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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

КРС – комбінаційне розсіювання світла 

ОГ – оксид графену 

вОГ – відновлений оксид графену 

ІЧПФ – інфрачервоне перетворення Фур‟є 

РФС – рентгенівська фотоелектронна спектроскопія 

АСМ – атомно-силова мікроскопія 

СКЗМ – силова Кельвін-зонд мікроскопія 

РР – рентгенівська рефлектометрія 

ВАХ – вольт-амперна характеристика 

2DEG – двовимірний електронний газ 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Починаючи з 2004 року, коли було опубліковано перші 

роботи по дослідженню провідності атомарно тонких вуглецевих шарів на 

діелектричній підкладці [1], кількість наукових груп, що працює у даному 

напрямку, та публікацій на цю тему почали стрімко зростати. Двовимірні та 

наноструктуровані вуглецеві матеріали вже сьогодні широко використовуються в 

таких областях як наноелектроніка [2], сенсорика [3], сонячна енергетика [4], в 

якості [5], фільтрів та сховищ водню. Експериментально отриманий у 2005 році 

перший двовимірний матеріал – графен [6], дав потужний поштовх для 

дослідження цих матеріалів. Популярність графену пояснюється рядом його 

унікальних властивостей, пов‟язаних з зонною структурою матеріалу: перш за все 

- це надвисока рухливість електронів, що сягає 200000 см
2
В

-1
сек

-1
; 

теплопровідність – 50 Вт см
-1

К
-1

; прозорість у діапазоні видимого 

випромінювання – 97,7%; надвисокий модуль Юнга – 1,0 ТПа. При цьому, такі 

методи синтезу як CVD та PECVD, забезпечують високу однорідність матеріалу. 

Однак, взаємодія з підкладкою, сильно впливає на транспорт заряду у двовимірній 

плівці, знижуючи рухливість носіїв на порядок. Крім того, вартість технологій 

отримання графенових шарів на діелектричних підкладках залишається досить 

високою, що пов‟язано з високими температурами, вакуумом та дорогими газами 

прекурсорами. 

Відновлений оксид графену – розглядається як дешева заміна графену, а 

наявність в структурі матеріалу дефектів у деяких випадках навіть з успіхом 

використовується. Серед значної кількості методів відновлення таких як хімічне 

відновлення [7], відновлення із використанням ультрафіолетового [8] та лазерного 

випромінювання [9], особливо привабливим видається термічний відпал [10], [11], 

через простоту та доступність. При цьому, залишається не до кінця дослідженим 

питання структурних змін плівки оксиду графену в процесі відновлення і їх 

зв‟язок з електрофізичними властивостями матеріалу, що особливо важливо для 
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створення ефективних «холодних» емітерів або хімічних резистивних сенсорів на 

їх основі. 

Потреби у зниженні вартості технології, а також перспективи використання 

тонких пористих вуглецевих плівок у якості каталітичного матеріалу для хімічних 

сенсорів [5], [12], спонукають до пошуку простих методів синтезу пористих 

вуглецевих матеріалів безпосередньо на діелектричній підкладці. Одним із таких 

методів є магнетронне напилення. Вуглецеві плівки отримані таким методом, 

зазвичай мають високий електричний опір, що ускладнює їх використання в 

якості резистивних газових сенсорів. Для зниження електричного опору матеріалу 

необхідно трансформувати хімічні зв‟язки вуглецю з sp
3
 у sp

2
 гібридизований 

стан, тобто графітизувати матеріал. Матеріали зі значною площею графітизованої 

поверхні входять до групи графеноподібних матеріалів. Тому, проведення 

досліджень параметрів отриманих плівок, а також порівняльний аналіз з 

характеристиками графену та оксиду графену є необхідним. 

Актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена: 

 необхідністю дослідження взаємозв‟язку між структурними змінами та 

електрофізичними властивостями графеноподібних шарів, що піддаються 

термічній обробці 

 попитом на доступні та низьковартісні технології синтезу графеноподібних 

шарів на діелектричній підкладці 

 перспективами практичного застосування графену та похідних матеріалів у 

електронних приладах та фотоелектричних перетворювачах до яких висуваються 

вимоги по радіаційній стійкості 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Робота над 

дисертацією виконувалася в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» та Інституті фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова і підтримувалася держбюджетними темами: 

МОН України № Ф2904 «Теоретичні та експериментальні дослідження 

електронних, магнітних і оптичних властивостей нанорозмірних 

вуглецевомістких матеріалів», номер державної реєстрації 0116U003763, 2016-
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2018; ІІІ-02–16 «Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ 

наноструктурованих/нанокомпозитних середовищ та розробка технології 

функціональних матеріалів і структур оптоелектроніки», номер державної 

реєстрації 0116U002606, 2019; ІІІ-10-19Д «Розробка нових методів формування 

функціональних напівпровідникових матеріалів і приладових структур», номер 

державної реєстрації 0119U000212, 2019. 

Метою дисертаційної роботи є експериментальне дослідження впливу 

радіаційного опромінення і термічного відпалу на структурні та електрофізичні 

властивості двовимірних графеноподібних матеріалів, тонких вуглецевих плівок 

та перевірка можливості їх використання у хімічних газових сенсорах. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні завдання:  

1. Визначення особливостей трансформацій структури та електрофізичних 

властивостей графеноподібних матеріалів внаслідок термічного відпалу та 

радіаційного опромінення; 

2. Встановлення закономірності переносу та механізмів розсіювання носіїв 

заряду в тонких вуглецевих шарах; 

3. Визначення оптимальних умов нанесення тонких вуглецевих плівок з 

колоїдного розчину на різні типи підкладок; 

4. Розробка доступної альтернативи 2D матеріалам, для сенсорних 

застосувань, на основі тонких плівок нанопоруватого аморфного вуглецю. 

Об’єктами дослідження є одношаровий графен на діелектричній підкладці, 

одно та багатошарові флейки (кристаліти) графену та оксиду графену, плівки 

оксиду графену, тонкі плівки аморфного вуглецю з нанопорами. 

Предмет дослідження – структурні перетворення, перебудова хімічних 

зв‟язків та зміни електрофізичних властивостей в графеноподібних матеріалах під 

впливом температури та радіаційного опромінення. 
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В роботі використано комплекс сучасних методів дослідження, що включає: 

рентгенівську фотоелектронну спектроскопію, ІЧ Фур‟є спектроскопію, 

рентгенівську рефлектометрію високої роздільної здатності, атомно-силову 

мікроскопію, силову Кельвін-зонд мікроскопію, спектроскопію комбінаційного 

розсіювання світла, а також високоточні (до 10
-15

 А) методи вимірювання вольт-

амперних характеристик, релаксації струму, ємності та провідності при 

постійному та змінному (до 1 МГц) струмі. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше отримано вираз, що пов‟язує ємність контакту метал - графен з 

частотою вимірювального сигналу у діапазоні низьких частот (до 1 МГц). 

Показано, що контактна ємність логарифмічно спадає з ростом частоти сигналу, 

таку поведінку необхідно враховувати при вимірюванні електричних параметрів 

графенових структур. 

2. Вперше встановлено, що опромінення одношарового графену на 

діелектричній підкладці (SiO2-Si) пучком високоенергетичних електронів (20 кеВ) 

дозами до 1,9×10
16

е
-
/см

2
, призводить до росту концентрації електронів в графені, 

причому просторовий розподіл заряду в плівці є неоднорідним, розсіювання 

носіїв заряду на флуктуаціях електричного потенціалу, ймовірно, відіграють 

провідну роль у зниженні електропровідності плівки.  

3. Виявлено, що флейки графену на нікелевій підкладці не зазнають 

структурних змін при гамма опроміненні у вакуумі дозами до 10
6
 рад, а при 

опроміненні на повітрі (дозами до 5×10
5
 рад) спостерігається формування 

вуглецевих мікроструктур типу «купол», «стержень» та «зірка», що пов‟язано із 

взаємодією з озоном та механічними напруженнями в флейках. 

