například molybden (Mo)
nebo wolfram (W). X v chemické formuli označuje chalkogenid, a to síru (S), selen (Se)
nebo telur (Te). Atom kovu je umístěn vždy mezi dvěma atomy chalkogenidu (viz ob-
rázek 1.5) [12]. Monovrstvy většiny TMDC se vyznačují přímým přechodem v pásu za-
kázaných energií. Při dvou a více vrstvách mají tyto materiály již přechod nepřímý [13].
Toho se využívá převážně ve fotonických a optoelektronických zařízení [14]. Další možné
využití je v oblasti elektronických zařízeních, jako jsou například polem řízené tranzistory
[15]. Mezi nejznámější zástupce této skupiny patří především sulfid molybdeničitý MoS2

a selenid wolframičitý WSe2 [16].

Obrázek 1.5: Uspořádání atomů TMDC v pravidelné mřížce a první Brillouinova zóna
s vyznačenými body symetrie. Převzato a upraveno z [14].

Vícevrstevný (MoS2) má hodnotu zakázaného pásu odpovídající energii 1,29 eV s ne-
přímým přechodem v pásu zakázaných energií. Pro počet vrstev limitně se blížících
k jedné, jak již bylo zmíněno v předchozím textu, se přechod v pásu zakázaných energií
mění z nepřímého na přímý s hodnotou energie odpovídající 1,9 eV [17]. Díky této vlast-
nosti vykazuje monovrstva MoS2 výraznou fotoluminiscenci v oblasti červeného spektra
[18]. Charakteristické vlastnosti TMDC jsou pro všechny své zástupce velmi podobné,
proto se většina studií zaměřuje na MoS2 [15, 17, 19]. Dalším ze skupiny TMDC je na-
příklad selenid wolframičitý (WSe2). Studie ukazují, že tento materiál má intenzivnější
fotoluminiscenci než MoS2 [20, 21]. Na druhou stranu Hsu et al. ve své publikaci studo-
val vliv napínání materiálu na přechody v pásu zakázaných energií [22]. Prokázali tak,
že nenapínaná monovrstva WSe2 je polovodič s nepřímým přechodem v pásu zakázaných
energií. Při napínání vrstvy je přechod v pásu přímý. Proto je nutné znovu zvážit vhodné
aplikace tohoto materiálu.
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1.3. Grafén

Grafén je alotropní2 forma uhlíku, která je tvořena jednoatomární vrstvou uhlíkových
atomů v hexagonálním uspořádání. Jednotlivé atomy ve vrstvě jsou k sobě vázány sil-
nou kovaletní vazbou. Grafén se vyznačuje množstvím jedinečných fyzikálních vlastností,
disponuje například výbornými mechanickými vlastnostmi a mimořádnou elektrickou vo-
divostí. Nosiče náboje tohoto materiálu vykazují vysokou pohyblivost. V neposlední řadě
se grafén vykazuje vysokou optickou propustností, což je možné využít v oblasti průsvit-
ných a ohebných elektrod [23].

1.3.1. Elektrické vlastnosti

Uspořádání uhlíkových atomů v hexagonální mřížce grafénu je ukázáno na obrázku 1.6
(a). Červené atomy reprezentují atomy primitivních buněk, modré označují bázové atomy.
Ke každému červenému uhlíkovému atomu je pak do báze přidán jeden modrý, tím
je možné translací a rotací primitivní buňky docílit vyplnění roviny vrstvou hexagonálně
uspořádaných atomů. Primitivní vektory krystalové mřížky ~a1 a ~a2 jsou vyjádřeny jako

~a1 =
a

2
(3,
√

3), ~a2 =
a

2
(3,−

√
3), (1.1)

kde a ≈ 1,42 Å je vzdálenost dvou vedlejších uhlíků v mřížce. V reálném prostoru jsou
pak vektory tří nejbližších sousedů

δ1 =
a

2
(1,
√

3), δ2 =
a

2
(1,−

√
3), δ3 = −a(1, 0). (1.2)

Primitivní vektory reciproké mřížky ~b1 a ~b2, ukázané na obrázku 1.6 (b), jsou definovány
jako [24]

~b1 =
2π

3a
(1,
√

3), ~b2 =
2π

3a
(1,−

√
3). (1.3)

Zvláštní význam pro vlastnosti grafénu je dán body K a K
′

v rozích Brillouinovy zóny
(BZ) grafénu. Brillouinova zóna je definována jako Wiegner–Seitzova buňka v reciproké
mřížce. První Brillouinova zóna je centrální buňka v reciproké mřížce, která má zvláštní
důležitost v teorii pevných látek. Je definována jako nejmenší útvar zcela ohraničený
rovinami, které kolmo procházejí středy vektorů reciproké mřížky vedenými z počátku
(z bodu Γ) [25]. V bodech K a K

′
koresponduje Brillouinova zóna s elementární buňkou.

Tyto body se nazývají Diracovy body grafénové mřížky.

2Alotrop uhlíku je forma uhlíku strukturně odlišná od jeho jiných forem, které mají výrazně odlišné
fyzikální vlastnosti.
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1. DVOUDIMENZIONÁLNÍ MATERIÁLY

Obrázek 1.6: Grafén v reálném a reciprokém prostoru. Grafén má v reálném i reciprokém
přostoru hexagonální mřížku. Mřížka v reálném prostoru (a) s vyznačenými primitivními
vektory ~a1 a ~a2, kde k červenému uhlíkovému atomu B je přidán modrý atom A společně
tvořící bázi. První BZ grafénu (b) má primitivní vektory reciproké mřížky ~b1 a ~b2. Převzato
a upraveno z [26].

Atomy uhlíku v grafénu se vyznačují sp2 hybridizací. Pro atom uhlíku se čtyřmi va-
lenčními elektrony umístěnými v orbitalech 2s a 2p platí, že se při vzniku tří σ-vazeb3

na tomto atomu budou hybridizovat dva z celkových 3 p-orbitalů s jedním s-orbitalem.
Silná σ-vazba je v jedné rovině a slabá π-vazba4 v rovině na ní kolmé. Silné σ-vazby
jsou zodpovědné za vazebnou energii a elastické vlastnosti v rovině grafénu. Čtvrtý vale-
nční elektron v π-vazbě udává optické a elektrické vlastnosti, jelikož elektrony z π-vazeb
jsou zodpovědné za vedení v látce [27]. Přípustné energetické stavy elektronů v pevných
látkách udává pásová struktura.

Obrázek 1.7: Pásová struktura grafénu. 3D pásová struktura grafénu s vyznačenou 1. BZ
(a). Detail z okolí Diracova bodu (b) tvoří Diracův kužel. Převzato a upraveno z [28].

Pásovou strukturu grafénu, ukázanou na obrázku 1.7, je možné vypočítat z řešení
Schrödingerovy rovnice. Na krajích BZ (tedy v bodech K a K ′) se dotýkají valenční
a vodivostní pásy. Z toho plyne, že velikost zakázaného pásu je v případě ideální grafénové

3σ-vazba je silná vazba s elektronovou hustotou největší na spojnici jader atomů.
4π-vazba je slabá vazba s největší elektronovou hustotou mimo spojnici jader atomů, ale v rovině

s touto spojnicí procházející.
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vrstvy nulová. Pro čistý grafén bez příměsí se hladina Fermiho energie EF nachází právě
v Diracově bodě. To odpovídá středu pásu u běžných polovodičů. V blízkosti Diracova
bodu je možné aproximovat disperzní relaci (viz obrázek 1.7) jako

E(k) = ±h̄vfk, (1.4)

kde h̄ = 6,582 · 10−16 eV · s je redukovaná Planckova konstanta, vf = 108 cm · s−1 je Fer-
miho rychlost v grafénu a k je absolutní hodnota vlnového vektoru složeného z komponent
kx a ky. V této aproximaci blízko Diracova bodu je disperzní relace lineární a totožná
s disperzní relací fotonů. Z toho plyne, že elektrony a díry mají v této oblasti nulovou
efektivní hmotnost. To je v kontrastu s běžnými 2D elektronovými plyny, pro které je daná
závislost parabolická a hustota stavů nezávislá na energii. Lineární disperzní závislost vede
k lineární závislosti hustoty stavů na energii, konkrétně je pak hustota stavů pro grafén

D(E) = ± 2E

πh̄2v2f
. (1.5)

Z rovnice 1.5 plyne, že pro nulovou energii nejsou přítomny žádné nosiče náboje. Elektrony
a díry v grafénu jsou ovšem považovány za fermiony s nulovou efektivní hmotností, což
vede k rovnicím pro elektronovou n a děrovou p koncentraci

n =

∫ ∞
0

D(E)

1 + exp(E−EF

kBT
)
dE, (1.6)

p =

∫ 0

−∞

D(E)

1 + exp(EF−E
kBT

)
dE. (1.7)

Fermiho energie a koncentrace nosičů náboje může být měněna externím elektrickým
polem [28]. Toho využívá tranzistor řízený polem (FET z angl. field-effect transistor)5

Implementací grafénu do tranzistorů řízených polem je pomocí změny hradlového na-
pětí VG možné ve vodivém kanálu přepínat mezi elektronovou a děrovou vodivostí. Vodi-
vost σ = 1/ρ, kde ρ je resistivita, která v případě ideálního grafénu roste lineárně s rostoucí
hodnotou hradlového napětí VG [29]. Elektrická vodivost je definována z Drudeho modelu
jako

σ = neµ, (1.8)

kde n je koncentrace nosičů náboje, e = 1,602 · 10−19 C náboj elektronu a µ pohyblivost
nosičů náboje. Za pokojové teploty může pohyblivost nosičů náboje dosáhnout hodnoty
µ = 200000 cm2 · V−1 · s−1 [30].

5Tranzistor řízený polem je elektronické zařízení využívající elektrické pole k řízení protékajícího
proudu.
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1.3.2. Mechanické vlastnosti

Grafén se od ostatních materiálů odlišuje výjimečnými mechanickými vlastnostmi. Za ty
je zodpovědná stabilita sp2 vazeb tvořících hexagonální mřížku, která v rovině mřížky
pojí uhlíkové atomy pevně k sobě. Hone et. al [31] změřil elastické vlastnosti a mez pev-
nosti grafénu pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM). Přes litograficky vytvořené díry
položili vrstvu grafénu, na které následně probíhalo měření. Maximální napětí ve středu
kruhové membrány před protržením bylo získáno ze vztahu

σ2D
max = (

FE2D

4πR
)1/2, (1.9)

kde E2D je elastická pevnost druhého řádu, R poloměr AFM hrotu a F použitá síla. Vztah
ovšem zanedbává nelineární elasticitu. Ke správnému určení požadované hodnoty je tedy
zapotřebí složitějších numerických simulací. To vede k E2D = (340± 50) N ·m−1 [32],
což odpovídá Youngovu modulu6 E = (1,0± 0,1) TPa za předpokladu efektivní tloušťky
grafénu 0,335 nm. Pro srovnání Youngův modul pružnosti pro ocel se pohybuje okolo
0,2 TPa.

Monovrstva grafénu bez defektů se řadí k nejpevnějším materiálům. Jako materiál by
se dal použít na stavbu vesmírného výtahu, protože by byl dostatečně pevný a pružný
a zároveň lehký na to, aby se nezhroutil vlastní vahou. Vlastní pevnost grafénu je 130 GPa
[33].

1.3.3. Optické vlastnosti

Unikání optické vlastnosti grafénu jsou zapříčiněny lineární podobou disperzní relace, nu-
lovým zakázaným pásem a silnou interakcí Diracových fermionů s elektromagnetickým
zářením. Při osvícení monovrstvy grafénu bílým světlem dochází k absorbci pouze 2,3 %
a zanedbatelné odrazivosti (menší než 0,01 %). Se zvyšujícím se počtem vrstev roste ab-
sorbce záření. Grafén interaguje s elektromagnetickým zářením od ultrafialového po tera-
hertzové oblasti záření [34]. Díky vysoké hodnotě elektrické vodivosti a optické transmisi
nachází tento materiál (jakožto průhledný vodič) široké možné využití ve fotonických za-
řízeních, do kterých můžeme zařadit solární panely, zařízení emitující světlo. V neposlední
řadě nachází grafén díky mechanické pružnosti a pevnosti využití v ohebných plochých
displejích [35].

6Youngův modul je definován jako poměr napětí a jím vyvolané deformace.
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1.4. Nitrid boritý

Stejně jako u grafénu jsou atomy boru a dusíku dvoudimenzionálního nitridu boritého
(hBN) uspořádány do hexagonální mřížky (viz obrázek 1.8). Jedná se tedy o izomorfy7.
Vzdálenost mezi atomy bóru a dusíku je 0,145 nm (viz obrázek 1.8). Atomy jsou v sp2

hybridizaci. Každý atom poskytne tři valenční elektrony, jejichž spojením vzniká v rovině
silná σ-vazba. Důsledkem je vznik atomárně hladké vrstvy bez silných neuspokojených
valenčních vazeb [36].

Obrázek 1.8: Schematický nákres hBN s označenými vazbami a vzdáleností mezi atomy.
Převzato a upraveno z [36].

1.4.1. Elektrické vlastnosti

Pásová struktura hBN má šířku zakázaného pásu od 3,6 eV do 7,1 eV. Tím se řadí do sku-
piny izolantů s velkou šířkou zakázaného pásu. Určující vlastnost izolantů je relativní
permitivita εr. Vyjadřuje míru odporu při vytváření elektrického pole v určitém pro-
středí. Její nejnižší hodnota je permitivita vakua ε0 = 8,85 · 10−12 F ·m−1. V izotropním
prostředí je permitivita definovaná jako

ε =
D

E
, (1.10)

kde D je elektrická indukce a E je intenzita elektrického pole. Pro hBN se udává velikost
této charakteristiky v rozmezí εrhBN

≈ 3 − 4. S rostoucím počtem vrstev roste hodnota
relativní permitivity [37].

1.4.2. Mechanické vlastnosti

Stabilní hladká vrstva hBN se vyznačuje mimořádnou pružností a pevností. Stejně jako
u grafénu jsou tyto vlastnosti zapříčiněny uspořádáním atomů v sp2 hybridizaci [38].

7Výraz izomorfie pochází z latinského isos=stejný a morphe=tvar, látky jsou izomorfní, pokud mají
stejný tvar, můžou mít ovšem různou velikost.
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Multivrstva tohoto materiálu, měřená diamantovým AFM hrotem, vykazuje Youngův
modul pružnosti (1,1± 0,1 ) TPa [39].

1.4.3. Optické vlastnosti

Nanovrstvy 2D hBN se vyznačují vysokým procentem optické propustnosti (až 99 %)
v rozsahu vlnových délek (250–900) nm [40]. I přes nízkou pravděpodobnost optické ab-
sorpce má hBN charakteristický absorpční pík v hluboké ultrafialové oblasti v intervalu
vlnových délek (200–220) nm. Šířka optického zakázaného pásu je u monovrstvy 6 eV.
Díky širokému zakázanému pásu s přímým přechodem a UV luminiscenci je možné najít
využití například v oblasti UV detektorů [41].

Hlavní využití nachází hBN ve spojení s jinými 2D materiály při tvorbě funkčních van
der Waalsových heterostruktur. Navíc značně zesiluje charakteristické vlastnosti jednot-
livých komponent nově vzniklé struktury [40].
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1.5. HETEROSTRUKTURY 2D MATERIÁLŮ

1.5. Heterostruktury 2D materiálů

Po experimentálním objevu a ověření předpokládaných mimořádných fyzikálních vlast-
ností grafénu se začalo množství slibných 2D materiálů velmi rychle rozšiřovat. Mounet
et al. pomocí teorie funkcionálu hustoty DFT (z angl. density functional theory) vytvořili
tzv. „výpočetní exfoliaciÿ [42]. Z databáze experimentálně známých 3D materiálů extra-
hovali další nové 2D materiály. Podle vlastností mřížky a pásové struktury si bude možné
vybrat materiál přímo na míru požadované aplikace.

Díky slabé van den Waalsově interakci mezi jednotlivými atomárními vrstvami 2D
materálů je možné vytvořit heterostrukturu z nich složenou. Slabá vazba mezi materiály
spojí materiály k sobě, ale nezdeformuje jejich pravidelnou strukturu (jako v případě
heterostruktur z 3D materiálů). Deformace značně ovlivňuje fyzikální vlastnosti vrstev.

Grafen

hBN 

MoS2

WSe2

Obrázek 1.9: Zástupci nejznámějších 2D materiálů. Díky slabým mezivrstevným silám
je možné vytvářet van der Waalsovské heterostruktury a skládat na sebe jednotlivé vrstvy
jako lego kostičky. Převzato a upraveno z [6].

Experimentální část této práce se věnuje výrobě a charakterizaci heterostruktur slože-
ných z hBN a tenkých vrstev grafénu. Hlavní motivace pro výrobu heterostruktur z těchto
materiálů je měření charakteristických vlastností, konkrétně pohyblivosti nosičů náboje
grafénové vrstvy. Většina grafénových zařízení měřená na křemíkových substrátech má
pohyblivost nosičů náboje i o řád nižší než výsledky teoretických výpočtů. To je způso-
beno především interakcemi grafénové vrstvy s podkladovým substrátem. Vložením tenké
hBN vrstvy mezi křemíkový substrát a grafén dojde k přerušení nežádoucích interakcí.
To je zapříčiněno několika důvody. Grafén a hBN jsou izomorfy s procentuálním rozdílem
mřížkových parametrů menším než 2 % [?Dean2008?]. Oba 2D materiály mají své atomy
uspořádané v hexagonální mřížce. To ve spojení s nízkým rozdílem meziatomových vzdá-
leností a slabými vazbami kolmo k povrchu umožňuje tvorbu heterostruktur, ve kterých
nedochází k deformaci mřížek. Zároveň se hBN vyznačuje hladkým povrchem, je inertní
a tenké vrstvy připravené pomocí mikromechanické exfoliace s nízkým počtem defektů
(viz kapitola 1.6.1). Tyto vlastnosti z hBN tvoří ideální podklad pro grafénové zařízení
[43] jako jsou například tranzistory řízené polem [44]. K výrobě tranzistorů se dále využívá
například heterostruktura grafénu a MoS2 [45].
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1. DVOUDIMENZIONÁLNÍ MATERIÁLY

1.6. Výroba nízkodimenzionálních struktur

Stěžejním úkolem pro aplikaci 2D materiálů v různorodých aplikacích je jejich příprava.
Jakékoli defekty, deformace a příměsi v ultratenkých materiálech výrazně ovlivňují fyzi-
kální vlastnosti. Na druhou stranu je při aplikaci těchto materiálů nutné rozmyslet, jaká
metoda výroby je nejvhodnější pro daný experiment. V dalším textu jsou představeny
a porovnány některé experimentální techniky využívané k výrobě 2D materiálů. V sou-
časné době existuje velké množství různých experimentálních metod k jejich přípravě
a postupně jejich počet narůstá a objevují se různá vylepšení již existujících metod.

Na obrázku 1.10 jsou ve schematickém grafu ukázány závislosti kvality a ceny (průmys-
lové výroby) nejpoužívanějších metod. Pro účel základního výzkumu a výroby prototypů
zařízení se velmi často používá mikromechanická exfoliace. Touto metodou profesoři Geim
a Novoselov připravili a charakterizovali monovrstvy grafénu a díky tomu získali v roce
2010 Nobelovu cenu [4]. Pro účel průmyslové výroby je ovšem tato metoda nepoužitelná,
jelikož není možné snadno vytvořit vrstvu o definované velikosti a počtu vrstev. Další
představené metody využívají různých chemických procesů, které jsou ovšem ovlivněny
kontaminacemi. Hlavní výhodou chemických metod je možnost výroby tenkých vrstev
2D materiálů o velkých plochách. Zatím největší souvislou vrstvu se podařilo připravit
chemickou depozicí z plynné fáze, která bude představena v dalším textu [46]. Grafén vy-
ráběný touto metodou se používá pro různé aplikace, například v elektronice a fotonice.
Dále nachází uplatnění v biologických aplikacích, k výrobě průhledných vodivých vrstev
a pro účely vytváření krycích vrstev [47]. Pro biologické aplikace a k výrobě průhledných
vodivých vrstev se využívá i elektrochemická exfoliace, která má další vyžití při výrobě
energetických úložišť a jako vodivý inkoust. Poslední zmíněnou metodou výroby grafénu
je epitaxní8 růst na karbidu křemíku (SiC), jehož hlavní využití se nachází v elektronic-
kých zařízeních [48].

Elektrochemicka

 exfoliace

Epitaxn  rust

Mikromechanicka

 exfoliace

K
v

a
li

ta

Cena (prumyslova vyroba)

Chemicka 

depozice z plynne faze 

CVD

Obrázek 1.10: Metody výroby 2D materiálů. Dle požadavků na velikost, kvalitu a cenu
výroby je možné vybrat metodu k řadě různých aplikací. Převzato a upraveno z [49].

8Epitaxe je proces, při kterém na povrchu substrátu roste tenká krystalická vrstva. Krystalická mřížka
navazuje na krystalickou mřížku substrátu.
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1.6. VÝROBA NÍZKODIMENZIONÁLNÍCH STRUKTUR

1.6.1. Mikromechanická exfoliace

Pro účel základního výzkumu charakteristických vlastností 2D materiálů a jejich hete-
rostrukutur se velmi často využívá mikromechanické exfoliace. Princip metody je násle-
dující. Krystal materiálu určeného k exfoliaci je přenesen na lepicí pásku. Dále dochází
k přehýbání pásky. Z hlediska sil převládá adhezní síla pásky nad slabou mezivrstevnou
vazbou v materiálu. Tento proces se opakuje, dokud se z krystalu nezíská větší množ-
ství dostatečně tenkých vrstev. Dalším krokem je přiložení pásky na polymerické razítko
z PDMS (polydimethylsiloxan). Po odtržení pásky dojde k přenesení vrstev na polyme-
rické razítko. Tento krok je velmi důležitý, jelikož eliminuje možnou kontaminaci lepidlem
z lepicí pásky na výsledném vzorku. Posledním krokem je přiložení polymerického razítka
na požadovaný vzorek [50]. Pomalým odejmutím razítka je docíleno přenosu vrstev na cí-
lový vzorek. Teoreticky je možné touto metodou extrahovat monovrstvy všech známých
2D materiálů. Je považována za jednu z nejčistějších technik, jelikož při výrobě nejsou po-
třebné dodatečné chemikálie ani chemické reakce. Velikost vytvořených vrstev se pohybuje
v řádu jednotek až desítek mikrometrů.

Díky chemické čistotě bez příměsí a defektů, pravidelné krystalické struktuře a rov-
nému povrchu jsou 2D vrstvy připravené mikromechanickou exfoliací vhodné pro základní
výzkum jejich vlastností. Například pro studium mechanických, optických (fotoluminis-
cence) a elektrických vlastností (šířky pásu závislé na počtu vrstev), dále při demonstraci
elektronických a optoelektronických zařízení (tranzistory a fototranzistory).

I přes řadu výhod (zejména co se kvality vrstev týká) se mikromechanická exfoliace
používá zejména pro základní vědecký výzkum. Při výrobě však není možné kontrolovat
počet ani rozlohu vrstev. Použitím polymerického razítka se na vzorek dostanou různé
vrstvy o různých velikostech a tloušťkách. Dochází tedy ke značnému plýtvání materiálu
a nekontrolovatelné, neopakovatelné výrobě struktur a finanční náročnosti. Pro dosažení
kontrolované výroby tenkých vrstev byly proto vyvinuty další metody přípravy [5].

Suchý přenos

Mikromechanická exfoliace je stěžejní i pro výrobu prototypů van der Waalsových hete-
rostruktur. Jak už bylo zmíněno v předchozím textu (viz 1.6.1), pomocí exfoliace samotné
je nemožné přesně stanovit, na jaké místo na vzorku se tenké vrstvy přenesou. Při exfoliaci
dalšího materiálu na substrát již obsahující vločky by byla pravděpodobnost vytvoření he-
terostruktury dvou tenkých vrstev na substrátu velmi malá. K přesnému umístění vločky
2D materiálu pro tvorbu funkčních prototypů heterostruktur se využívají různé druhy
přenosů 2D vloček. V dalším textu je popsán postup, který jako první publikoval Cas-
tellanos-Gomez et al. [51]. Tato metoda je označována jako suchý přenos, není při ní totiž
nutné využívat různé roztoky ani rozpouštědla jako u dalších metod přenosů.

Jelikož se práce zabývá heterostrukturou grafénu na hBN, je metoda popsána pro tyto
konkrétní materiály, všeobecně se však používá ke tvorbě van der Waalsovských hete-
rostruktur složených z libovolných 2D materiálů. Celý proces se skládá z několika kroků
(viz obrázek 1.11) (b)). V případě heterostruktury grafén-hBN se nejdříve na požadovaný
substrát pomocí mikromechanické exfoliace přenesou tenké vločky hBN. Optickým mik-
roskopem se vybere struktura, která je dostatečně tenká a hladká, tyto vlastnosti jsou
dále ověřovány mikroskopem atomárních sil. Z grafitu jsou též mikromechanickou exfoli-
ací odděleny tenké vrstvy grafénu, které jsou přeneseny na polymerické razítko z PDMS
(viz obrázek 1.11 (b) (I)). Převrácené razítko (viz obrázek 1.11 (b) (II)) se dále při-
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chytí na obdélníkové laboratorní sklíčko. Tloušťka grafénové vrstvy je charakterizována
pomocí Ramanovy spektroskopie. Substrát s hBN se dále připevní oboustrannou lepicí
páskou na stoleček optického mikroskopu s mikromechanickým posuvem. Laboratorní
sklíčko s grafénovým razítkem je připevněno k mikromanipulátoru, který je též opatřen
mikromechanickým posuvem (viz obrázek 1.11 (a)). Dále se postupným přeostřováním
ze sklíčka na cílový substrát sjednotí mikroposuvy XY, a tím i pozice jednotlivých vybra-
ných vloček (viz obrázek 1.11 (b) (III)), zároveň se razítko postupně přivede do kontaktu
se substrátem (viz obrázek 1.11 (b) (IV)). V experimentální části této práce bude navíc
cílový substrát zahříván. Na závěr dochází k pomalému odstraňování razítka od povrchu
připevněného substrátu (viz obrázek 1.11 (b) (V)). Na kterém zůstala přenesená vločka
za vzniku heterostruktury (viz obrázek 1.11 (b) (VI)).

Stolek (x,y,z)

s ohrevem

Vzorek

Objektiv s velkou 

pracovn  vzdalenost

Opticky mikroskop

Viskoelasticke raz tko

Laboratorn  skl cko

Manipulator

(x,y,z)

(a) (b)

(I) (II) (III)

(IV) (V) (VI)

Prenos exfoliovanych 

vlocek na raz tko 

z pasky na raz tko 

Prevracen  

raz tka 

Srovnan  vlocky 

nad c lovy substrat 

Vytvorena 

heterostruktura 

Pomale odejmut  

raz tka 

Prilozen  raz tka 

na zahraty c lovy substrat

Obrázek 1.11: Aparatura a schematický popis vytváření heterostruktur suchým přenosem.
Optický mikroskop s objektivy s velkou pracovní vzdáleností s manipulátorem dohromady
tvořící aparaturu k vytváření heterotruktur suchým přenosem (a). Schematický popis su-
chého přenosu (b). Celý proces je znázorněn pomocí šesti kroků, kde (I) značí přenos
exfoliovaných grafénových vloček na polymerické razítko, (II) ilustruje převrácení razítka,
jelikož je grafénová pozorována v transmisi. Třetím krokem je postupným přeostřováním
srovnání obou vloček na stejnou XY pozici (III). Dále dochází k přiložení razítka na za-
hřátý cílový substrát (IV). Dalším krokem (V) je pomalé odejmutí razítka a na závěr
je na obrázku (VI) schematicky nakreslena vytvořená heterostruktura. Převzato a upra-
veno z [51].
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1.6.2. Chemická depozice z plynné fáze

Kontrolovanou výrobu 2D materiálů o velkých plochách je možné zajistit chemickou depo-
zicí z plynné fáze CVD (z angl. Chemical Vapor Deposition). Jako první tuto metodu pou-
žil de Lodyguine roku 1897. Reakcí hexachloridu wolframu s vodíkem produkoval wolfram,
který sloužil jako krycí vrstva uhlíkových vláken v lampách [52]. Depozice z plynné fáze
je založena na chemické reakci. Substrát je vystaven jednomu nebo více plynným prekur-
zorům9, které reagují nebo se rozkládají, aby došlo ke vzniku požadovaného materiálu.
Celý proces vyžaduje vysokou teplotu a vakuum. Nežádoucí chemické komponenty jsou
z velké části vyčerpány z komory, ovšem nezanedbatelné množství zůstane ve vyrobené
vrstvě. Tvoří se tak defekty v pravidelné struktuře materiálu [53].