4. Вперше показано, що термічний відпал в атмосферних умовах, у вузькому 

діапазоні температур (100-250 °С) плівок оксиду графену, призводить до значного 

зниження електричного опору плівок (до 7 порядків величини), що пов‟язано з 

десорбцією молекул води та кисневмісних груп типу С-О-С, при цьому, 

концентрація карбонільних зв‟язків (Н-O-C=O) майже не змінюється та 

інтенсивно формуються подвійні вуглецеві зв‟язки (С=С та С=О). Показано, що 
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електричний опір плівок залишається стабільними при тривалому (до 6 місяців) 

зберіганні в атмосферних умовах. 

5. Вперше встановлено, що при термічному відпалі в атмосферних умовах, у 

вузькому діапазоні температур (120-160 °С), значно знижується робота виходу з 

поверхні оксиду графену, що може бути пов‟язано із формуванням 

наноструктурованого поверхневого шару внаслідок десорбції кисневмісних груп, 

молекул CO, CO2. 

6. Запропоновано метод синтезу вуглецевих плівок з нанопорами методом 

магнетронного напилення в плазмовому розряді малої потужності з подальшою 

графітизацією шляхом термічного відпалу в інертній атмосфері. Показано, що 

відпал плівок в інертній атмосфері при температурах нижче 700 °C, призводить до 

росту співвідношення sp²/sp³ гібридизованих вуглецевих зв‟язків в 12 разів 

(внаслідок сильної графітизації) та зниження питомого опору на 5 порядків 

величини порівняно з опором не графітизованих плівок. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Налаштовано простий низькотемпературний метод нанесення 

наноструктурованих матеріалів з колоїдного розчину безпосередньо на поверхню 

діелектричних підкладок - метод ультразвукового напилення. Проведено підбір 

оптимальних умов та параметрів напилення, отримано структури для 

використання в якості резистивних сенсорів газів. 

2. Розроблено технологію синтезу тонких графітизованих вуглецевих плівок з 

нанопорами безпосередньо на діелектричній підкладці. 

3. Показано, що графітизовані вуглецеві плівки з нанопорами та плівки оксиду 

графену можна використовувати як базовий матеріал для виготовлення 

резистивних сенсорів газів. Обидва матеріали проявляють значну чутливість до 

парів аміаку та низьку чутливість до парів етанолу. Вплив парів води (вологості) 

на електричний опір матеріалів, проявляється по-різному, що пояснюється 

різними механізмами провідності через структурні відмінності плівок. 
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Достовірність отриманих результатів забезпечено: 

1. Узгодженням отриманих результатів з експериментальними та 

теоретичними результатами досліджень провідних наукових груп, що працюють у 

даному напрямку. 

2. Успішною апробацією отриманих наукових результатів. 

3. Використанням відпрацьованих експериментальних технік вимірювань та 

комплексним підходом у виборі методів дослідження при одержанні основних 

наукових результатів дисертації. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, що представлені в 

дисертації, отримані особисто здобувачем або за його участі. Постановка завдань, 

визначення напрямків досліджень, обговорення основних результатів їх аналіз та 

обробку було здійснено здобувачем спільно з науковим керівником та/або 

співавторами спільних публікацій. Здобувачеві належить провідна роль у 

проведенні електрофізичних досліджень.  

У роботі [1*] автору належать результати статистичного аналізу параметрів 

спектрів КРС зразків графену на діелектричній підкладці отриманих для різних 

доз опромінення структури електронами, автор здійснював підготовку зразків та 

проводив вимірювання електропровідності; у роботі [2*] – підготовка зразків, 

проведення вимірювань електропровідності, участь у дослідженні розподілу 

поверхневого потенціалу в процесі термічного відновлення оксиду графену, 

обробка, моделювання даних рентгенівської фотоелектронної спектроскопії та 

спектроскопії КРС; у роботі [3*] – підготовка зразків, пошук оптимальних 

параметрів методу ультразвукового напилення для нанесення плівок оксиду 

графену, результати електрофізичних вимірювань, постановка експерименту та 

проведення вимірювань сенсорних властивостей; у роботі [4*] – результати 

вимірювань поверхневого опору, обробка, моделювання даних рентгенівської 

фотоелектронної спектроскопії та спектроскопії КРС, постановка експерименту та 

проведення вимірювань сенсорних властивостей; у роботах [5*, 6*] – участь у 

обговоренні експериментальних результатів. 
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертації апробовано на 9 

міжнародних конференціях та семінарах: 

– 6th International Conference “Micro&Nano 2015” on Micro-Nanoelectronics, 

Nanotechnologies and MEMs, (Athens, Greece, 2015); 

– IEEE Workshop and International Conference on Ultimate Integration on Silicon 

(EUROSOI-ULIS), (Vienna, Austria, 2016) 

– 4-th International research and practice conference "Nanotechnology and 

Nanomaterials" NANO-2016, (Lviv, Ukraine, 2016); 

– IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 

(Kyiv, Ukraine, 2017) 

– International Conference “Trends in Nanotechnology”, (Dresden, Germany, 2017) 

– 5-th International research and practice conference "Nanotechnology and 

Nanomaterials" NANO-2017, (Chernivtsi, Ukraine, 2017); 

– 2nd World Congress and Expo on Graphene and 2D Materials, (Frankfurt, Germany, 

2017) 

– 6-th International research and practice conference "Nanotechnology and 

Nanomaterials" NANO-2018, (Kyiv, Ukraine, 2018); 

– IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 

(Kyiv, Ukraine, 2019). 

 

Публікації. Результати дисертації викладено у 12 публікаціях, серед яких 6 

статей у фахових наукових журналах, а також тези, праці та матеріали 

міжнародних наукових конференцій. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п‟яти 

розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 

135 сторінок, з них основного тексту – 122 сторінки. Список використаних джерел 

на 13 сторінках містить 144 посилання. Дисертація містить 54 рисунки і 3 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1. Фізичні властивості графену на діелектричній підкладці 

 

1.1 Огляд властивостей графену 

 

1.1.1 Зонна структура 

 

Графен має унікальну зонну структуру завдяки своїй кристалічній будові. 

Атоми вуглецю утворюють плоску гексагональну гратку. Кожен атом вуглецю 

знаходиться на відстані δ = 1,42 Å від трьох своїх найближчих сусідів і зв‟язаний з 

ними σ– зв‟язками. Четвертий зв‟язок π– зв‟язок, орієнтовано по осі z 

(перпендикулярно площині гратки). Всі π– зв‟язки в графені гібридизуються та 

утворюють π– зону і π
*
– зону. Ці зони відповідають за найбільш специфічні 

електронні властивості графену. 

Гексагональну гратку графену можна розглядати як дві трикутні підгратки 

(рис. 1.1). Саме такий підхід був успішно використаний у 1947 році Уоллесом 

[13]. 

 

Рис. 1.1 Трикутні підгратки графену. Кожен атом підгратки А  має трьох 

найближчих сусідів з підгратки В і навпаки. 

 

Зонну структуру, найчастіше, починають вивчати з виведення співвідношення 

між енергією та імпульсом електронів в речовині. Дисперсійне співвідношення 
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для графену в імпульсному просторі (рис. 1.2), можна отримати з наближення 

сильного зв‟язку. 

 

Рис. 1.2 Перша зона Бріллюена (шестикутник, що з‟єднує точки K і K’) і зонна 

структура графену. Точки K і K’ (позначають два не еквівалентні кути зони), 

відомі як точки Дірака, – переходи між зоною провідності та валентною зоною. 