Jako substráty a zároveň katalyzátory CVD růstu grafénu se nejčastěji používají pře-
chodné kovy jako měď a nikl. Přechodné kovy mají mj. funkci katalyzátoru chemické
reakce a jsou snadno oddělitelné od narostlé vrstvy grafénu. Mechanismus růstu na Cu
a Ni je rozdílný. V případě použití Cu jako katalyzátoru se jedná o adsorpční proces,
zatímco CVD růst na Ni je difuze následovaná segregací atomů uhlíku na povrchu a ná-
slednou precipitací dalších uhlíkových atomů na povrchu niklu při chlazení. Na niklu tak
často vzniká více vrstev grafénu.

Prekurzory v CVD procesu slouží jako reaktanty. Při konverzi prekurzoru na požado-
vaný materiál dochází ke třem reakcím. Nejdříve dochází k termální dekompozici, dále
k chemické syntéze a nakonec k chemickému transportu. Pro depozici grafénu se jako pre-
kurzory obvykle používají uhlovodíky jako metan CH4 anebo ethylen C2H4. Tyto plyny
jsou vhodné pro CVD proces, jelikož je možné jednoduše a přesně kontrolovat tok plynu.
To umožňuje poměrně přesnou kontrolu struktury, morfologie a velikosti grafénu. Přidá-
ním dodatečných plynů (např. NH3 nebo PH3) může docházet k dopování grafénu atomy
dusíku nebo fosforu. Velmi důležitým faktorem při depozici z plynné fáze je však také tep-
lota. Ovlivňuje tok plynů, průběh chemických reakcí plynných prekurzorů nebo množství
deponovaného materiálu, které utkví na vzorku. Z toho vyplývá, že teplota může ovlivnit
kompozici a jednotvárnost povrchu.

Vlastnosti vzniklé vrstvy závisí na druhu prekurzoru. Například pro výrobu TMDC
hraje změna teploty výraznou roli, jelikož již při malé změně teploty dochází k velké
změně saturačního tlaku vypařovaných pevných prekurzorů. Dále teplota v reakční zóně
ovlivňuje transport částic a reakci na rozhraní plynu a pevné látky. Teoreticky platí, že čím
je vyšší teplota, tím lépe je možné kontrolovat průběh celého procesu [53].

Na rozdíl od mikromechanické exfoliace lze pomocí CVD vyrobit relativně velké oblasti
2D materiálů. Na druhou stranu se jedná o chemický proces, v němž s nelze zcela vyhnout
přítomnosti nečistot. Průmyslové využití této metody spojené s průmyslovou výrobou
je proveditelné různými způsoby. Hlavní výhodou grafénu pro různé aplikace je vysoká
elektrická a tepelná vodivost, flexibilita a vysoká propustnost (97,7 %). Je tedy nutné
využití metod, kde lze přenést velkou plochu grafénu z katalytického substrátu (nejčastěji
mědi) na flexibilní průhledný materiál [54]. V různých modifikacích se využívá tzv. roll-to-
-roll (R2R) metoda.

9Prekurzor označuje sloučeninu účastnící se chemické reakce, při které dochází ke vzniku jiné sloučeniny
či prvku.
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Obrázek 1.12: Schéma jednotlivých kroků výroby velkých grafénových vrstev metodou
roll-to-roll. K CVD grafénu na měděné folii je v prvním kroku přes válce připojena po-
lymerická podpora (b). Přes soustavu válců projde struktura z (a) rozpouštědlem mědi
a zůstane grafén na polymerické podpoře (b). Na závěr dochází k přenosu grafénu z po-
lymerické podpory na cílový substrát (c). Převzato a upraveno z [46].

Při R2R transferu jsou základní tři kroky: (i) adheze polymerické podpory ke grafénu
na měděné fólii, (ii) leptání měděné vrstvy, (iii) transfer grafénu na požadovaný substrát.
V prvním kroku se grafénová vrstva, která byla vytvořena na měděné fólii, spojí s po-
lymerickou podpůrnou vrstvou. Tenká polymerická vrstva je pokryta adhezivní vrstvou.
Spojené vrstvy prochází skrz válce a dochází k jejich spojení (viz obrázek 1.12 (a)). Dále
dochází k odstranění měděné folie elektrochemickou reakcí vodným roztokem peroxodi-
síranem amonným (NH4)2S2O8 (viz obrázek 1.12 (b)). Nakonec jsou grafénové vrstvy
přeneseny z polymerické podpory na požadovaný substrát odstraněním adhezní síly držící
grafénovou vrstvu. Vrstvy projdou přes válec a jsou při tom zahřívány. Změna teploty sníží
adhezní sílu mezi vrstvou a polymerickou podporou a dojde k přenosu grafénu na cílový
substrát (viz obrázek 1.12 (c)) [46]. Největší vyrobené grafénové fólie dosáhly diagonální
hodnoty 30 palců. Nachází využití v elektronických zařízeních, ve kterých se dosud pou-
žívá indium cínový oxid (ITO) jako vodivá vrstva v displejích. Na rozdíl od ITO je grafén
pevný a pružný a může tedy najít využití v ohebných elektronických zařízeních [55]. R2R
technika (primárně používaná k tištění novin a časopisů) může teoreticky sloužit k vý-
robě elektronických zařízení na ohebných substrátech jako například senzory, elektrody,
tranzistory, atd. [54].
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1.6.3. Elektrochemická exfoliace

Dalším možným postupem pro extrakci monovrstev 2D materiálů je elektrochemická exfo-
liace. Elektrochemické metody využívají vodivostních vlastností grafitu. Použitím grafitu
jako elektrody v roztoku obsahujícím ionty dojde k interkalaci10 iontů s nábojem opačným
od náboje elektrody, a tím k oddělení vrstev, které jsou vázány van der Waalsovou silou.

Ve srovnání s mikromechanickou exfoliací a CVD metodou je elektrochemická ex-
trakce grafénu finančně méně náročná. Na druhou stranu se jedná o chemický proces
a kvalita připravených vrstev je proto nižší než u předchozích zmíněných metod. Využívá
se pro průmyslové aplikace jako například do úložišť energie, průhledných vodivých vrstev
a v biologických aplikacích [56, 57].

Základní experimentální sestava pro elektrochemickou exfoliaci se skládá z (i) pra-
covní elektrody, (ii) pomocné elektrody, (iii) referenční elektrody, (iv) elektrolytu a (v)
zdroje napětí. Na pracovní elektrodě v elektrochemickém systému probíhá reakce. Ozna-
čuje se katodická nebo anodická podle toho, jestli na elektrodě dochází k redukci nebo oxi-
daci. Pomocná elektroda společně s pracovní elektrodou zajišťuje tok elektrického proudu
v elektrolytu. Je odlišná od referenční elektrody, která stanovuje elektrický potenciál,
vůči kterému se měří ostatní potenciály. Elektrolyt je látka produkující v rozpouštědlu
elektricky vodivý roztok. Rozpuštěný elektrolyt se rozdělí na kationty a anionty, které
se v roztoku rovnoměrně rozptýlí. Pro elektrochemickou exfoliaci grafénu se jako pra-
covní elektroda využívá pyrolytický grafit HOPG (z angl. highly orientated pyrolitic gra-
phite). Jako pomocná elektroda se nejběžněji používá platinový drát. Obě elektrody jsou
pak vloženy do elektrolytu ve fixní vzdálenosti. Dle požadovaného mechanismu exfoliace
se poté na pracovní elektrodu aplikuje záporné nebo kladné napětí [58, 49].

Anodická exfoliace grafénu byla experimentálně zkoumána pro různé elektrolyty. V da-
lším textu bude vysvětleno jedno z nejpoužívanějších nastavení, kterou prováděl Su et al.
[59]. Jako elektrolyt ve svém experimentu použili kyselinu sírovou (H2SO4) rozpuštěnou
v deionizované vodě (DI). Na grafitovou elektrodu bylo následně přivedeno nízké na-
pětí ≈ +1 V po dobu několika minut. Nízké napětí zajišťuje šetrnou interkalaci SO2−

4

iontů mezi jednotlivé grafénové vrstvy. Grafit přitom zůstává stále vcelku. Dalším krokem
je aplikace napětí ≈ +10 V v krátkém časovém intervalu. Dochází k rychlému oddělení
vrstev, které jsou rozptýleny v elektrolytu. Filtrací nebo centrifugací je poté možné získat
exfoliované vrstvy grafénu [60]. Hlavní výhodou této metody je časová nenáročnost, jeli-
kož délka celkového procesu elektrochemické exfoliace je v řádu jednotek minut. Výsledné
struktury jsou ovšem zatížené velkým množstvím defektů a dochází k oxidaci grafénu.
Ke snížení vlivu oxidace Su et al. snižovali kyselost roztoku přidáním hydroxidu drasel-
ného KOH [59].

Katodická exfoliace byla inspirována elektrochemickou reakcí, která probíhá na zá-
porně nabitých grafitických elektrodách v Lithiových Iontových Bateriích (LIB).
Mezi vrstvy záporně nabitého grafitu interkalují lithiové ionty Li+. Pro oddělení vrstev
je nutná přítomnost dalších interkalátů. K tomuto účelu se využívá ethylen karbonát (EC)
nebo propylen karbonát (PC).

10Interkalace označuje proces, při kterém dochází k umístění cizích molekul nebo iontů do hostitelské
mřížky.
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1. DVOUDIMENZIONÁLNÍ MATERIÁLY

Obrázek 1.13: Schematický přehled katodického a anodického exfoliačního mechanismu.
Kladný nebo záporný náboj je vytvořen na grafitové pracovní elektrodě, která pak při-
tahuje opačně nabité interkalační ionty. Grafén může být při elektrochemické exfoliaci
funkcionalizován přidáním speciálních látek, které ovlivňují vlastnosti vytvořených vrs-
tev. Převzato a upraveno z [58].

Wang et al. v experimentu vystavili grafitovou elektrodu napětí ≈ 15 V pro nastarto-
vání interkalace lithiových iontů s propylen karbonátem jako kointerkalující látku. Grafit
v koncentrovaném roztoku LiCl rozpuštěný v PC a N,N-dimetylformamidu (DMF) byl
vložen do ultrazvukové lázně, která napomáhala k exfoliaci grafénu. Takto získaný něko-
likavrstevnatý grafén nachází využití v oblasti vodivých inkoustů. Jedná se o průmyslově
využitelnou metodu, jelikož je možné aplikovat vytvořené vrstvy na libovolný podklad.
Na rozdíl od anodické exfoliace zde nedochází k oxidování grafitu, které rapidně snižuje vo-
divost. Zároveň však touto metodou nebylo docíleno vytvoření souvislé definované vrstvy
grafénu bez defektů a chemických nečistot [61].

V případě anodické i katodické exfoliace je možné v průběhu nebo po skončení procesu
přidat další látky pro ovlivnění vlastností vytvořených vrstev. Tento proces se označuje
jako funkcionalizace, která v případě grafénu znamená navázání funkčních komponent
na povrch. Například Liu et al. experimentálně ukázal, že je tímto způsobem možné
sloučit grafén s polymery. To dále vede ke vzniku vodivých polymerických nanosloučenin
[62].
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1.6. VÝROBA NÍZKODIMENZIONÁLNÍCH STRUKTUR

1.6.4. Epitaxní růst grafénu na SiC

Poslední zmíněnou experimentální technikou je epitaxní růst grafénu na karbidu křemíku
(SiC). Termální dekompozice SiC byla poprvé zkoumána Badamim již v 70. letech 20. sto-
letí [63]. Po dobu jedné hodiny zahříval krystal SiC na teplotu 2280 ◦C. Výsledné grafitické
struktury zkoumal pomocí rentgenového záření. O deset let později ukázali Bommel et al.,
že termální dekompozice SiC se projevuje již při teplotě 800 ◦C [64]. Zkoumali chemické
složení a difrakční obrazce vytvořené struktury a prokázali tak vznik grafitické mono-
vrstvy. Yu et al. dále určil, že minimální počet vrstev SiC pro tvorbu grafitové vrstvy
je roven třem [65] .

Základní princip epitaxního růstu grafénu je na obrázku 1.14. Při zahřívání krystalu
SiC dochází k sublimaci povrchových atomů křemíku. Postupně se začne na povrchu krys-
talu snižovat koncentrace křemíkových atomů a dochází ke tvorbě nulté vrstvy. Ta je ko-
valentně svázaná se zbytkem krystalu. I když je tvořena vesměs výhradně atomy uhlíku,
nemá kvůli silné vazbě se zdrojovým krystalem charakteristické vlastnosti tenkých vrstev
grafénu. Označuje se proto jako nultá vrstva. Nad nultou vrstvou se již postupně vytváří
vrstvy grafénu, které jsou s vrstvou nultou a dalšími vyrostlými vrstvami spojeny slabými
vazbami a mají tak charakteristické grafénové vlastnosti.

Obrázek 1.14: Růst grafénu založený na termální dekompozici SiC. Schéma epitaxního
růstu se strukturním modelem dvouvrstvého grafénu na SiC, čárkovaná modrá čára ozna-
čuje nultou vrstvu. Převzato z [66].

Epitaxní růst je možné ovlivnit řadou faktorů. Nejstěžejnější je teplota, prostředí
a doba termální dekompozice. Kvalita vakua a případné přidání plynů k procesu sa-
motnému má vliv na výsledný růst. Při růstu grafénu v atmosféře dochází ke zpomalení
vypařování křemíku a pomalejší proces napomáhá k růstu mnohem větších teras na SiC
krystalu, a tím k růstu kvalitnější grafénové vrstvy. Velkou výhodou této metody je získání
tenkých monovrstev na nevodivém substrátu bez nutnosti přenosu nebo účasti dalších che-
mických činidel. Nevýhoda spočívá v tom, že není možné kontrolovaně růst definovanou
monovrstvu. Na různých místech krystalu se objevují oblasti s jednou, dvěma nebo více
vrstvami. Dalším problémem může být obtížnost přenosu vytvořeného grafénu na jiný sub-
strát. Problémem využití epitaxního růstu pro elektronická zařízení je i rozptyl elektronů
na nulté vrstvě. Xia et al. využil depozici křemíku na substrát s grafén-nultá vrstva-
-SiC rozhraními [66]. Atomy křemíku se postupně přesunuly nad nultou vrstvu a došlo
k přerušení vazeb mezi grafénem a nultou vrstvou. Výsledkem bylo omezení elektronového
rozptylu a tím i k zlepšení elektrických vlastností.
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2. EXPERIMENTÁLNÍ METODY

2. Experimentální metody
V další kapitole této práce jsou představeny hlavní experimentální metody použité

k charakterizaci 2D vrstvy grafénu, tenkých vrstev hBN a následně připravené grafén-
-hBN heterostruktury. Jsou vysvětleny základní fyzikální principy jednotlivých metod
a teorie potřebná k vysvětlení dat získaných v experimentální části.