 

З точки зору зонної теорії провідності, графен – напівпровідник з нульовою 

шириною забороненої зони (напівметал), зона провідності і валентна зона 

зустрічаються в точках Дірака. Точки Дірака, в імпульсному просторі, 

розташовуються у вершинах першої зони Бріллюена. Існує два не еквівалентних 

набори, по три точки Дірака у кожному (K і K’, рис. 1.2). Два набори точок Дірака 

дають значення долинного виродження для графену: gv = 2 [6]. 

 

1.1.2 Закон дисперсії 

 

У роботі [13], використовуючи наближення сильного зв‟язку (враховується 

взаємодія лише між найближчими сусідами), секулярне рівняння для енергії 

представлено у вигляді: 
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𝐸(𝐴) −𝛾0𝑆

−𝛾0𝑆
∗ 𝐸(𝐵)

 = 0 (1.1) 

тут E
(A)

, E
(B)

 – енергії атомів двох підграток; γ0 – енергія взаємодії між 

найближчими сусідами (γ0≈2,8 еВ), а 

𝑆 = 𝑒−2𝜋𝑖𝑘𝑥𝑎/ 3 + 2 cos 𝜋𝑘𝑦𝑎 𝑒𝜋𝑖𝑘𝑥𝑎/ 3 

де a = 2,46 Å – модуль вектора трансляції прямої гратки (рис. 1.3). З визначника 

(1.1) енергетичний спектр можна записати у вигляді: 

 𝐸 = ±𝛾0 1 + 4 cos 𝜋𝑘𝑦𝑎 ∙ cos 𝜋𝑘𝑥𝑎 3 + 4cos2(𝜋𝑘𝑦𝑎) (1.2) 

Вираз (1.2) описує зонну структуру зображену на рис. 1.2. При цьому, поблизу 

будь-якої точки Дірака, зонна структура має конусоподібну форму, що відповідає 

лінійному закону дисперсії. 

 

Рис. 1.3 Схематичне зображення кристалічної гратки шару графіту (графену). 

Векиори a1, a2 – вектори трансляції, δ - відстань між найближчими сусідами. 
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Дисперсійне співвідношення для електронів з енергіями в околі ±1 еВ від 

значення енергії Дірака є лінійним. В цій області поведінка носіїв описується 

рівнянням Дірака для безмасових ферміонів. Тобто ефективна маса (маса спокою) 

носіїв заряду в цій області дорівнює нулю. 

Дисперсійне співвідношення поблизу точок K виглядає наступним чином: 

 𝐸±(𝑘) = ±ħ𝑣𝐹 𝑘 − 𝐾   

і відповідає Гамільтоніану Дірака для низькоенергетичних, безмасових ферміонів 

Дірака 

 𝐻𝐾 = ħ𝑣𝐹  
0 𝑘𝑥 − 𝑖𝑘𝑦

𝑘𝑥 + 𝑖𝑘𝑦 0
 = ħ𝑣𝐹𝜍 ∙ 𝑘    

де 𝑘 =  𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2
 – модуль хвильового вектора, vF – швидкість носіїв на рівні 

Фермі (для графену vF ≈ 10
8
 см/с), σ = (σx, σy) – 2D вектор матриць Паулі. 

Подібне дисперсійне співвідношення є типовим для фотонів (E = ћck), 

відмінність полягає у тому, що швидкості світла відповідає швидкість носіїв на 

рівні Фермі. Таким чином, електрони та дірки у графені мають нульову масу 

спокою, і швидкість всього в триста разів меншу ніж швидкість світла у вакуумі, 

тож поводяться вони як ультра релятивіські частинки. 

 

1.1.3 Щільність енергетичних станів 

 

Важливим наслідком лінійності дисперсії є залежність густини енергетичних 

станів від енергії (що не спостерігається у звичайних 2D системах [14], [15]). Для 

числа допустимих станів можна записати у вигляді: 

𝑁 = 𝑔𝑠𝑔𝑣  
𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦

 2𝜋 2
= 𝑔𝑠𝑔𝑣  

2𝜋𝑘𝑑𝑘

 2𝜋 2
=  

𝑔𝑠𝑔𝑣 𝐸 𝑑𝐸

2𝜋ħ
2𝑣𝐹

2
 



19 

 

Підінтегральний вираз, за означенням, є густиною енергетичних станів на 

одиницю площі: 

 𝐷  𝐸 =
𝑔𝑠𝑔𝑣 𝐸 

2𝜋ħ
2𝑣𝐹

2
  

де gs та gv - спінове та долинне виродження, відповідно (для графену: gs = gv =2), 

використання модуля енергії у виразі дозволяє описувати електрони та дірки. При 

енергії рівній нулю, щільність станів також дорівнює нулю. 

 

1.1.4 Циклотронна маса 

 

Інший важливий наслідок лінійності дисперсії в графені можна 

продемонструвати наступним чином. Швидкість частинки з квазіімпульсом p=ћk: 

𝑣 =
1

ħ

𝜕𝐸

𝜕𝑘
 

З іншого боку, імпульс: p = mv, звідки отримуємо вираз для ефективної маси: 

 𝑚∗ = ħ
2𝑘  

𝜕𝐸

𝜕𝑘
 
−1

 (1.3) 

Так як не було зроблено жодних припущень щодо дисперсії, вираз можна 

вважати універсальним. 

Подібно до випадку з вільним електроном, циклотронна резонансна частота 

для електрона в твердому тілі визначається через поняття циклотронної 

ефективної маси. Рівняння руху в ізотропному матеріалі: 

ħ
𝜕𝑘  

𝜕𝑡
= −

𝑒

𝑐
𝑣 × 𝐻    
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Обравши напрямок поля, так щоб 𝑣 ⊥ 𝐻   : 

ħ𝜔𝑐𝑘 =
𝑒ħ𝑘𝐻

𝑚𝑐𝑐
→ 𝜔𝑐 =

𝑒𝐻

𝑚𝑐𝑐
 . 

Звідки для циклотронної ефективної маси [15]: 

𝑚𝑐 =
ħ2

2𝜋

𝜕𝐴(𝐸)

𝜕𝐸
 

де A(E) - площа, яку покриває орбіта електрона, що обертається на рівні з 

енергією E. 

За відсутності розсіювання, траєкторія частинки в ізотропному матеріалі – 

колова і перпендикулярна напрямку поля, тож можна вважати: A(k)=πk
2
, а 

ефективна циклотронна маса: 

 𝑚𝑐 =
ħ2

2𝜋

𝜕𝐴(𝑘)

𝜕𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝐸
= ħ2𝑘  

𝜕𝐸

𝜕𝑘
 

−1

 (1.4) 

Таким чином продемонстровано тотожність теоретичного означення 

ефективної (1.3) і циклотронної маси (1.4) в ізотропному матеріалі. Цей результат 

справедливий для довільної дисперсії E(k) на усій довжині ізотропності 

матеріалу. 

Використовуючи закон дисперсії для носіїв в графені та концентрацію носіїв 

отриману з виразу для густини енергетичних станів: 

 𝑚𝑐 =
ħ𝑘𝐹

𝑣𝐹
=

𝐸

𝑣𝐹
2

= (
𝑛

4𝜋𝑣𝐹
2

)1/2 (1.5) 

де n - концентрація носіїв в графені. 
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1.1.5 Провідність 

 

При експериментальному дослідженні електропровідності, зазвичай, 

встановлюють її зв‟язок з концентрацією носіїв. Згідно теорії Друде, така 

залежність повинна мати лінійний характер. При цьому, не враховується той факт, 

що у випадку не параболічного закону дисперсій E(p), маса носіїв (m = p/v) може 

залежати від енергії, що призводить до нелінійної залежності електропровідності 

від концентрації носіїв. Концентрація носіїв виражена через число станів: 

𝑛(𝑝) =
𝑁(𝑝)

𝑆
= 𝜋

𝑝2

2
 

де N(p) – повне число станів з імпульсами включно до p, S – площа поверхні 

графену. 