2.1. Ramanova spektroskopie

Pokud dojde k dopadu fotonu na molekulu, dojde k jeho rozptýlení. Rozptyl světla se dělí
na pružný a nepružný. Při pružném rozptylu nedochází ke změně energie, záření má po roz-
ptylu energii stejnou jako před ním. Pružný rozptyl se označuje jako Rayleighův. Pokud
má ovšem rozptýlené záření energii odlišnou od záření původního, jedná se o nepružný
rozptyl. Nepružný rozptyl světla byl poprvé teoreticky předpovězen A. Smekalem v roce
1923 [67]. Experimentálně byl nepružný rozptyl potvrzen C. V. Ramanem v roce 1928
[68]. Označuje se tedy jako Smekalův-Ramanův jev, častěji jen jako Ramanův rozptyl.
Energie elektromagnetického záření je kvantována a její hodnota je určená rovnicí

E = h̄ω, (2.1)

kde h̄ = 6,58 · 10−16 eV je redukovaná Planckova konstanta a ω frekvence záření. Pro Ra-
yleighův rozptyl se tato hodnota zachovává před i po rozptylu, to platí pro více než 99%
dopadajícího světla. Zbytek světla se rozptýlí nepružně. Podle toho, jestli má rozptýlené
světlo energii nižší nebo vyšší než světlo původní, dělíme Ramanův rozptyl na Stokesův
a anti-Stokesův. Aby platil zákon zachování energie, je nutné rovnici 2.1 pro nepružně
rozptýlené světlo upravit na

E = h̄(ω′ ± Ω), (2.2)

kde ω = ω′±Ω, ω′ reprezentuje úhlovou frekvenci vzniklého rozptýleného záření a Ω je úh-
lová frekvence kvazičástice zajišťující zákon zachování energie. V rovnici 2.2 znaménko +
platí pro Stokesův rozptyl, kde se část energie původního světla absorbuje (E = h̄Ω)
ve formě kvant oscilace mřížky (fononů). Rozptýlené záření má pak nižší energii. Naopak
pokud materiál část své energie předá (v rovnici 2.2 znaménko mínus), jedná se o anti-
-Stokesův rozptyl. Rozptýlené záření má tedy energii vyšší (viz obrázek 2.1).

Ramanova nepružného rozptylu využívá Ramanova spektroskopie. Jelikož je změna
energie spojená se změnou vlnové délky záření dle vztahu

E =
hc

λ
, (2.3)

kde h = 2πh̄ je Planckova konstanta, c rychlost světla a λ vlnová délka. Pomocí pozice
a tvarů Ramanovy píků je možné charakterizovat zkoumaný materiál. Schéma Ramanova
spektra s pozicí jednotlivých píků v závislosti na vlnové délce je vyneseno na obrázku 2.2.
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2.1. RAMANOVA SPEKTROSKOPIE

Obrázek 2.1: Diagram Stokesova a anti-Stokesova rozptylu: Stokesův rozptyl (na obrázku
vlevo) označuje proces, kdy záření s úhlovou frekvencí ω a vlnovým vektorem ~k zanikne
při excitaci látky. Vznikne nový foton s úhlovou frekvencí ω

′
a vlnovým vektorem ~k′

a fonon s úhlovou frekvencí Ω a vlnovým vektorem ~K úhlová frekvence resp. vlnový
vektor původního fotonu se tak rovná součtu úhlových frekvencí resp. vlnových vektorů
vzniklého fotonu a fononu. Anti-Stokesův rozptyl (na obrázku vpravo) označuje jev, kde
dochází ke spojení budícího fotonu o úhlové frekvenci ω a vlnovým vektorem ~k s fononem
z látky vybuzené s úhlovou frekvencí Ω a vlnovým vektorem ~K, což vede k vytvoření fotonu
s úhlovou frekvencí ω

′
a vlnovým vektorem ~k′ . Vzniklý foton má pak úhlovou frekvenci

resp. vlnový vektor rovný součtu úhlových frekvencí resp. vlnových čísel zaniklého fotonu
a fononu. Převzato a upraveno z [25].
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Obrázek 2.2: Spektrum píků pružného a nepružného rozptylu měřené na křemíku: Pružný
Rayleighův rozptyl odpovídá excitačnímu laseru. Anti-Stokesův a Stokesův pík reprezen-
tují nepružný rozptyl. Pro měření byl použit laser s vlnovou délkou 532 nm a výkonu
15 mW.

Z obrázku a teorie je patrné, že Stokesovy píky jsou intenzivnější než anti-Stokesovy,
jelikož k anti-Stokesovu rozptylu je nutné, aby byly v pevné látce přítomny excitované
atomy (molekuly). Excitovaných atomů se v látce nachází méně než atomů v základ-
ním stavu. Oba typy píku nesou stejnou informaci. V experimentálních měřeních se tedy
ve velké většině charakterizují právě Stokesovy píky. Anti-Stokesovy píky vykazují růst
intenzity při zvyšování teploty, jelikož dochází k zesílení vibrací systému a k excitaci
většího počtu atomů. Pozorováním jejich poměru je tedy teoreticky možné zjistit teplotu
substrátu [69].
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2. EXPERIMENTÁLNÍ METODY

Poloha Ramanových píků je závislá na vlnové délce budícího laseru. Pro charakterizaci
se tedy zavádí veličina, která se označuje jako Ramanův posuv a vyjadřuje posuv píku
od excitačního laseru. Obvykle se udává v reciprokých centimetrech. Ramanův posuv
je dán rovnicí

∆w =

(
1

λ0
− 1

λ1

)
, (2.4)

kde λ0 a λ1 jsou vlnové délky excitačního a rozptýleného laseru.
Hlavním předpokladem detekce Ramanova spektra je odstínění monochromatického

budícího laseru, aby bylo možné detekovat spektrum s o několik desítek řádů nižší energií.
Pomocí Ramanovy spektroskopie je možné určit materiálové složení, kvalitu a tloušťku
měřených substrátů. Každý materiál má své charakteristické spektrum dané kmity atomů
a molekul, ze kterých je složený. V jednoduché aproximaci je možné například vysvětlit
detekci defektů nebo nečistot pomocí kmitů spřažených oscilátorů a to tak, že atom příměsi
si můžeme přestavit jako oscilátor s odlišnou hmotností a tuhostí pružiny než má zbytek
systému.

Hlavní výhoda Ramanovy spektroskopie je, že se jedná o nedestruktivní metodu. Po-
mocí charakteristických spekter je možné určit například tloušťku a kvalitu tenkých vrs-
tev.

2.1.1. Ramanovo spektrum grafénu

V experimentální části byla Ramanova spektroskopie využita ke zkoumání vrstev grafénu.
Ten má své charakteristické spektrum, díky kterému je možné určit počet vrstev a pří-
tomnost defektů ve vrstvě. Směrodatnou informaci nesou především píky G, G′ (také
označovaný jako 2D pík), D a D′ (viz obrázek 2.3). Jejich polohy v Ramanově spektru
v reciprokých centimetrech se pohybují okolo hodnot 1580 pro G pík, 2690 pro G′ a 1350
pro D pík, citované pozice jsou pro excitační laser 532 nm [70]. G pík je Ramanův rozptyl
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Obrázek 2.3: Ramanovo spektrum grafénu s vyznačenými charakteristickými grafénovými
píky D, G a G’. Převzato a upraveno z [71].

prvního řádu. G′ a D píky jsou nepružné rozptyly druhého řádu. Jedná se o dvoufononové
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procesy přičemž G′ pík je dán vibračními stavy grafénových fononů, u D píku je jeden
z fononů účastnícího se rozptylu druhého řádu z defektu ve vrstvě. Označení G′ píku jako
2D pramení z toho, že se G′ pík ve spektru nachází na dvojnásobné hodnotě frekvence od
D píku [72].

Ve většině publikací převládá označení 2D pík, proto tak bude označován v dalším
textu této práce. Je nutné se mít na pozoru při charakterizaci původu označení, není
totiž spojený s defekty a označení není spojeno s monovrstvou grafénu. Přítomnost D
a D′ píku závisí na kvalitě připravených vrstev. Konkrétně D pík se objevuje v případě
defektů v sp2-hybridizaci, čím je pík intenzivnější, tím je ve zkoumané vrstvě přítomno
více nežádoucích elementů nebo poruch. Tato skutečnost dělá z Ramanovy spektroskopie
jednu z nejcitlivějších metod na charakterizaci struktur bez nutnosti vakua. V případě
čistého grafénu extrahovaného z grafitu mikromechanickou exfoliací se tento pík v Ra-
manově spektru objevuje zřídka. Jedná se totiž o metodu, díky které se dají vytvořit
nejkvalitnější monovrstvy k základnímu výzkumu (viz kapitola 1.6.1). D pík tedy může
sloužit jako indikátor kvality modifikací nových metod vytváření grafénu. Pokud jsou
v grafénu náhodně rozmístěné nečistoty nebo povrchové náboje, dochází k rozštěpení G
píku a vzniku píku D′. Hlavním důvod tohoto jevu je interakce lokalizovaných vibračních
módů nečistot s rozšířeným fononovým módem grafénu, a tak k pozorovanému rozštěpení
G píku. Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, G pík je způsoben nepružným rozpty-
lem prvního řádu. Konkrétně natahováním vazeb mezi atomy uhlíku v sp2 hybridizaci
grafitických materiálů v rámci jednoho kuželu K bodech pásové struktury. Ve spektru
grafénu se tedy objevuje bezpodmínečně vždy. 2D pík je též spojen s sp2 hybridizací.
Jedná se o dvoufononový proces druhého řádu, jelikož jsou v jednom procesu zapojeny fo-
nony z grafénových kuželů v K i K′ bodů Brillouinovy zóny (označované jako grafenony).
Pozorováním tvaru, polohy a intenzity 2D píku je možné určit počet vrstev. K přesnému
určení se obvykle využívá srovnání intenzit poměrem 2D píku a G píku. Experimentálně
bylo ověřeno, že pokud je intenzita I2D 2D píku dvojnásobná, než intenzita IG píku, vzo-
rek odpovídá monovrstvě grafénu na křemíku. Pokud je poměr těchto intenzit přibližně
roven jedné, jedná se o dvojvrstvu a u 2D píku je pozorována větší spektrální šířka [70].
Pro grafénové vzorky obsahující 3 a více vrstev se poměr intenzit pohybuje přibližně
v intervalu I2D : IG ∈ (0,8, 0,1). Čím více obsahuje zkoumaný vzorek vrstev, pozorujeme
postupné snižování poměru intenzit charakteristických píků a spektrální rozšíření 2D píku,
jelikož dochází k interakci jednotlivých vrstev. Rozdíl ve spektrální šířce 2D píku můžeme
pozorovat i u tenkých grafénových vloček se stejným počtem vrstev ležících na různých
substrátech. Jelikož dochází k ovlivnění vibrací mřížky interakcemi vločky s podkladovým
substrátem.
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2. EXPERIMENTÁLNÍ METODY

2.2. Mikroskopie atomárních sil

Další technikou využívanou v experimentální části je mikroskopie atomárních sil AFM.
Jedná se o experimentální techniku, která spadá do skupiny rastrovací sondové mikrosko-
pie SPM (z angl. scanning probe microscopy). AFM vyvinuli roku 1986 Binning, Quate
a Gerber [73]. Experimentálně upravili již existující sestavu rastrovacího tunelovacího
mikroskopu STM (z angl. scanning tunneling microscope) s piezo–elektrickým posuvem,
který vyvinuli o několik let dříve a získali za to roku 1986 Nobelovu cenu [74, 75]. Tu-
nelovací mikroskop funguje na principu detekce tunelovacího proudu a je pomocí něj
možné měřit pouze vodivé vzorky. Přidáním pružného ramínka s ostrým hrotem bylo
umožněno měření průhybu ramínka, které závisí na interakci atomárních sil ostrého hrotu
a atomů na povrchu vzorku, je tak možné měřit topografii vzorků (vodivých i nevodivých).
Tyto interakce, přitažlivé van der Waalsovy a Pauliho odpudivé síly (způsobené překrytím
elektronových orbitalů) je v aproximaci možné popsat Lennard-Jonesovým potenciálem
(viz obrázek 2.4)
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Obrázek 2.4: Lennard-Jonesův potenciál: Závislost potenciálu na vzdálenosti hrotu od
vzorku (červená křivka), která je složením odpudivé a přitažlivé interakce (v grafu vyzna-
čeno černou křivkou), ε v grafu značí hloubku potenciálové jámy a σ označuje vzdálenost
interagujících atomů, na které je nulový potenciál. Převzato a upraveno z [76].

Lennard–Jonesův potenciál vyjadřuje zjednodušenou závislost celkové potenciální ener-
gie dvou atomů na vzdálenosti jejich středů. Je vyjadřován rovnicí

U(R) = 4ε

[( σ
R

)12
−
( σ
R

)6]
, (2.5)

kde ε je hloubka potenciálové jámy a σ je vzdálenost interagujících atomů, na které je nu-
lový potenciál (rovnovážný stav). Síla mezi dvěma atomy je definována jako −dU/dR.
Odpudivý potenciál (způsobený Pauliho vylučovacím principem) klesá se vzdáleností jako
1/R12. Přitažlivá van der Waalsovská interakce mezi dvěma atomy se mění v závislosti
na vzdálenosti jako 1/R6.

Podle toho, jestli se při experimentálním měření využívá přitažlivých nebo odpudivých
sil, je možné AFM dělit na různé módy. Odpudivých sil využívá kontaktní mód (na ob-
rázku 2.4 modrý pás). Kontaktní mód využívá konstantní vychýlení ramínka.
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2.2. MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL

Pokud se na křivce potenciálu pohybujeme pod jeho nulovou osou, jedná se o nekontaktní
mód (na obrázku 2.4 zelený pás). Ten využívá přitažlivých sil. Hrot připevněný na ra-
mínku při tom osciluje na své rezonanční frekvenci. Zpětná vazba zajišťuje, aby amplituda
kmitů zůstala stejná. Jestliže se oscilující hrot dostane až do pásu odpudivých interakcí
jedná se takzvaný poklepový mód, který se označuje jako semikontaktní.

Princip metody spočívá v detekci laserového svazku, který se odráží od ohebného
ramínka s ostrým hrotem. Podle toho, jak je ramínko přitahováno nebo odpuzováno
od povrchu (dle topografie vzorku), dochází k jeho průhybu. Laserový svazek odražený
od ramínka je detekován na čtyřdiodě (viz obrázek 2.5). Rastrováním řádek po řádku
je pak možné vytvořit 3D mapu topografie vzorku. Pohyb je řízen piezoelektrickým ske-
nerem. Ten je schopen pohybovat vzorkem v subnanometrovém měřítku, pokud je na něj
přivedeno napětí.

Obrázek 2.5: Schéma měřicí soustavy mikroskopie atomárních sil: Laser svítí na ramínko
s ostrým hrotem, který interaguje s povrchem vzorku. Silová interakce vede k průhybu ra-
mínka, který je zaznamenáván na fotodiodě prostřednictvím odraženého laseru. Převzato
a upraveno z [77].

AFM je citlivá nedestruktivní technika, která má široké využití v různých aplikacích
[78, 79]. V experimentální části se této techniky využívá k charakterizaci tloušťky vrstvy
hBN a vytvořených heterostruktur.
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2. EXPERIMENTÁLNÍ METODY

2.3. Elektrické transportní měření

Jedním z cílů této práce je měření pohyblivosti nosičů náboje µ tenkých grafénových
vrstev na hexagonálním nitridu boritém. Pro odvození vztahu pro výpočet pohyblivosti
nosičů náboje grafénu vyjdeme ze vztahů pro deskový kondenzátor.
Deskový kondenzátor reprezentují dvě elektrody, které jsou elektricky izolovány. Potenci-
álový rozdíl, neboli napětí U , mezi elektrodami kondenzátoru je přímo úměrný náboji Q
dle vztahu

Q = CU, (2.6)

kde konstanta úměrnosti C se označuje jako kapacita kondenzátoru. Kapacita je charak-
teristická vlastnost každého kondenzátoru, vyjadřuje jeho schopnost shromažďovat elek-
trický náboj. Pro deskový kondenzátor je závislá na geometrii dle vztahu

C =
ε0εrS

d
, (2.7)

kde ε0 ≈ 8,85 · 10−12 C2 · N−1 ·m−2 je permitivita vakua, εr je relativní permitivita. Rela-
tivní permitivita je charakteristickou konstantou dielektrika mezi elektrodami kondenzá-
toru. S označuje plochu elektrody a d vzdálenost mezi nimi.
Na obrázku 2.6 (a) je schéma deskového kondenzátoru, kde je vrstva oddělující elektrody
tvořená dvěma dielektriky s tloušťkami d1, d2 s relativními permitivitami ε1, ε2 , které
uvažujeme jako sériově zapojené, celková kapacita je pak

1

C
=

1

C1

+
1

C2

→ 1

C
=

1

ε0S
·
(
d1
εr1

+
d2
εr2

)
(2.8)

Obrázek 2.6: Schematické nákresy deskového kondenzátoru a grafénového tranzistoru říze-
ného polem (GFET): Schéma deskového kondenzátoru (a) se dvěma různými dielektriky,
kde d1, εr1 označuje tloušťku a realivní permitivitu dilelektrika 1, d2, εr2 označuje tloušťku
a realivní permitivitu dilelektrika 2 a S značí plochu elektrod. Schéma grafénového tran-
zistoru řízeného polem (b), kde jako hradlo funguje křemíkový substrát, na který je při-
váděno hradlové napětí VG. Vodivý kanál tranzistoru řízeného polem je tvořen grafénem
s plochou SG. Mezi hradlem a grafénovou vrstvou se nacházejí dvě dielektrika, jako první
dielektrikum je zde SiO2 vrstva s tloušťkou a relativní permitivitou dSiO2 , εrSiO2

, druhé
dielektrikum je tvořeno hBN vrstvou s tloušťkou a relativní permitivitou dhBN, εrhBN

.
Vodivý kanál je tvořen grafénem s plochou SG. Převzato a upraveno z [80].
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2.3. ELEKTRICKÉ TRANSPORTNÍ MĚŘENÍ

Na obrázku 2.6 (b) je schéma uspořádání experimentu pro měření elektrických vlast-
ností grafénové vrstvy s celkovým nábojem

Q = N · e, (2.9)

kde N je počet nosičů náboje a e = 1,602 · 10−19 C je elementární náboj. Přivedením vo-
divých kontaktů ke grafénu byl vytvořen tranzistor řízený polem (FET z angl. field-effect
transistor), v případě grafénu označovaný jako GFET. Při změně hradlového napětí do-
chází ke změně koncentrace nosiče náboje n = N/SG, kde SG je plocha grafénu. Využitím
rovnic 2.6, 2.8 a 2.9 a po drobných úpravách dostaneme pro koncentraci nosičů náboje,
která je přímo úměrná hradlovému napětí VG, vztah

n =
ε0εrSiO2

εrhBN

e(εrhBN
dSiO2 + εrSiO2

dhBN)
· VG. (2.10)

Jak již bylo popsáno v kapitole 1.3.1 je elektrická vodivost σ = 1/ρ, kde ρ vyjadřuje
rezistivitu, je definována dle Drudeho modelu vztahem σ = neµ. Ideální grafén vykazuje
lineární charakter závislosti vodivost na hradlovém napětí (viz obrázek 2.7 (a)).
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Obrázek 2.7: Závislosti měrné vodivost a měrné rezistivity na hradlovém napětí: Závis-
lost měrné vodivosti na hradlovém napětí ideálního grafénového tranzistoru (a) vyka-
zuje pro díry i elektrony lineární závislost [80]. Měrná vodivost je nulová při nulovém
hradlovém napětí, v ideálním případě se v nule nachází i Diracův bod. Reálná grafénová
vrstva (b) [81] má Diracův bod posunutý vlivem dopování, konkrétně do kladných hodnot
hradlového napětí v případě pozitivně dopovaného grafénu. Maximum odporu odpovída-
jící Diracovu bodu posunuté do záporných hodnot je způsobeno negativním dopováním.
Převzato a upraveno z [80, 81].

V případě přikládání záporného hradlového napětí jsou hlavními nosiči náboje díry
a vodivost postupně klesá až k nule pro VG = 0. Při zvyšování hodnoty hradlového
napětí od nuly směrem k vyšším kladným hodnotám jsou hlavními nosiči náboje elektrony
a vodivost lineárně roste [82].
S využitím rovnice 2.10, tak můžeme pohyblivost nosičů náboje vypočítat ze směrnice eµ

závislosti vodivosti na přikládaném hradlovém napětí σ = eµn.

30



3. PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE HETEROSTRUKTUR

3. Příprava a charakterizace
heterostruktur

Předchozí dvě kapitoly obsahují rešerši řešeného problému, teoretický úvod a popis
experimentálních technik. S využitím sepsaných poznatků se třetí kapitola této práce vě-
nuje experimentu samotnému. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány kroky, které
vedly od kousku grafitu k prototypu tranzistoru řízeného polem, kde je vodivým kanálem
tenká vrstva grafénu ležící na hexagonálním nitridu boritém.

3.1. Substrát

Jako cílový substrát byl vybrán p-dopovaný křemík s rezistivitou (0,00010–0,0015) Ω · cm
pokrytý 285 nm vrstvou SiO2. Tenká vrstva oxidu křemičitého byla vytvořena suchou ter-
mální oxidací křemíku [83].
Vodivý křemík bude sloužit jako hradlo vyrobeného tranzistoru. Tenká vrstva oxidu má
funkci dielektrika oddělující hradlo od vodivého kanálu. Oxid křemičitý má relativní per-
mitivitu εSiO2 = 3,9. K dalším účelům experimentu samotného bylo na podkladový sub-
strát litograficky vytvořeno pole zlatých značek. Konkrétně čtvercové pole zlatých křížků
s rozestupem 100 µm (viz obrázek 3.1). Na výrobě se podíleli Ing. Jakub Piastek a Ing. Voj-
těch Švarc.

100 µm

Obrázek 3.1: Substrát. P-dopovaný křemík s 285 nm SiO2 s vytvořenými zlatými znač-
kami pro další litografickou orientaci na vzorku. Rozestup jednotlivých značek je 100 µm.
Obrázek pořízen optickým mikroskopem.

3.2. Mikromechanická exfoliace

Výroba obou hlavních komponent připravované heterostruktury byla provedena mikro-
mechanickou exfoliací. Hlavním cílem bylo pomocí této metody extrahovat tenké vrstvy
grafénu bez defektů a příměsí. V případě hBN byla mikromechanická exfoliace vybrána
z důvodu potřeby atomárně hladkého podkladu pro grafénové zařízení. Vzhledem k tomu,
že u hBN nebyl kladen důraz vytvoření atomárně tenké vrstvy, budou jednotlivé experi-
mentální úpravy pro oba materiály popsány zvlášť.
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3.2.1. Mikromechanická exfoliace grafénu

I přestože je mikromechanická exfoliace označována jako jednoduchá experimentální tech-
nika, je její aplikace závislá na velkém množství okolních faktorů. V dalším textu následuje
popis vlivu přítlačné síly a teploty na exfoliaci. Předpoklad pozitivního výsledku je ne-
deformovaný kousek grafitového zrna. Proces samotný je dále popsán s pomocí obrázku
3.2. Malý kousek grafitu je pinzetou přenesen na akrylovou lepicí pásku (viz obrázek 3.2
(a)). Dalším krokem je přehýbání pásky, kdy dochází k oddělování jednotlivých vrstev,
jak již bylo popsáno v podkapitole 1.6.1. Aby během přehýbání pásky a odtrhávání jed-
notlivých vrstev nedocházelo k deformaci grafénu, je výhodné samotné přehýbání provést
maximálně šestkrát (viz obrázek 3.2 (b)). Při několikanásobné exfoliaci je možné téměř
souvisle pokrýt celý povrch pásky (viz obrázek 3.2 (c)), to ovšem vede k vytvoření velmi
malých deformovaných vloček.

(a) (b)

(e)(d)

(c)

(f)

2 cm 2 cm 2 cm

2 cm
1 cm

Obrázek 3.2: Mikromechanická exfoliace grafénu pomocí akrylové lepicí pásky. (a) Přene-
sené kousky grafitu na pásku. (b) Několikanásobně exfoliovaný grafén vytvořený přehýbá-
ním a pomalým odtrhováním částí pásky. (c) Mnohonásobně exfoliovaný grafén, při kte-
rém dochází k vytvoření malých deformovaných vloček. (d) Komerční polymerické razítko
připevněné k podkladu lepicí páskou. (e) Na razítko přiložená akrylová lepicí páska s exfo-
liovaným grafénem. (f) Si/SiO2 substráty překryté akrylovou lepicí páskou s exfoliovaným
grafénem na zahřívací plotýnce po zahřátí na 100 ◦C.
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Na obrázku 3.2 (d) je komerční viskoelastický gel film od firmy Gel-Pak. V experimentu
je používán jako polymerické razítko, jelikož je exfoliovaná grafénová vločka v dalších kro-
cích experimentu přenesena na konkrétní místo na cílovém vzorku. Polymerické razínko je
průhledné, a tak je na něm vytvořené struktury možné zkoumat v transmisním i reflexním
módu. Dále byly testovány způsoby přenosu grafénových vloček na razítko.

První varianta je ukázána na obrázku 3.2 (d) a (e). Polymerické razítko bylo připev-
něno k pevnému povrchu a akrylová lepicí páska k němu byla lehce přiložena. Pomocí jem-
ného působení síly (velká síla zapříčiňuje deformaci vrstev a zatlačení grafénu do razítka)
došlo ke spojení pásky a razítka. V dalším kroku byla páska rychle odtržena. Při tomto
uspořádání často docházelo k přenesení malého počtu exfoliovaných vloček. Okraje při-
pevňující pásky způsobovali nedostatečné využití celého povrchu gel filmu. Pro další fáze,
jak bude popsáno v další textu, je výhodné používat co nejmenší razítko. Ztráta již tak
nepatrných okrajů razítka způsobuje v dalších krocích omezení. Z tohoto důvodu byla
metoda přenosu na razítko upravena.

Pro vytvoření polymerického razítka byl gel-film přiložen na acetonem vyčištěné labo-
ratorní sklíčko. Akrylová lepicí páska byla připevněna k pevnému podkladu a gel na la-
boratorním sklíčku byl lehce přiložen k pásce. Tímto způsobem byla možnost přenosu
grafénu na razítko umožněna na celém povrchu razítka.

Dále byl testován vliv rychlosti odejmutí sklíčka z pásky. Pokud bylo sklíčko jemně při-
loženo i odebráno došlo k přenosu menšího počtu méně deformovaných vrstev. Při větším
přítlaku a rychlém odtržení bylo razítko pokryto z větší části. To znamená sice větší
pravděpodobnost nalezení tenké vrstvy, zároveň větší riziko její deformace při přenosu.