Значення N(p) отримується з припущення, що на довжині каналу L, у моделі 

«пружного резистора», вкладається ціле число довжин хвиль Де Бройля h/p 

(L(p/h) - ціле число або p - ціле число h/L). Це значить, що кожен стан займає 

проміжок: 

∆𝑝 = /𝐿 

у двовимірному випадку 

∆𝑝 = 2/𝑆 

Повне число станів N(p) отримуємо, розділивши площу поперечного перерізу 

πp
2
 на Δp. Провідність у загальному випадку: 

𝜍 = 𝑞2
𝑛 𝑝 𝜏(𝑝)

𝑚(𝑝)
 

де m(p) = p/v(p) – маса, v(p) – швидкість (у загальному випадку може залежати від 

енергії), τ(p) – час вільного пробігу носіїв. 



22 

 

Для заданого зв‟язку швидкості та часу вільного пробігу від енергії (від 

імпульсу), можна встановити однозначний зв‟язок між провідністю та 

концентрацією носіїв. 

Для графену, E = ±vF p, швидкість носіїв (похідна від енергії по імпульсу) не 

залежить від імпульсу і дорівнює vF. Вважаючи час вільного пробігу таким, що не 

залежить від енергії, для провідності отримуємо наступний вираз: 

𝜍 = 𝑞2
𝜋

𝑝2

2 𝑣𝐹𝜏

𝑝
=

𝑞2


𝑢  

4𝑛

𝜋
 

або з урахуванням спінового та долинного виродження g = gs gv (для графену, 

g=4): 

 𝜍 =
𝑞2


𝑢  

4𝑔𝑛

𝜋
  

Для довжини вільного пробігу носіїв в графені використано співвідношення: 

 ū=πvFτ/2  

Таким чином, провідність графену пропорційна квадратному кореню 

концентрації носіїв. Причиною такої залежності є лінійний закон дисперсії. 

 

1.2 Ємність контакту графен-метал 

 

У роботі [15] було отримано вираз для контактної ємності C(ω) (ω – циклічна 

частота прикладеної напруги) структури: 2DEG – макроскопічний металевий 

контакт. Особливостями такого роду контакту є по-перше той факт, що поле 

контактної різниці потенціалів сконцентроване за межами області з носіями (рис. 

1.4), по-друге, екрануючі електрони 2DEG просторово обмежені. 



23 

 

Аналогічний підхід можна використати для знаходження ємності контакту 

метал – графен. При цьому, ряд специфічних властивостей притаманних графену 

(лінійний закон дисперсії E(k)), – змушує переглянути вихідні положення задачі. 

Порядок дій наступний: для знаходження розподілу потенціалу в просторі 

навколо графену розв‟язується рівняння Гельмгольца, знайдений потенціал можна 

використати для знаходження вектора напруженості електричного поля, 

безпосередньо біля поверхні графену. Підстановка напруженості у рівняння 

неперервності дозволить визначити нерівноважну концентрацію носіїв. Отримана 

з рівняння неперервності концентрація носіїв, може бути використана для 

обчислення ємності. 

 

Рис. 1.4 Схематичне зображення контакту з 2DEG. Півплощина x < 0 - 

металевий контакт. Силові лінії електричного поля позначено стрілками. 

 

З урахуванням симетричності контакту (рис. 1.4), достатньо розглянути лише 

перший квадрант x ≥ 0, z ≥ 0. 

Вектор напруженості електричного поля в системі СГСЕ: 

 𝐸  = −𝛻𝜑 −
1

𝑐

𝜕𝐴 

𝜕𝑡
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Крім того, слід зважати на наступне: по-перше – провідність графену не 

описується моделлю Друде (σ~n), натомість залежність провідності від 

концентрації носіїв має вигляд: 

 𝜍 =
𝑒2


𝑢  

4𝑔𝑠𝑔𝑣𝑛0

𝜋
=

2𝑒2

𝜋ħ
𝑢  

𝑛0

𝜋
  

ū – довжина вільного пробігу, враховано спінове та долинне виродження для 

графену: gs = gv =2; по-друге для лінійного закону дисперсії (поблизу точки Дірака 

E=ћvFk), густина електронних станів залежить від енергії явним чином: 

 𝐷 (𝐸) = 𝑔𝑠𝑔𝑣

1

2𝜋ħ2𝑣𝐹
2
 𝐸± =

2

𝜋ħ2𝑣𝐹
2
 𝐸±   

Використовуючи співвідношення (1.5) між енергією носіїв та циклотронною 

масою: 

 𝐷 =
2𝑚𝑐

𝜋ħ2
  

Ефективна маса носіїв поблизу точки Дірака дорівнює нулю, циклотронна 

маса mc – відмінна від нуля. У даному випадку, mc відображає залежність густини 

станів від енергії. 

З іншого боку, провідність виражена через коефіцієнт дифузії (Dn): 

 𝜍 = 𝑒2𝐷𝑛𝐷   

тоді коефіцієнт дифузії, 

 𝐷𝑛 =
ħ

𝑚𝑐
𝑢  

𝑛0

𝜋
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Наступним етапом є розв‟язання рівняння Гельмгольца (у просторі Фур‟є 

перетворень, диференціюванню по часу відповідає множення на iω). 

 ∆𝜑 𝑥, 𝑧 + 𝓀2𝜑 𝑥, 𝑧 = 0 (1.6) 

де, k
2
=ε(ω/c)

2
. 

Використаємо метод розподілу змінних. Розв‟язок шукаємо у вигляді:  

𝜑 𝑥, 𝑧 = 𝑋(𝑥) ∙ 𝑍(𝑧) 

Підставляємо розв‟язок у (1.6): 

𝑍 𝑧 
𝜕2𝑋 𝑥 

𝜕𝑥2
+ 𝑋 𝑥 

𝜕2𝑍 𝑧 

𝜕𝑧2
+ 𝓀2𝑋(𝑥)𝑍(𝑧) = 0 

або розподіливши змінні 

 
1

𝑋 𝑥 

𝜕2𝑋 𝑥 

𝜕𝑥2
+ 𝓀2 = −

1

𝑍 𝑧 

𝜕2𝑍 𝑧 

𝜕𝑧2
 (1.7) 

Вирази в правій та лівій частинах, містять похідні функцій різних змінних, та 

між ними стоїть знак рівності, а це можливо лише у випадку коли вирази з обох 

боків є константами. 

Беручи до уваги вище сказане, позначимо: 

 
1

𝑋 𝑥 

𝜕2𝑋 𝑥 

𝜕𝑥2
= −𝜉2 ,

1

𝑍 𝑧 

𝜕2𝑍 𝑧 

𝜕𝑧2
= 𝜆2 (1.8) 

Підставивши позначення у (1.7) отримаємо умову: 

−𝜉2 + 𝜆2 + 𝓀2 = 0 

звідки отримуємо систему для λ та ξ: 
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𝜉 =  𝜆2 + 𝓀2

𝜆 =  𝜉2 − 𝓀2

  (1.9) 

Взаємозв‟язок ξ та λ, виражається наступним чином: при ξ=0 → λ=ik і навпаки 

λ=0 → ξ=k. 

Системі диференціальних рівнянь (1.8): 

𝑋′′  𝑥 + 𝜉2𝑋 𝑥 = 0 

𝑍′′  𝑧 − 𝜆2𝑍 𝑧 = 0 

задовольняють наступні розв‟язки: 

𝑋 𝑥 = с1 cos 𝜉𝑥 + 𝑐2 sin 𝜉𝑥 

𝑍 𝑧 = с3𝑒𝜆𝑧 + 𝑐4𝑒−𝜆𝑧  

Потенціал в даному випадку виглядатиме: 

𝜑 𝑥, 𝑧, 𝜆, 𝜉 = 𝑐4𝑒−𝜆𝑧 (с1 cos 𝜉𝑥 + 𝑐2 sin 𝜉𝑥) 

Для коефіцієнтів: 𝑐1𝑐4𝑒−𝜆𝑧 = 0,  де 𝑐4𝑒−𝜆𝑧 ≠ 0  (тривіальний розвязок), а отже 

c1=0. Позначимо, c2c4=α. 

Сумування по усіх можливих λ та ξ дає: 

 𝜑 𝑥, 𝑧 =   𝛼𝑒−𝜆𝑧 sin 𝜉𝑥

∞

𝜆=𝑖𝓀

∞

𝜉=0

  

Використовуючи (1.9) перейдемо до сумування, наприклад, по ξ: 

 𝜑 𝑥, 𝑧 =  𝛼𝑒− 𝜉2−𝓀2𝑧 sin 𝜉𝑥

∞

𝜉=0
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Знаходження невідомого коефіцієнта α: 

 
𝜕𝜑 𝑥, 0 

𝜕𝑧
= − 𝛼 𝜉2 − 𝓀2 sin 𝜉𝑥

∞

𝜉=0

=
2𝜋𝑒

𝜀
𝑛1 𝑥  (1.10) 

Введемо означення прямого та зворотного синус Фур‟є перетворення 

наступним чином: 

𝑎𝑚 =  𝑓 𝑥 
∞

0

sin 𝑚𝑥 𝑑𝑥 

𝑓 𝑥 =
2

𝜋
 𝑎𝑚 sin 𝑚𝑥

∞

𝑚=0

 

Взяття прямого синус Фур‟є перетворення правої та лівої частин (1.10), 

дозволяє визначити невідомий коефіцієнт α, 

 𝛼 = −
4𝑒

𝜀

1

 𝜉2 − 𝓀2
 𝑛1 𝑥 sin 𝜉𝑥 𝑑𝑥

∞

0

  

Вираз для α містить Фур‟є компоненту n1(x): 

 𝜈𝜉 =  𝑛1 𝑥 sin 𝜉𝑥 𝑑𝑥
∞

0

  

Підставляємо α у вираз для потенціалу та отримуємо просторовий розподіл 

потенціалу: 

𝜑 𝑥, 𝑧 = −
4𝑒

𝜀
 

𝜈𝜉

 𝜉2 − 𝓀2
𝑒− 𝜉2−𝓀2𝑧 sin 𝜉𝑥

∞

𝜉=0

 

або для області локалізації графену: 
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 𝜑 𝑥, 0 = −
4𝑒

𝜀
 

𝜈𝜉

 𝜉2 − 𝓀2
sin 𝜉𝑥

∞

𝜉=0

  

Тепер повернемось до рівняння неперервності: 

𝜕𝜌 𝑥, 𝑡 

𝜕𝑡
= −

𝜕𝐽 𝑥, 𝑡 

𝜕𝑥
 

Густину струму в правій частині можна виразити через провідність та 

коефіцієнт дифузії: 

𝐽𝑛 𝑥, 𝑡 = 𝜍𝐸 𝑥, 𝑡 + 𝑒𝐷𝑛

𝜕𝑛1(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
 

Вектор напруженості у випадку гармонічного зовнішнього поля (A~e
iωt

): 

 𝐸  = −𝛻𝜑 − 𝑖
𝜔

𝑐
𝐴  (1.11) 

Векторний потенціал можна виразити через скалярний. Для цього 

скористаємось відповідним співвідношенням – калібровкою Лоренца: 

𝑑𝑖𝑣𝐴 = −
𝜀𝜇

𝑐

𝜕𝜑

𝜕𝑡
 

де μ – магнітна проникність середовища. Так як υ~e
iωt

, а μ середовища вважається 

близькою до одиниці: 

𝑑𝑖𝑣𝐴 = −𝑖
𝜀𝜔

𝑐
𝜑 

Для x компоненти поля: 

 𝑑𝑖𝑣𝐴 =
𝜕𝐴(𝑥, 0)

𝜕𝑥
= −𝑖

𝜀𝜔

𝑐
𝜑(𝑥, 0)  
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З урахуванням (1.11), рівняння неперервності можна записати у вигляді: 

𝑖𝜔𝑒𝑛1 𝑥 = 𝑒𝐷𝑛

𝜕2𝑛1(𝑥)

𝜕𝑥2
− 𝜍  

𝜕2𝜑 𝑥, 0 

𝜕𝑥2
+ 𝑖

𝜔

𝑐
(−𝑖

𝜀𝜔

𝑐
𝜑(𝑥, 0))  

Пряме синус Фур‟є перетворення обох частин рівності дає: 

𝑖𝜔  𝑛1 𝑥 sin 𝜉𝑥 𝑑𝑥
∞

0

=
ħ

𝑚𝑐
𝑢  

𝑛0

𝜋
 

𝜕2𝑛1(𝑥)

𝜕𝑥2
sin 𝜉𝑥 𝑑𝑥

∞

0

−
2𝑒

𝜋ħ
𝑢  

𝑛0

𝜋

∙   
𝜕2𝜑 𝑥, 0 

𝜕𝑥2
sin 𝜉𝑥 𝑑𝑥

∞

0

+
𝜀𝜔2

𝑐2
 𝜑 𝑥, 0 sin 𝜉𝑥 𝑑𝑥

∞

0

  

Фур‟є перетворення похідних 
𝜕2𝑛1(𝑥)

𝜕𝑥 2
 і 

𝜕2𝜑 𝑥 ,0 

𝜕𝑥 2
 дають рівняння для vξ: 

 𝑖𝜔𝜈𝜉 =
ħ

𝑚𝑐
𝑢  

𝑛0

𝜋
 −𝜉2𝜈𝜉 + 𝜉𝑛1(0) −

2𝑒

𝜋ħ
𝑢  

𝑛0

𝜋

∙  
2𝑒𝜋

𝜀

𝜉2

 𝜉2 − 𝓀2
𝜈𝜉 −

2𝑒𝜋

𝜀

𝜀𝜔2

𝑐2 
=𝓀2

𝜈𝜉

 𝜉2 − 𝓀2
  

згрупувавши доданки, 

𝜈𝜉

 
 
 
 

𝑖𝜔

2𝑒
𝜋ħ

𝑢  
𝑛0

𝜋

+
𝜋ħ2

2𝑒𝑚𝑐
𝜉2 +

2𝑒𝜋

𝜀
 𝜉2 − 𝓀2

 
 
 
 

=
𝜋ħ2

2𝑒𝑚𝑐
𝜉𝑛1(0) 

Введемо позначення: 

 𝑎 =
𝜀ħ2

2𝑒2𝑚𝑐
 (1.12) 

має сенс довжини екранування, та залежить від енергії носіїв згідно. Другий 

параметр з розмірністю довжини, описує процес релаксації: 
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 𝑙 =
𝜋𝜍

𝜔𝜀
 (1.13) 

З урахуванням цих позначень: 

𝜈𝜉

 
 
 
 
 

𝑖𝜔𝜀

𝜋
2𝑒2

𝜋ħ
𝑢  

𝑛0

𝜋

       

=
𝑖𝜔𝜀
𝜋𝜍

=
𝑖
𝑙

+
𝜀ħ2

2𝑒2𝑚𝑐   
=𝑎

𝜉2 + 2 𝜉2 − 𝓀2

 
 
 
 
 

=
𝜀ħ2

2𝑒2𝑚𝑐   
=𝑎

𝜉𝑛1(0) 

отримуємо, 

 𝜈𝜉 =
𝜉 ∙ 𝑛1(0)

𝜉2 +
2
𝑎

 𝜉2 − 𝓀2 +
𝑖
𝑎𝑙

 (1.14) 

Вираз для Фур‟є компоненти n1(x) містить невідомий параметр n1(0) для 

визначення якого можна використати вираз для густини станів в графені:  

𝐷 (𝐸) = 𝑔𝑠𝑔𝑣

1

2𝜋ħ2𝑣𝐹
2
 𝐸  

Концентрацію носіїв можна отримати інтегруванням виразу по енергії. 