Pro další charakterizaci tenkých grafénových vrstev bude pozorován i vliv podklado-
vého substrátu na výsledky měření. K vytvoření exfoliované grafénové vločky na substrát
Si/SiO2 byl testován postup, jaký popsal Huang, et al [84]. Křemíkový substrát s vrstvou
oxidu byl nejprve chemicky a plazmaticky očištěn pro odstranění nečistot a adsorbovaných
molekul z povrchu. Substráty byly dále překryty akrylovou lepicí páskou s exfoliovaným
grafénem, vloženy na topnou plotýnku a zahřívány na 100 ◦C po dobu 5 min (viz obrázek
3.2 (f)). Akrylová lepicí páska byla odejmuta až po vychlazení na pokojovou teplotu. Za-
hřívání při exfoliaci pomáhá k homogenizaci adhezních sil u vrstev v kontaktu s povrchem
vzorku, a tím k exfoliaci vrstev s větší plochou než v procesech bez zahřívání. Problémem
zahřívání při exfoliaci je znečištění celého povrchu substrátu zbytky lepidla z lepicí pásky.
To je přítomno v menší míře i bez zahřívání, proto se i při přenosu 2D materiálů na cílový
substrát používá polymerické razíko jako mezistupeň mezi páskou a substrátem. Toho
bylo využito při exfoliaci hBN (viz 3.2.2).
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3.2.2. Mikromechanická exfolice hexagonálního nitridu boritého

Při mikromechanické exfoliaci hBN byl kladen důraz na vytvoření vločky s co největším
a nejhladším povrchem. Hlavním účelem tohoto materiálu v experimentu je oddělení grafé-
nové vločky od SiO2 vrstvy na substrátu, a tím zamezení ztráty nosičů náboje způsobe-
ným vazbami mezi těmito povrchy. Další faktor ovlivňující grafénovou vrstvu jsou nabité
defekty na substrátu, které na rozdíl od SiO2 vrstva hBN téměř nemá [85]. Jelikož je
hBN 2D materiál s téměř shodným mřížkovým parametrem jako má grafén (viz kapitola
1.5), tvoří pro grafén ideální podkladovou vrstvu [86]. Krystal bezbarvého hBN určeného
k exfoliaci (viz obrázek 3.3 (a)) byl přenesen na úzký proužek akrylové lepicí pásky a byl
několikrát pomalu exfoliován. Tímto způsobem byly od sebe odděleny vrstvy velké plochy
o průměru ∼ 50 µm. Akrylová lepicí páska byla poté přiložena na připravené polymerické
razítko. To bylo uchyceno na laboratorním sklíčku. Páska byla rychle odtržena, jelikož
byl požadován co největší počet vícevrstevných vloček. Takto připravené razítko bylo
připraveno k přenosu vrstvy na cílový substrát.

Substrát Si/SiO2 byl před přenosem chemicky a plazmově očištěn. Nejdříve byl sub-
strát vložen do acetonu ((CH3)2CO, triviálně dimethylketon) a několik minut čištěn v ul-
trazvukové čističce za pokojové teploty. Pokojová teplota je volena kvůli nízké teplotě
varu acetonu, která se pohybuje kolem 55 ◦C. Aceton rozpouští organické nečistoty z po-
vrchu vzorku. Druhým krokem bylo čištění v IPA ((CH3)2CHOH, isopropylalkohol). IPA
je stejně jako aceton nepolární rozpouštědlo, ovšem rozpouští rezidua, která na vzorku
zůstala po čištění acetonem a zabraňuje uchycení molekul vody na povrchu vzorku. Po vy-
jmutí vzorku z IPA následovalo sušení dusíkem.

Posledním krokem čištění substrátu bylo vystavení vzorku mikrovlnné plazmě v přístroji
Diener Nano plasma cleaner. Byla využita směs argonu a kyslíku po dobu 5 minut. Kys-
líková plasma je velice reaktivní a reaguje s atomy na povrchu a látkami vyraženými
ze vzorku velkými argonovými ionty, vzniklá směs látek je po reakci s kyslíkem vyčerpána
z komory. Vzhledem k tomu, že argon je inertní plyn, nereaguje s nečistotami, a slouží
tak k odprašování nečistot na povrchu. Plazmové čištění slouží k aktivaci povrchu vzorku,
jelikož po odstranění povrchových nečistot zůstanou na povrchu volné vazby. Na substrát
očištěný popsaným způsobem bylo nakonec přiloženo polymerické razítko s exfoliovaným
hBN, po pomalém odejmutí sklíčka s razítkem bylo docíleno přenesení hladké vločky hBN
na čistý substrát (viz obrázek 3.3 (b)).

(a) (b)

50 µm

Obrázek 3.3: Mikromechanická exfoliace hBN. (a) Krystalky hBN určené k exfoliaci. (b)
Exfoliovaná vločka hBN na substrátu Si/SiO2 se zlatýma značkama.
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3.3. Charakterizace exfoliovaných vrstev

Dalším krokem vedoucím k výrobě heterostruktury je charakterizace vyrobených vrstev,
ze kterých budou vybrány ty, které splňují požadované parametry. Kvalita a počet grafé-
nových vrstev byly posuzovány pomocí Ramanova mikroskopu, konkrétně od firmy WITec
model Alpha 300 R. Tloušťka a topografie povrchu vrstev hBN byla měřena mikrosko-
pem atomárních sil od firmy Bruker model Dimension Icon. V dalším textu je popsána
optimalizace parametrů u použitých metod a výsledky měření.

3.3.1. Charakterizace grafénových vrstev Ramanovo mikrosko-
pem

K měření Ramanova spektra grafénu byl použit zelený laser o vlnové délce 532 nm. Ze-
lený laser je oproti např. červenému povrchově citlivější. Červený laser pronikne v křemíku
do hloubky až 3 µm, oproti tomu se zelený laser absorbuje už v hloubce 0,7 µm [87]. Vzhle-
dem k tomu, že zkoumané grafénové vločky jsou měřeny na polymerickém razítku, bylo
nejprve nutné otestovat jeho vliv na parametry měření. Při tepelném působení na visko-
elastický materiál dochází k jeho rozpínání a pálení. Na silnější vrstvy tento vliv nemá
žádný efekt. Postupnou iterací byly optimální parametry pro měření grafénu na viskoelas-
tickém materiálu zjištěny ideální hodnoty výkonu laseru ≈ 1 mW s integračním časem
0,2 s. Deformace vrstev bylo pozorováno s výkonem laseru ≈ 3 mW s integračním ča-
sem 0,2 s Při snižování výkonu laseru a integrační doby dochází ke snižování intenzity
a zvýšení šumu měřených spekter. K měření spekter vybraných grafénových vrstev byly
použity optimalizované parametry. Pro charakterizaci grafénových vloček bude pozorován
poměr intenzit 2D a G píků v Ramanově spektru. Poměr intezit píků 2D a G (I2D : IG)
vetší než 1 je charakteristický pro monovrstvu. Dále pro poměr intenzit I2D : IG rovný
jedné se obykle jedná o dvojvrstvu (viz kapitola 2.1.1) [88].

K dalším experimentálním krokům byly vybrány 3 tenké grafénové vrstvy, které pro le-
pší orientaci v diskuzi výsledků jsou označeny jako vločka 1, 2 a 3. Z naměřených dat byla
pro každou z vloček vytvořena spektrální mapa (viz obrázek 3.4, kde červená křivka v grafu
odpovídá intenzivní červené barvě, modrá označuje více grafénových vrstev a zelená sub-
strát. Ze získaných dat vyplývá, že viskoelastický polymerický materiál je PDMS. Jeli-
kož má charakteristické píky s hodnotou Ramanova posuvu 2905 cm−1 a 2966 cm−1 [89].
Vločka 1 na obrázku 3.4 (a) reprezentuje monovrstvu grafénu. Charakteristické spektrum
monovrstvy grafénu vločky 1 je vyneseno červeně v grafu 3.4 (b). Vločka 2 (viz obrázek
3.4 (c)) a červené Ramanovo spektrum 3.4 (d) reprezentují dvojvrstvý grafén. Vločka 3
(viz obrázek 3.4 (e)) a její červené Ramanovo spektrum (f) reprezentují dvojvrstvý grafén.
Z naměřených grafů je patrný rozdíl mezi spektrem grafénu s jednou nebo dvěmi vrst-
vami. Z grafu monovrstvy (označené jako 1L-G) je vidět značný rozdíl relativních intenzit
a symetrický lorentzovský profil 2D píku, který má maximum s Ramanovým posuvem
2676 cm−1. V případě 2 grafénových vrstev (viz červené křivky na obrázku 3.4 (d) a (f)
označené jako 2L-G) je pozorován poměr intenzit rovný jedné a značné rozšíření 2D píku
s posunutým maximem do 2699 cm−1. Vícevrstvý grafén (označený jako nL-G) má inten-
zivnější G pík a pro hodnotu n > 3 je přesné určení počtu vrstev pozorovaním spekter
neprůkazné [70].
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Obrázek 3.4: Ramanovská spektra tenkých grafénových vrstev na viskoelastickém razítku
se spektrálními mapami. Pro každou vločku je v levém horním rohu zobrazena mapa
složení odpovídající spektrům. Spektrální mapa vločky 1 (a), červená křivka ve spektru
(b) odpovídá grafénové monovrstvě (1L-G). Spektrální mapa vločky 2 s odpovídajícími
spektry (c), kde červená označuje grafénovou dvojvrstvu (2L-G) s odpovídajícím červeným
spektrem (d). Spektrální mapa vločky 3 (e), kde červená (stejně jako v případě vločky
2) označuje dvouvrstvý grafén s odpovídajícím červeným spektrem (f). Zelené křivky
v grafech odpovídají PDMS na kterém měřené vločky leží, modré křivky jsou spektra od-
povídající oblastem s větším počtem grafénových vrstev. Barevná spektra byla vytvořena
na základě odlišné plochy pod křivkou charakteristických píků.
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3.3.2. Charakterizace tenkých hBN vrstev mikroskopem atomár-
ních sil

Jako cílové substráty pro vytvořené a charakterizované grafénové vločky jsou tenké vrstvy
hBN na Si/SiO2. Hlavním parametrem pro výběr vhodných vloček byla definovaná výška
vytvořených hBN vrstev bez povrchových defektů a nečistot. K tomuto účelu byla vybrána
mikroskopie atomárních sil (AFM viz kapitola 2.5), jelikož se jedná o metodu, která
umožňuje přesně měřit topografii tenkých vrstev.

K měření byl použit zobrazovací mód ScanAsyst firmy Bruker, který využívá Peak-
Force Tapping. PeakForce Tapping je semikontaktní poklepový mód AFM (viz kapitola
2.5). Ramínko s ostrým hrotem při rastrování periodicky poklepává nad měřeným vzor-
kem. Interakční síla ≈ pN je přímo měřena z ohybu ramínka. Zpětnovazební smyčka
udržuje konstantní maximum oscilace až k hodnotě ≈ 10 pN. To je o několik řádu méně,
než u klasického poklepového módu, kde se při režimu konstantní amplitudy kontroluje in-
terakční síla odpovídající ≈ 1 nN. Komerční algoritmus ScanAsyst automaticky kontroluje
kvalitu získávaného obrazu a upravuje parametry měření.

Před měřením samotným je nutné přesně vycentrovat laserový svazek, jehož odraz
od ramínka je detekován. V dalším kroku dochází k určení pozice hrotu. Optickým mik-
roskopem se zaostří na konec hrotu, systém si poté pozici hrotu zaznamená do systému.
Hrot se pak přesune do středu optického pole. Po nastavení pozice hrotu a laserového
svazku na něm, se stoleček se zkoumaným vzorkem přivede pod hrot. Optický mikroskop
dále slouží k nalezení požadovaného místa na zkoumaném vzorku a při zaostření na něj
si znovu systém zaznamená pozici vzorku. Dalším krokem je definování požadované veli-
kosti rastrovaného pole a nastavení rychlosti skenování. Čím pomalejší rychlost skenování,
tím lépe je možné kontrolovat odezvu, ovšem za cenu zvýšené časové náročnosti. K da-
lšímu měření byla použita rastrovací rychlost ≈ 10 µm · s−1 (ramínko s hrotem se v rámci
rastrování posune o 10 µm za sekundu). Po nastavení parametrů dochází k manuálnímu
nastavení přiblížení těsně nad vzorek, kde je dále přiblížení řízené softwarově. Po přiblížení
hrotu ke vzorku dochází k samotnému rastrování, zde konkrétně hBN vrstev na Si/SiO2

substrátu.
Ke grafénovým vrstvám charakterizovaným v předchozí podkapitole, v textu označe-

ných jako vločka 1, 2 a 3, byly vybrány hBN cílové substráty, jejichž změřené topografie
a parametry jsou vyneseny na obrázku 3.5. Vločka 1 bude v dalším kroku přenesena
na hBN vrstvu 1, která má topografii vyznačenou na obrázku 3.5 (a). Z vyznačeného pro-
filu je na obrázku 3.5 (b) vykreslen graf závislosti tloušťky hBN vrstvy na šířce. Z vynesené
závislosti je určena tloušťka vrstvy odpovídající dhBN1 ≈ 130 nm.

Tloušťka hBN vrstvy 2 s topografií na obrázku 3.5 (c) je vynesena v grafu na obrázku
3.5 (d). Vrstva 2 má ve vyznačeném profilu tloušťku dhBN2 ≈ 74 nm.

Vrstva hBN 3 má topografii na obrázku 3.5 (e). Z odpovídajícího profilu a grafu
na obrázku 3.5 (f) byla určena tloušťka této vrstvy jako dhBN3 ≈ 137 nm.

Změřené tloušťky hBN vrstev budou dále použity při výpočtu pohyblivosti nosičů
náboje vyrobeného polem řízeného tranzistoru. Dalším krokem k jeho výrobě je přenesení
grafénových vrstev na substráty s hBN, což je obsahem další podkapitoly.
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Obrázek 3.5: Měření topografie tenkých vrstev hBN na Si/SiO2. K hBN vrstvě 1 s topo-
grafií (a) náleží graf (b), který vykresluje tloušťku vrstvy z vyznačeného profilu. Tloušťka
vrstvy odpovídá dhBN1 ≈ 130 nm. Vrstva hBN 2 s topografií (c) a profilem vyneseným
na grafu (d) má tloušťku vrstvy odpovídající dhBN2 ≈ 74 nm. Vrstva hBN 3 s topografií
(e) a profilem vyneseným na grafu (f) má tloušťku vrstvy odpovídající dhBN3 ≈ 137 nm.
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3.4. Příprava a charakterizace grafén-hBN heterostruk-
tur

Následujícím experimentálním krokem je výroba heterostruktur z připravených tenkých
vrstev hBN a grafénu. Jejich spojení bylo dosaženo suchým transferem, jehož základní
princip byl popsán v teoretické části této práce (viz 1.6.1). Vyrobené struktury jsou dále
charakterizovány mikroskopem atomárních sil a Ramanovo spektroskopií.

3.4.1. Tvorba grafén-hBN heterostruktur suchým přenosem

Následující text se věnuje popisu různých vlivů na tvorbu heterostruktur metodou ozna-
čovanou jako suchý transfer. Experimentální aparatura a schematický popis jednotlivých
kroků přípravy je názorně vykreslen na obrázku 1.11. Byl použit mikroskop Cascade
Microtech MPS 150 s objektivy s velkou pracovní vzdáleností a topným tělískem, které
umožňuje zahřívání stolku se substrátem. Pro pozorování struktur byl používán objektiv
s dvacetinásobným zvětšením.