Вважаючи EF > kT, не рівноважна концентрація носіїв, що наводиться зовнішнім 

полем: 

𝑛1 =  𝐷 (𝐸)𝑑𝐸
𝐸𝑆

𝐸𝐹

=
2

𝜋ħ2𝑣𝐹
2  

1

2
(𝐸𝑆

2 − 𝐸𝐹
2)  

де ES=EF+eυ – енергія носіїв в графені, υ – локальний потенціал. 

 𝑛1 =
2𝑒𝜑𝐸𝐹 +  𝑒𝜑 2

𝜋ħ2𝑣𝐹
2 =

2𝑒𝜑𝐸𝑆 −  𝑒𝜑 2

𝜋ħ2𝑣𝐹
2   

Отримано вираз для концентрації носіїв в залежності від хімічного 

потенціалу.  
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Для знаходження не рівноважної концентрації носіїв n1(x), візьмемо обернене 

синус Фур‟є перетворення від (1.14): 

𝑛1 𝑥 =
2

𝜋
 𝜈𝜉 sin 𝜉𝑥

∞

𝜉=0

=
2

𝜋
𝑛1(0)  

𝜉 sin 𝜉𝑥

𝜉2 +
2
𝑎

 𝜉2 − 𝓀2 +
𝑖
𝑎𝑙

∞

𝜉=0

 

Контактна ємність (на одиницю довжини контакту) задається наступним 

чином: 

 𝐶 =
𝑒

∆𝜑
 𝑛1 𝑥 𝑑𝑥

∞

0

  

де Δυ – різниця потенціалів. 

Після підстановки n1(x) у вираз для контактної ємності, інтегрування функції 

sin ξx, дасть 1/ξ. Отримуємо, 

𝐶 =
2𝑒

𝜋∆𝜑
𝑛1 0  

1

𝜉2 +
2
𝑎

 𝜉2 − 𝓀2 +
𝑖
𝑎𝑙

∞

𝜉=0

 

Для отримання остаточного результату, у даному випадку, зручніше перейти 

до сумування по λ. У відповідності з (1.9): 

 𝐶 =
2𝑒

𝜋∆𝜑
𝑛1 0  

1

𝜆2 + 𝓀2 +
2
𝑎

𝜆 +
𝑖
𝑎𝑙

∞

𝜆=𝑖𝓀

  

Розпишемо коефіцієнт перед сумою: 

 −
2𝑒

𝜋𝑉1
∙

2(−𝑒𝑉1)𝐸𝑆 −  𝑒𝑉1 
2

𝜋ħ2𝑣𝐹
2 =

4𝑒2  𝐸𝑆 +
𝑒𝑉1

2  

𝜋2ħ2𝑣𝐹
2   
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Для граничних умов: 

𝜑 0, 𝑧 = 𝑉1  

𝜑 𝑥 → ∞, 0 = 0 

отримуємо коефіцієнт: 

 2𝑒

𝜋𝑉1
∙

2(𝑒𝑉1)𝐸𝑆 −  𝑒𝑉1 
2

𝜋ħ2𝑣𝐹
2 =

4𝑒2  𝐸𝑆 −
𝑒𝑉1

2  

𝜋2ħ2𝑣𝐹
2   

Вважаючи λ неперервно розподіленою, перейдемо від сумування до 

інтегрування: 

𝐶 =
4𝑒2(𝐸𝑠 +

𝑒𝑉1

2
)

𝜋2ħ2𝑣𝐹
2  

𝑑𝜆

𝜆2 + 𝓀2 +
2
𝑎

𝜆 +
𝑖
𝑎𝑙

∞

𝑖𝓀

 

Обчислення невласного інтегралу першого роду виконується наступним чином: 

𝐼 =  
𝑑𝜆

𝜆2 + 𝓀2 +
2
𝑎

𝜆 +
𝑖
𝑎𝑙

∞

𝑖𝓀

=  
𝑑𝜆

 𝜆 +
1
𝑎 

2

−
1
𝑎 (

1
𝑎 −

𝑖
𝑙
− 𝑎𝓀2)

∞

𝑖𝓀

=
1

2 1
𝑎

(
1
𝑎

−
𝑖
𝑙
− 𝑎𝓀2)

 lim
𝑀→∞

 
 

 

ln   
𝜆 +

1
𝑎

−  1
𝑎

(
1
𝑎

−
𝑖
𝑙
− 𝑎𝓀2)

𝜆 +
1
𝑎

+  1
𝑎

(
1
𝑎

−
𝑖
𝑙
− 𝑎𝓀2)

  

 
 

 

  

𝑖𝓀

𝑀

=
𝑎

2 1 −
𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

ln   
𝑖𝑎𝓀 + 1 +  1 −

𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

𝑖𝑎𝓀 + 1 −  1 −
𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

   

При цьому, було враховано що при 𝜆 = 𝑀 → ln
∞

∞
≡ ln 1 = 0.  

Знайдений інтеграл підставляємо у вираз для електричної ємності та 

отримуємо: 



33 

 

𝐶 =
𝜀(𝐸𝑠 +

𝑒𝑉1

2
)

𝜋2𝑚𝑐𝑣𝐹
2 1 −

𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

ln   
𝑖𝑎𝓀 + 1 +  1 −

𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

𝑖𝑎𝓀 + 1 −  1 −
𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

   

Використовуючи співвідношення: 

E=mcvF
2
 

де E≡ES – енергія носіїв, та скоротивши чисельник і знаменник на ES: 

 𝐶 =
𝜀(1 +

𝑒𝑉1

2𝐸𝑠
)

𝜋2 1 −
𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

ln   
𝑖𝑎𝓀 + 1 +  1 −

𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

𝑖𝑎𝓀 + 1 −  1 −
𝑖𝑎
𝑙

−  𝑎𝓀 2

    

Отриманий вираз можна додатково спростити врахувавши, що для низьких 

частот, a<<l 

(1 −
𝑖𝑎

𝑙
)1/2 − 1~ −

𝑖𝑎

2𝑙
 

а враховуючи другий порядок малості величини (ak)
2
: 

𝐶 ≅
𝜀(1 +

𝑒𝑉1

2𝐸𝑠
)

𝜋2(1 −
𝑖𝑎
2𝑙 
≪1

)
ln  

2 + 𝑖𝑎𝓀 −
𝑖𝑎
2𝑙

𝑖𝑎𝓀 +
𝑖𝑎
2𝑙

 ≅
𝜀(1 +

𝑒𝑉1

2𝐸𝑠
)

𝜋2
ln

 

 2 + 𝑖𝑎𝓀(1 −
1

2𝓀𝑙
)

𝑖𝑎𝓀(1 +
1

2𝓀𝑙 
≪1

)
 

 

≅
𝜀(1 +

𝑒𝑉1

2𝐸𝑠
)

𝜋2
ln  

2 + 𝑖𝑎𝓀

𝑖𝑎𝓀
 ≅

𝜀(1 +
𝑒𝑉1

2𝐸𝑠
)

𝜋2
ln  

2

𝑖𝑎𝓀
  

Використавши формулу Ейлера: 𝑖 = 𝑒𝑖
𝜋

2  , 

𝐶 ≅
𝜀(1 +

𝑒𝑉1

2𝐸𝑠
)

𝜋2
 ln  

2

𝑎𝓀
 − 𝑖

𝜋

2
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Для отримання робочої формули підставляємо значення k=ε
1/2

(ω/c) та 

значення a (див. (1.12)): 

 𝐶 𝜔 ≅
𝜀

𝜋2
(1 +

𝑒𝑉1

2𝐸𝑠
)  ln  

4𝑚𝑐с𝑒
2

𝜀3/2ħ2𝜔
 − 𝑖

𝜋

2
  (1.15) 

Співвідношення (1.15) описує динамічну ємність структури: масивний 

металевий контакт – одношаровий графен. Ємність логарифмічно спадає з ростом 

частоти, а також залежить від амплітуди прикладеного сигналу. 