Připravený substrát s tenkou vrstvou hBN ležící na Si/SiO2 substrátu byl připev-
něn oboustrannou kaptonovou lepicí páskou ke stolku mikroskopu, vrstva byla zaostřena
a pozice stolku zajištěna, aby nedocházelo k dalšímu pohybu vzorku. Laboratorní sklíčko
s polymerickým razítkem, na kterém je naexfoliována vrstva grafénu, je připevněno obou-
strannou kaptonovou lepicí páskou k manipulátoru s mikroposuvem. Grafénová vrstva je
dále pozorována v transmisi a hBN vrstva v reflexi tak, že sklíčko s grafénovou vrstvou
je seřízeno nad cílovým substrátem s hBN.

Cely proces, pozorovaný optickým mikroskopem, je názorně krok po kroku vyzna-
čen na obrázku 3.6. Na obrázku 3.6 (a) je snímek monovrstvy grafénu a vícevrstevného
grafénu pořízený konfokálním optickým mikroskopem, jelikož mikroskop použitý k pře-
nosu má nízké rozlišení způsobené mimo jiné velkou pracovní vzdáleností. V dalších kro-
cích orientace probíhá pomocí vícevrstvého grafénu, která má výraznější kontrast. Cílová
hBN vrstva je zobrazena na obrázku 3.6 (b). Pro tvorbu heterostruktury byla vybrána
rozlohou mnohonásobně větší hBN vrstva než jakou má grafénová vločka. To zvyšuje
pravděpodobnost zdařilého přenosu na cílovou vrstvu. Dále je nutné přesně seřídit pozici
grafénu nad cílový substrát a vrstvy přivést téměř do kontaktu. V dalším kroku dochází
k zahřívání cílového substrátu s hBN na teplotu T = 80 ◦C. Poté jsou obě vrstvy přive-
deny do kontaktu (viz obrázek 3.6 (c)). Díky zahřívání začne viskoelastické razítko přesně
kopírovat cílový substrát. To zajišťuje přenesení vrstvy i přes možnou přítomnost vyšší
struktury, kvůli které by se vrstvy nedostaly do kontaktu, což by zabránilo přenosu [90].
Zároveň při zahřívání vlivem teplotní roztažnosti viskoelastického razítka dochází k uvol-
nění grafénu. Grafén má pak silnější vazbu s hBN vrstvou než s razítkem na druhé straně.
Dále dochází k pomalému oddalování laboratorního sklíčka (viz obrázek 3.6 (d) a (e)).
Na obrázku 3.6 (f) je již vytvořená heterostruktura.

Popsaný postup je již s optimalizovanými experimentálně otestovanými parametry.
Z počátku byl testován vliv velikosti viskoelastického razítka na přesnost přenosu. Bylo
vypozorováno, že je výhodné exfoliovat grafénové vrstvy na razítko co nejmenší rozlohy.
Při použití razítka velké rozlohy se objevila řada komplikací, spojené například s nároč-
nějším hledání umístění tenké vrstvy s nízkým kontrastem. Hlavním problémem bylo to,
že přilnavost razítka na laboratorní sklíčko se s zvětšujícím se razítkem zhoršuje. Dochází
tak k různým průhybům, které se mohou dostat do kontaktu s cílovým substrátem vzdále-
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ném od požadované vrstvy. Kvůli tomu dochází při teplotním roztažení razítka ke znatelné
změně pozice vrstvy a k přenosu mimo zamýšlené místo.

40 µm

(a) (c)(b)

(d) (e) (f)

Obrázek 3.6: Příprava grafén-hBN heterostruktury suchým transferem. (a) Snímek grafé-
nové vrstvy na polymerickém razítku ležím na laboratorním sklíčku pořízený konfokálním
optickým mikroskopem. (b) Tenká vrstva hBN na Si/SiO2 substrátu připevněná ke stolku
mikroskopu oboustrannou kaptonovou lepicí páskou a zahřátá na T≈ 80 ◦C. (c) Seřízená
grafénová vločka na viskoelastickém razítku přivedená do kontaktu s hBN vrstvou. (d)
a (e) Pomalé oddalování sklíčka a přenos grafénové vrstvy z razítka na hBN vrstvu demon-
struje obrázek. (f) Výsledná heterostruktura (vzorek 1) a obrázky (b) až (e) byly pořízeny
kamerou na optickém mikroskopu. Použitý objektiv má dvacetinásobné zvětšení.

Dalším testovaným faktorem byl vliv teploty na přenos. Pozorováním byla jako opti-
mální určena teplota T = 80 ◦C. Při teplotách nižších docházelo k deformaci vrstvy, která
byla držena na razítku i na cílovém substrátu. Další snižování teploty T ≈ 40 ◦C vedlo
k přenesení vrstvy hBN z křemíkového substrátu na razítko. Detailnějšímu pozorování
vlivu teploty na přenos vrstev se věnoval Pizzocchero et al. [91], který používal teplotu
T = 85 ◦C. Při použití vyšší teploty byla pozorována deformace vrstvy před přenosem,
podobně jako v případě měřením Ramanova spektra při použití vyšší intenzity laseru.
Tento jev je přisuzován teplotní roztažnosti polymerického razítka, čehož je využíváno
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pro kopírování povrchu cílového substrátu. Vliv teplotní roztažnosti razítka má mnohem
větší dopad na grafénové vrstvy s velkou plochou (viz obrázek 3.7). U exfoliované grafé-
nové dvojvrstvy (viz obrázek 3.7 (a) pořízený konfokálním optickým mikroskopem) s větší
rozlohou než u předchozích studovaných vrstev vedl vliv teplotní roztažnosti viskoelas-
tického podkladu k deformaci vrstvy ještě před přenosem (viz obrázek 3.7 (b) a (c)).
Zvětšování plochy podkladu vedlo k povolení vazeb mezi vrstvou a razítkem, a tak k její
deformaci. Tím se plocha výsledné heterostruktury tenké grafénové vrstvy na hBN značně
zmenšila (viz obrázek 3.7 (d)). Možné zamezení popsané deformace vlivem teplotní roz-
tažnosti podkladu grafénové vrstvy, je seřízení jednotlivých vrstev v co největší vzájemné
vzdálenosti a následné rychlé přiblížení a přivedení obou vrstev do vzájemného kontaktu.

(a)

(c)

(b)

(d)

40 µm

Obrázek 3.7: Vliv teploty na deformaci velkých grafénových vrstev při suchém přenosu.
Obrázek grafénové dvojvrstvy pořízený konfokálním optickým mikroskopem (a). Postupná
deformace tenké grafénové vrstvy na viskoelastickém razítku přibližovanému k cílovému
substrátu, který je zahřán na 80 ◦C, je postupně znázorněna na obrázku (b) a (c). Výsledná
grafén-hBN heterostruktura (d) (vzorek 3) a obrázky (b) a (c) byly pořízeny kamerou
na optickém mikroskopu. Použitý objektiv má dvacetinásobné zvětšení.
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3.4.2. Charakterizace grafén-hBN heterostruktur

Připravené heterostruktury byly zkoumány mikroskopem atomárních sil a Ramanovou
spektroskopií. Výsledky měření jsou vyneseny do obrázku 3.8.

Topografie vzorků 1, 2 a 3 je na obrázku 3.8 (a), (d) a (g). Ke každému rozhraní grafén-
-hBN byl vykreslen vyznačený profil struktury a Ramanovo spektrum z míst na obrázku
3.8 označených křížkem. Na výsledných spektrech byl pozorován vliv substrátu na pozici
grafénového 2D píku.

V případě monovrstvy byl neměřen posuv 2D píku 2676 cm−1 → 2678 cm−1. V pří-
padě dvojvrstev u vzorků 2 a 3 byl zjištěn posuv 2D píků 2699 cm−1 → 2707 cm−1.
V různých publikacích je rozdíl v Ramanova posuvu do 8 cm−1 považován za zanedba-
telný, největší posuv grafénového 2D píku byl v publikaci pozorován u grafénu připraveném
na SiC, u kterého je vliv vazeb se substrátem předpokládán [92, 93].

Změny v poměru relativních intenzit grafénových píků I2D/IG zde nejsou diskutovány,
jelikož při měření grafénových vrstev na viskoelastickém podkladu byl volen laser o inten-
zitě nižší než pro grafénové vločky na hBN. Pro měření heterostruktury grafén-hBN byl
použit laser o výkonu 10 mW, jelikož zde nehrozilo riziko zničení vrstev teplotní roztaž-
ností substrátu.

Při zkoumání topografie heterostruktur byla pozorována přítomnost výběžků (bublin),
které jsou přisuzovány nečistotám uchyceným mezi dvěma povrchy. Khestanova et al. [94],
studovala velikost a tvar těchto útvarů. Dále přisuzuje vznik bublin silné adhezi mezi
materiály tvořící heterostrukturu. Nečistoty jsou tak z celého rozhraní koncentrovány
do malých oblastí, kde vytvoří právě zmiňované bubliny. To je dále umožněno elasticitou
tenkých 2D vrstev. Tyto bubliny byly naměřeny jen u větších vzorků. Vzorek 1, který má
rozlohu v řádech jednotek mikrometrů, měl rozhraní bez nečistot. Což je možné vysvětlit
právě vlivem silné adheze mezi malou grafénovou vločkou a podkladovým hBN, nečistoty
tak mohly být touto silou vytlačeny z rozhraní na okraj.

Na vzorku 3 byla naměřena spektrální mapa, díky které je možné pozorovat místa
s různým Ramanovým spektrem (viz obrázek 3.9). Ve spektrální mapě červená barva
a grafén s červenou křivkou odpovídá grafénové dvouvrstvě, modrá oblast označuje ně-
kolikavrstevný grafén, zelená zastupuje hBN (s charakteristickým Ramanovým píkem
1366 cm−1 na kterém grafénová vrstva leží. Žluté spektrum odpovídá zmíněným bub-
linám, které jsou patrné na topografii povrchu vzorku 3, změřené pomocí AFM (viz
obrázek 3.8 (g)) a žlutým oblastem ve spektrální mapě (viz obrázek 3.9). Ze spektra
naměřeného na bublinách je patrné, že dochází k posuvu 2D píku do nižších hodnot
2707 cm−1 → 2682 cm−1, tedy o více než 20 cm−1. To je zapříčiněno napínáním grafénové
vrstvy přes oblast koncentrovaných nečistot. Při napínání grafénových vrstev dochází
k ovlivnění meziatomárních vzdáleností, a tím ke změně kmitů mřížky [95, 92, 96]. Dále
je pozorovaný nárůst intenzity 2D píku, který má ovšem stále charakteristickou podobu
dvouvrstvého grafénu, jelikož je jeho 2D pík nesymetrický (nevykazuje Lorentzův profil).
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Obrázek 3.8: Topografie povrchu grafén-hBN heterostruktur měřená mikroskopem ato-
márních sil s Ramanovým spektrem. (a) Monovrstva grafénu (vzorek 1) s tloušťkou (b)
získanou z vyznačeného profilu a Ramanovo spektrum heterostruktury (c). Grafénová
dvojvrstva (vzorek 2) (d) s tloušťkou vyznačenou v grafu (e) dle profilu s Ramanovým
spektrem (f). Dvojvrstva grafénu (vzorek 3) (g) s měřením tloušťky tenké vrstvy (h)
z vyznačeného profilu s Ramanovým spektrem (i). Spektra jsou získána s míst označe-
ných bílým křížkem. Polohy jednotlivých píků jsou v případě vzorku 1 hBN = 1366 cm−1,
G = 1583 cm−1 a 2D = 2678 cm−1. Vzorky 2 a 3 mají charakteristické píky s hodnotou
Ramanova posuvu hBN = 1366 cm−1, G = 1583 cm−1 a 2D = 2707 cm−1.
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Obrázek 3.9: Spektrální mapa vzorku 3. V jednotlivých spektrech a spektrální mapě ozna-
čuje červená barva dvouvrstvý grafén, modrá barva zastupuje několikavrstevný grafén, ze-
lená odpovídá podkladovému hBN a žlutá bublinám vytvořeným nečistotami v rozhraní
grafén-hBN.
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3.5. Elektrické transportní měření

Pro měření elektrických vlastností připravené heterostruktury je nutné vodivě spojit vy-
tvořenou heterostrukturu do obvodu. K nakontaktování měřené struktury byla použita
elektronová litografie pomocí přístroje Tescan Mira 3. Na vytváření kontaktů se podílel
Bc. Dan Citterberg (na vzorku 1) a Ing. Marek Vaňatka (vzorky 2 a 3). Depozice vodivé
vrstvy probíhala ve spolupráci s Ing. Igorem Turčanem na přístroji Electron beam eva-
porator BESTEC. Vodivé spojení litografických kontaktů s podložným substrátem, který
bude dále sloužit k finálnímu zapojení struktury do obvodu, vytvořil Bc. Jiří Jaskowiec
na přístroji Wire bonder TPT HB 16. V dalším textu následuje krátký popis procesu
zapojení vyrobené struktury do měřícího obvodu. Hlavní pozornost se v této kapitole
bude věnovat samotnému měření pohyblivosti nosičů náboje vyrobeného GFET zařízení
a diskuzi nad získanými výsledky.

3.5.1. Příprava vodivých kontaktů

Tato podkapitola je věnovaná krátkému popisu přípravy vodivých kontaktů. Substráty
s připravenými heterostrukturami byly nejdříve pokryty vrstvou pozitivního rezistu ∼
400 nm PMMA (polymetylmetakrylát). V dalším kroku byl softwarově připraven návrh
kontaktů, který určuje, jaká místa budou vystavena elektronovému svazku. Elektronový
svazek narušuje vazby v resistu a místa vystavená svazku jsou dále jednoduše rozpouštěna
ve vývojce. Vyvolaná vrstva je pak pokryta vodivou vrstvou pomocí depozice elektrono-
vým svazkem. Vodivá vrstva se u vzorku 1 skládá ze 3 nm titanu, 75 nm mědi a 20 nm
zlata, vzorky 2 a 3 jsou pokryty 3 nm titanu, 150 nm mědi a 20 nm zlata. Nadeponované
vzorky byly postupně vloženy do acetonu, isopropylalkoholu a následně osušeny dusíkem.
Chemikálie slouží k odplavení nadeponovaného materiálu mimo vytvořené struktury. Fi-
nálním krokem bylo spojení litograficky vytvořené pájecí plošky s pájecí ploškou vodivě
spojenou s vyvedenými terminály. Toho bylo dosaženo mikrosvařováním zlatých drátků.