Експериментальна перевірка проводилась на зразках одношарового графену з 

нікелевими контактами на поверхні. При моделюванні експериментальних даних 

було використано вираз (1.15) з підбором коефіцієнтів (рис. 1.5 (а, б)). Частотна 

залежність ємності структури металевий контакт (Ni) – графен – металевий 

контакт (Ni), у досліджуваному діапазоні частот (6 кГц – 0,3 МГц), добре 

описується логарифмічною залежністю: C(ω)=C0-Cs(V1)(ω+ω0), де Cs(V1) – 

коефіцієнт, що описує залежність від амплітуди прикладеного змінного сигналу 

[16]. 

У якості еквівалентної схеми використано найпростіший випадок двох 

послідовно з‟єднаних ємностей контакту метал – графен. Такий підхід, при якому 

не враховується ємність графену та інші характеристики структури, є 

виправданим при моделюванні ємності у діапазоні низьких частот (до 1 МГц). 

Подібні еквівалентні схеми використовуються у теоретичних дослідженнях 

переходу графен – метал [17]. 
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Рис. 1.5 Частотна залежність – (а) та залежність від амплітуди прикладеного 

сигналу – (б) ємності структури: металевий контакт (Ni) – графен – металевий 

контакт (Ni). Моделювання виконано із використанням виразу (1.15). 

 

1.3 Методи досліджень 

 

1.3.1 Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла 

 

Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла (спектроскопія КРС або 

Раманівська спектроскопія) – метод дослідження зв‟язків в матеріалі оснований 

на розсіюванні світла молекулами, що супроводжується зміною частоти 

розсіяного світла (непружне, стоксове розсіювання). Така зміна відбувається за 

рахунок того, що енергія первинного світлового кванта може перевести молекулу 

на інші коливальні та обертальні рівні енергії порівняно з початковим (рис. 1.6 

(а)). При цьому, частоти нових ліній у спектрі розсіювання є комбінаціями 

частоти світла, що падає на речовину, і частот коливальних та обертальних 

переходів у молекулі (стоксові (ν<νi) та анти стоксові ν>νi лінії). Вимірюючи 

частоти цих ліній, можна визначити частоти власних (нормальних) коливань 

молекули, характерних для кожної речовини. 
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У графені, стоксовий зсув енергії фононів збуджених лазерним 

випромінюванням створює два основних піки у спектрі КРС: G пік з максимумом 

на 1580 см
-1

, що відповідає коливанням атомів вуглецю в площині шару та 2D пік 

з максимумом на 2690 см
-1

 – обертон другого порядку (рис. 1.6 (в, г)) піка D (1350 

см
-1

) [18], що відповідає вібраціям в площині шару (рис. 1.6 (в)). Положення піків 

D і 2D залежить від енергії збуджуючого лазерного випромінювання [19]. 

 

 

Рис. 1.6 Енергетична діаграма можливих типів розсіювання в речовині – (а). 

Спектр КРС одношарового графену на SiO2 підкладці – (б), схематичне 

зображення вібрацій в гратці графену, що відповідають G, D та 2D пікам – (в), 

процеси розсіювання, що відповідають G, D та 2D пікам – (г) [20]. 
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Вплив взаємодії між шарами, для випадку багатошарового графену, 

призводить до розчеплення піка 2D на певну кількість мод, що позначається на 

ширині, інтенсивності та положенні максимуму піка [21]. Пік G також зазнає 

незначного червоного зсуву зі збільшенням кількості шарів матеріалу [22], крім 

того високочастотний зсув G лінії може свідчити про структурні деформації 

плівки та надлишковий заряд (відхилення від точки Дірака). Типовий спектр 

одношарового графену показано на рис. 1.6 (б). 

Кількість шарів в плівці можна оцінити аналізуючи відношення 

інтенсивностей основних піків I2D/IG (для одношарового графену, значення більше 

1), а також положення максимумів та форму [21]. Пік першого порядку D, не 

спостерігається в спектрах «чистого» графену через симетрію кристалу [23]. Для 

його появи, носій заряду повинен зазнати збудження та непружно розсіятися на 

фононі, після чого повинно відбутися друге – пружне розсіяння на дефекті чи 

границі зони, що призводить до рекомбінації [24]. Обертон другого порядку, 2D, 

завжди дозволений, тому що друге розсіювання є також непружним розсіюванням 

на фононі (рис. 1.6 (г)). 

З ростом кількості дефектів та неоднорідностей в структурі графену, 

спостерігається ріст інтенсивностей піку D (1350 см
-1

) – між долинне розсіювання 

(з точки K до K’), а також піків з максимумами на 1620 см
-1

 (D’) та 2940 см
-1

 

(D+G). Пік D’ відповідає внутрішньо долинному розсіюванню (з K до K точки), а 

D+G є комбінацією відповідних піків розсіювання. 

Використовуючи співвідношення інтенсивностей піків ID/IG, можна оцінити 

ступінь дефектності структури графену. При збільшенні числа дефектів в 

структурі графену, співвідношення ID/IG демонструє не монотонну поведінку [25]. 

Розділяють режим, «низької» концентрації дефектів – співвідношення ID/IG 

зростає зі збільшенням концентрації дефектів за рахунок пружного розсіювання 

носіїв. Режим «високої» концентрації дефектів, коли співвідношення ID/IG 

починає спадати, ріст концентрації дефектів призводить до переходу вуглецевої 

структури в аморфний стан, всі піки спектру КРС значно послаблюються. Ці два 
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режими відносяться до фаз «нанокристалісного графіту» та «sp
2
 аморфного 

вуглецю», відповідно. 

Значні структурні перетворення, що відбуваються при хімічній обробці 

чистого графіту в процесі синтезу ОГ, а також при відновленні оксиду графену 

відображаються на спектрі КРС ОГ. Раманівський спектр чистого графіту 

характеризується виразним піком G (1581 см
-1

), що відповідає розсіюванню на 

моді E2g (коливання зв‟язків С–С в площині гексагональної гратки) [23]. У 

спектрі ОГ пік G розширений та зсунутий на положення 1594 см
-1

, а D пік, з 

максимумом на 1363 см
-1

 стає дуже виразним (інтенсивність близька до 

інтенсивності G піка), відображаючи зменшення розмірів sp
2
 доменів, через 

обширне окислення матеріалу. 

Важливим елементом спектру КРС ОГ, що вимагає детального аналізу є 

перешийок між D та G лініями. Спектр відновленого ОГ, також містить D та G 

піки (максимуми на 1352 і 1584 см
-1

), однак відношення інтенсивностей ID/IG дещо 

збільшене, порівняно з ОГ. Такі зміни пов‟язані зі зниженням середніх розмірів 

sp
2
 доменів в процесі відновлення [23], розміри sp

2
 фракцій стають меншими ніж 

у ОГ, однак їх кількість значно більша. 