3.5.2. Měření pohyblivosti nosičů náboje v GFET

Schéma uspořádání experimentu pro měření pohyblivosti nosičů náboje GFET zařízení
je na obrázku 2.6 (b). Při konstantním proudu I = 100 nA bylo měněno hradlové napětí
VG a měřeno napětí V na grafénové vrstvě. Změřený odpor grafénu RG byl vypočítaný
pomocí Ohmova zákona

RG =
V

I
. (3.1)

Měrný odpor ρ je možné vypočítat z měřeného odporu pro případ 3D vodiče dle vztahu

ρ =
V S

IL
, (3.2)

kde S je obsah kolmého průřezu a L je délka vodiče. Jednotka měrného odporu je ve 3D
případě [Ω ·m]. V případě 2D materiálů je ztrátou jedné dimenze obsah kolmého průřezu
omezen jen na šířku struktury a vzorec 3.2 přechází na vztah

ρG =
VW

IL
, (3.3)
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kde W je šířka měřené vrstvy a L je její délka, resp. vzdálenost elektrod na vrstvě leží-
cích, měrný odpor 2D struktur má pak jednotku [Ω]. Konkrétní parametry vytvořených
heterostruktur jsou vyneseny do tabulky 3.1. Rovnici 3.2 je možné použít v případě mo-
novrstvy i dvojvrstvy grafénu, to prokázal pro převrácenou hodnotu měrného odporu
Mousavi et al. [97].

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3
W/L ≈ 0,4 ≈ 0,9 ≈ 1,2

dhBN [nm] ≈ 130 ≈ 74 ≈ 137

Tabulka 3.1: Konstanty potřebné k výpočtu pohyblivosti nosičů náboje: W/L značí poměr
šířky a délky měřené grafénové vrstvy ležící na hBN o tloušťce dhBN.

Měrnou vodivost σG pak získáme jako převrácenou hodnotu měrného odporu ρG

σG =
1

ρG
. (3.4)

Využitím rovnic 2.10 a 3.4 je možné vypočítat pohyblivost nosičů náboje grafénové
vrstvy ze směrnice eµ ze závislosti σG = eµn dle Drudeho modelu. Tato závislost je pro ide-
ální grafénovou vrstvu lineární (viz obrázek 2.7). V této práci je tato směrnice získána
z lineárních oblastí zmíněné závislosti. Naměřené závislosti měrného odporu na hradlovém
napětí vzorků 1 (viz obrázek 3.10 (a)), 2 (viz obrázek 3.10 (c)) a 3 (viz obrázek 3.10 (e))
jsou v obrázku 3.10 (b), (d) a (f). Obrázky měřených struktur byly pořízeny rastrovacím
elektronovým mikroskopem SEM (z angl. scanning electron microscope) LYRA3 od firmy
TESCAN pomocí elektronů s urychlovacím napětím HV = 5 kV. Všechny obrázky byly
pořízeny až po elektrických měřeních, jelikož při rastrování elektronového svazku dochází
k ovlivnění transportních vlastností grafénu elektronovým zářením, což by mohlo ovlivnit
výsledky měření [98]. Obrázek 3.10 (a), který byl pořízen již po zničení vzorku 1 elektric-
kým měřením, je zde uveden pro přibližnou orientaci původní geometrie kontaktů. Závis-
lost měrného odporu na napětí vykazuje charakteristický průběh pro grafén (viz obrázek
2.7), je ovšem ovlivněn řadou faktorů, které budou v dalším textu diskutovány. Pro před-
stavu budou nejdříve uvedeny hodnoty pohyblivosti nosičů náboje pro měřené vrstvy.
U každé vrstvy byl individuálně vybrán interval, vykazující lineární závislost u blížícího
se extrému změřené závislosti, která odpovídá Diracovu bodu. Ze směrnice byla vydělením
elementárním nábojem e získána hodnota pohyblivosti nosičů náboje. Získané výsledky
jsou uvedeny v tabulce 3.2.

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3
VG [V] 〈−5, 0〉 〈−10,−5〉 〈5, 15〉

n · 10−12[cm−2] 〈0,5, 0,2〉 〈0,8, 0,5〉 〈−0,2,−0,5〉
µ [cm2 V−1 s−1] ≈ −624 ≈ −125 ≈ 125

Tabulka 3.2: Určení pohyblivosti nosičů náboje GFET. U každého vzorku jsou uvedeny
intervaly hradlového napětí VG a koncentrace nosičů náboje n ze kterých byly vypočítány
pohyblivosti nosičů náboje µ.

Z grafů 3.10 (b), (d) a (f) je patrné, že při měření nedošlo k přesnému určení Diracova
bodu zkoumaných struktur. V textu bude tedy dále označováno VD jako hodnota hradlo-
vého napětí, při kterém byl naměřen největší odpor. Na první pohled je ovšem vidět,
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že se toto maximum pro všechny měřené struktury pohybuje velmi blízko nuly. To značí
grafénové struktury jen s mírným dopováním. Při dopování dochází k posunutí hodnoty
Diracova bodu, kde v případě posunu do záporných hodnot je grafénová vločka dopována
negativně. Při posunu Diracova bodu do kladných hodnot je grafénová vrstva dopována
pozitivně. Poloha Diracova bodu jednotlivých struktur je důležitá k určení koncentrace
nosičů náboje v grafénu. Rovnice 2.10 musí být upravena na podobu

n =
ε0εrSiO2

εrhBN

e(εrhBN
dSiO2 + εrSiO2

dhBN)
· (VG − VD), (3.5)

kde VD odpovídá poloze Diracova bodu. S přihlédnutím do tabulky 3.2 je patrné, že u vzorků
1 a 2 byla k výpočtu pohyblivosti nosičů náboje použita část křivky odpovídající děrové
vodivosti, pro vzorek 3 byl výpočet proveden pro část křivky s elektronovou vodivostí.
Elektronická zařízení na bázi grafénu je tedy možné pomocí změny koncentrace nosičů
náboje, která je závislá na přikládaném napětí, typově měnit. V případě GFET jsou no-
siče náboje generovány změnou rozdílů elektrických potenciálů mezi grafénem a hradlem
[99]. V experimenálním měření bylo pozorováno protékání proudu přes hradlo, což vý-
razně ovlivnilo výslednou hodnotu pohyblivosti nosičů náboje uvedenou v tabulce 3.2.
Průchod proudu přes hradlo je znázorněn v detailu grafu 3.10 (b). Největší mobilita
byla naměřena na GFET zařízení s mobilitou µ = −624 cm2 · V−1 · s−1, na dvouvrstvách
pak µ = ±125 cm2 · V−1 · s−1. Výsledné hodnoty jsou kvůli průchodu proudu nižší než na-
měřil Dean et al. [86], který ve své publikaci uvádí hodnotu 60000 cm2 · V−1 · s−1. I přes
výsledné hodnoty mobility nosičů náboje se podařil vytvořit funkční tranzistor řízený
polem z heterostruktury grafénu a hBN.
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Obrázek 3.10: Měření závislosti měrného odporu na hradlovém napětí. (a) SEM obrázek
vzorku 1 po elektrickém měření, při kterém došlo ke spálení struktury. Závislost měrného
odporu resp. měrné vodivosti na hradlovém napětí pro monovrstvu grafénu (b), kde modrá
křivka ve vloženém obrázku označuje měření průtoku proudu přes hradlo pro VG z inter-
valu (0−10) V. Dvojvrstvý grafén na vzorku 2 (b) s přivedenými kontakty na kterých byla
změřena závislost (d). Vzorek 3 (e) je dvouvrstvý grafén na které byly naměřeny a vy-
počítány závislosti (f). Obrázky z rastrovacího elektronového mikroskopu byly pořízeny
pomocí elektronů s urychlovacím napětím HV = 5 kV.
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ZÁVĚR

Závěr
Tato diplomová práce byla zaměřena na studium 2D materiálů, konkrétně pak na pří-

pravu a charakterizaci van der Waalsovy heterostruktury složené z grafénu a hexagonál-
ního nitridu boritého. Byly studovány optické, topografické vlastnosti připravené hete-
rostruktury, ze které byl vytvořen grafénový tranzistor řízený polem a následně měřena
pohyblivost nosičů náboje. Práce je dělená do tří částí, a to teoretické rešeršní části, dále
představení fyzikálních principů experimentálních technik a experimentu samotného.

V teoretické části byly nejdříve uvedeny charakteristické vlastnosti 2D materiálů a je-
jich heterostruktur se zaměřením na heterostrukturu tvořenou grafénem a hexagonálním
nitridem boritým. Dále byla provedena rešeršní studie různých metod výroby 2D materi-
álů a heterostruktur z nich vytvořených, s porovnáním efektivity jednotlivých metod.

Druhá kapitola se věnovala experimentálním metodám sloužícím k charakterizaci ten-
kých vrstev 2D materiálů a jejich heterostrukturám. Nejdříve byla představena Ramanova
spektroskopie, její fyzikální princip a vysvětlení charakteristického Ramanova spektra
grafénu. Dále byl vysvětlen princip měření topografie mikroskopem atomárních sil AFM
a nakonec teorie nutná ke správnému vypočítání pohyblivosti nosičů náboje grafénového
tranzistoru řízeného polem.

Experimentální část této práce se věnuje popisu přípravy a charakterizace grafén-hBN
heterostruktur. Jsou popsány postupy při mechanické exfoliaci grafénu i hBN, přičemž
u grafénových vrstev byla tenká grafénová vrstva exfoliována na viskoelastické razítko
z PDMS a hBN byl exfoliován na křemíkový substrát s 280 nm SiO2. Jelikož byl u hBN
vrstev kladen důraz na hladkost povrchu, byly jednotlivé struktury studovány mikrosko-
pem atomárních sil. V experimentu je pod grafénovou vrstvu volena vrstva hBN díky
podobné mřížkové konstantě a nízkému počtu defektů, jelikož se jedná o intertní mate-
riál. Charakterizace kvality grafénových vrstev probíhala pomocí Ramanovy spektrokopie.
U Ramanovy spektroskopie byly optimalizovány parametry pro měření grafénu na PDMS,
jelikož při použití laseru o intenzitě větší než 3 mW docházelo k teplotní roztažnosti pod-
kladového razítka, a tím k deformaci grafénové vločky.

Výsledná heterostruktura byla vytvořena pomocí suchého transferu. Byly optimali-
zovány parametry pro přenos, a to konkrétně zahřívání při přenosu na 80 ◦C s použitím
polymerického razítka s co nejmenší plochou pro co nejpřesnější srovnání vrstev. Vyšší
teploty vedly (stejně jako při měření Ramanovy spektroskopie) k deformaci grafénových
vloček. Při teplotě nižší ≈ 40 ◦C docházelo k přenesení hBN ze substrátu na razítko.

Heterostruktury vytvořené suchým přenosem byly dále charakterizovány Ramanovou
spektroskopií, kde byl pozorován mírný posuv grafénových píků, způsobený změnou pod-
kladu. Měřením topografie byla prokázána přítomnost bublin na rozhraní grafén-hBN,
které dokazují silnou adhezi vrstev 2D materiálů, které malé nečistoty na jejich rozhraní
soustřeďují do koncentrovaných oblastí. Měřením Ramanova spektra z oblasti bublin bylo
dále prokázáno, že dochází k elastickému natažení grafénu přes koncentrované defekty,
a tím k charakteristickému posunutí grafénového 2D píku do nižších hodnot Ramanova po-
suvu. Posledním cílem této práce bylo změřit elektrické vlastnosti vytvořené heterostruk-
tury. K heterostruktuře tedy byly pomocí elektronové litografie přivedeny vodivé kontakty
a byla měřena závislost měrného odporu resp. měrné vodivosti na přikládaném hradlo-
vém napětí dvoubodovou metodou. Jelikož je hradlové napětí přímo úměrné koncentraci
nosičů náboje, byla ze směrnice závislosti vodivosti na koncentraci nosičů náboje určena
pohyblivost nosičů náboje grafénových monovrstev a dvouvrstev ležících na hBN. Vzhle-
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dem k tomu, že docházelo k průchodu proudu mezi hradlem a grafénovou vrstvou, byly
výsledky elektrického měření nižší než se předpokládalo. Z experimentů vyšly hodnoty
pohyblivosti nosičů náboje tenkých grafénových vrstev 625 a 125 cm2 · V−1 · s−1.

V práci je tedy popsán optimalizovaný postup přípravy heterostruktur 2D materiálů,
dále byly experimentálně otestovány parametry měření grafénových Ramanových spekter
na různých substrátech. Na závěr byly popsány optické a elektrické vlastnosti vytvořeného
grafénového tranzistoru řízeného polem. Právě díky svým vlastnostem, jako měnitelná
vodivost, vysoká elasticita a průhlednost tenkých grafénových vrstev, je možné tyto vrstvy
aplikovat do různých elektrických i optických zařízení.
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Seznam použitých zkratek

2D dvou-dimenzionální

hBN hexagonální nitrid boritý

vdW van der Waals

TMDC dichalkogenidy přechodných kovů (z angl. transition metal dichalco-
genides)

BZ Brillouinova zóna

FET tranzistor řízený polem (z angl. field-effect transostor)

AFM mikroskopie atomárních sil (z angl. atomic forced microscopy)

DFT teorie funkcionálu hustoty (z angl. density functional theory)

PDMS polydimethylsiloxan

CVD chemická depozice z plynné fáze (z angl. chemical vapour deposition)

R2R roll-to-roll metoda

HOPG pyrolitický grafén (z angl. highly orientated pytolithic graphene)

SPM rastrovací sondová mikroskopie (z angl. scanning probe microscopy

STM rastrovací tulenovací mikroskopie (z angl. scanning tunneling microscopy

GFET grafénový transistor řízený polem

IPA isopropylalkohol

1L-G monovrstva grafénu (z angl. one layered graphene)

2L-G dvouvrstvý grafén (z angl. two layered graphene)

nL-G vícevrstevný grafén (z angl. numerous layered graphene)

SEM rastrovací elektronová mikroskopie (z angl. scanning electron microscopy)
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