Для мікро-Раманівського дослідження структури графену (розлід 2, 3), а 

також оксиду графену (розділ 4) було використано спектрометр, T-64000 (Horiba 

Jobin Yvon). Вимірювання проводилось при кімнатній температурі в режимі 

зворотного розсіювання з електричним охолодженням детектора CCD. Довжина 

хвилі збуджуючого лазерного (Ar-Kr) випромінювання 488 нм. Пучок збирався 

оптичною лінзою (×50), що забезпечує діаметр перетину 1 мкм. При дослідженні 

структури вуглецевих плівок з нанопорами (розділ 5) було використано 

спектрометр Renishaw з довжиною хвилі лазерного випромінювання 633 нм та 

діаметром пучка 10 мкм. Потужність променя на поверхні плівки завжди 

підтримувалась нижче 1 мВт, для уникнення нагріву чи пошкодження. 
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1.3.2 Спектроскопія інфрачервоного перетворення Фур’є 

 

Для дослідження графеноподібних матеріалів зі значним вмістом 

функціональних груп (гідроксильні, карбонільні, епоксильні кисневмісні групи), 

необхідні швидкі та надійні методи аналізу хімічних зв‟язків. Одним із таких 

методів є спектроскопія інфрачервоного перетворення Фур‟є (ІЧПФ). Коливання 

поодиноких хімічних зв‟язків в ОГ не фіксуються в спектрах КРС. Раманівська 

спектроскопія чутлива до коливань спричинених фононами у площині гратки 

графену. 

Спектроскопія ІЧПФ – розділ оптичної спектроскопії, який базується на 

отриманні та дослідженні спектрів поглинання в ІЧ ділянці спектру (λ=1-2,5 мкм – 

ближня, λ=2,5-50 мкм – середня і λ=50-300 мкм – дальня ІЧ ділянка спектру). 

Поглинання в ІЧ діапазоні зумовлене енергетичними переходами у квантовій 

коливальній системі атомів (рис. 1.7 (а)) в молекулі (в основному, середня ІЧ 

ділянка), а також квантовими переходами в обертальній енергетичній системі 

молекули (дальня ІЧ ділянка). ІЧ-спектр являє собою сукупність смуг поглинання 

(пропускання), їх положення та інтенсивність для кожної речовини є 

характерними та дозволяють визначити молекулярну структуру речовин та їх 

хімічний склад. 

Основним недоліком спектроскопії ІЧПФ є те, що вона не встановлює 

однозначної відповідності для ліній поглинання в області «відбитків пальців» 

(1450-600 см
–1

), за винятком декількох ліній поглинання з високим ступенем 

достовірності. Ще один недолік полягає в тому, що цей метод майже повністю 

якісний. Можливим є порівняльний аналіз виміряного спектру зі спектром 

опорного зразка.  

ОГ – матеріал зі складним ІЧПФ спектром є хорошим прикладом для 

демонстрації переваг спектроскопії ІЧПФ при дослідженні хімічних зв‟язків в 

плівці. При вимірюваннях, найчастіше використовуються два методи вибірки: 

режим пропускання через таблетку KBr (порошок KBr обробляється розчином 

ОГ, та пресується в таблетку) та метод повного внутрішнього відбиття. 
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Спектри графеноподібних матеріалів представлені у дисертаційній роботі 

отримано для плівок на підкладці з полірованого кремнію з використанням 

методу повного внутрішнього відбиття. Глибина проникнення випромінювання 

сягає 2 мкм, що в рази перевищує товщину досліджуваних плівок. 

Типовий спектр ІЧПФ ОГ (рис. 1.7 (б)) можна довільно розбити на три 

характеристичні зони: (1) інтенсивна і дуже широка смуга поглинання в межах 

3600-2400 см
–1

, (2) дві лінії поглинання з максимумами на 1723 та 1619 см
–1

 та (3) 

область «відбитків пальців». Перша зона відповідає модам розтягування зв‟язків 

O–H в гідроксильних або спиртових функціональних групах. Пара смуг 

поглинання в центральній області спектру з максимумами на 1723 та 1619 см
–1

 є 

своєрідним підписом спектрів ІЧПФ ОГ, їх легко впізнати через відсутність інших 

смуг поблизу. Точне положення максимумів може відрізнятися, однак найчастіше 

знаходиться в межах від 1719 до 1734 см
–1

 та від 1615 до 1626 см
–1

. Лінія на 1723 

см
–1

 однозначно відноситься до мод розтягування карбонільних функціональних 

груп (C=O). 

 

Рис. 1.7 Моди розтягування та коливання молекули CO2 – (а). Типовий спектр 

ІЧПФ ОГ умовно розбитий на три характерні зони – (б). 
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Менш однозначним є походження другої лінії (1619 см
–1

). У деяких джерелах 

її відносять до мод розтягування С=С зв‟язків [26], в інших, до мод вигину 

молекул води, інтегрованих у структуру ОГ [27]. 

Встановлення відповідності для ліній з області «відбитків пальців» 

ускладнюється перекриттям численних смуг від різних функціональних груп. У 

роботі [28] виділяють лінію з максимумом на 1039 см
–1

, а в [29] смугу в діапазоні 

1051-1060 см
–1

. Така відмінність може бути пов‟язана з структурними 

відмінностями ОГ, однак походження цієї смуги залишається дискусійним 

питанням. Епоксидні кільця повинні поглинати при ~ 1250 см
–1

. Лінії з 

максимумами на 1368 та 1420 см
–1

 коливальним модам груп С–ОН [30] та модам 

розтягування O–H зв‟язків у гідроксильних або епоксидних групах [31]. Однак, 

встановлення такої відповідності залишається досить умовним та потребує 

подальших досліджень. 

Спектри КРС та ІЧПФ не дублюють, а доповнюють один одного, оскільки 

визначаються різними правилами добору і при сумісному використанні цих 

методів може бути одержана максимальна інформація про коливальні та 

обертальні спектри досліджуваної речовини. 

ІЧ спектри плівок ОГ (розділ 4) та вуглецевих плівок з нанопорами (розділ 5) 

було отримано із використанням спектрометра Bruker Vertex 70 V. 

 

1.3.3 Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія 

 

Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС) − це потужний метод 

дослідження хімічного складу та зв‟язків, в тому числі, і в графеноподібних 

матеріалах. Дві основні переваги цього методу полягають в тому, що він дає 

повний елементний склад плівки і при цьому є кількісним методом. Більше того, 

РФС не лише встановлює наявність, але й дозволяє виявити відсоткові складові 

різних кисневмісних функціональних груп, що є дуже важливим при дослідженні 

плівок ОГ та графітизованих вуглецевих плівок. 
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Основним недоліком РФС є вартість обладнання. Ще один недолік полягає в 

тому, що метод обмежений поверхневим аналізом (до 10 нм). Однак для ОГ зі 

слоїстою структурою РФС дає досить надійні дані для всієї плівки. Враховуючи 

цей факт, доцільним є використання зразків у вигляді плівок на поверхні 

підкладки. Така особливість методу може розглядатися навіть як перевага, коли 

виникає необхідність у поверхневому хімічному аналізі.  

Спектри РФС отримують опромінюючи матеріал рентгенівськими променями 

та вимірюючи число вибитих з матеріалу електронів (рис. 1.8 (а)), а також їх 

кінетичні енергії. Принцип методу, ґрунтується на законі збереження енергії: 

Eфот = Eкін + υ + Eзв 

де Eфот − енергія фотонів рентгенівського випромінювання, Eкін − кінетична 

енергія вибитих електронів, υ - робота виходу, а Eзв - енергія зв‟язку (іонізації). 

Звідси енергія зв‟язку, що визначається у методі РФС: 

Eзв = Eфот − Eкін – υ 

Залежно від матеріалу, електрони збираються з верхніх (3–10 нм) шарів 

зразка. Чутливість детекторів сучасних установок сягає значення частка на 

тисячу. Можливість виявлення гетероатомів робить РФС дуже потужним 

інструментом для дослідження функціоналізованих зразків ОГ та графітизованих 

вуглецевих плівок. 

Елементний склад визначається по спектру, що містить інформацію про всі 

хімічні елементи в матеріалі. Для ОГ найвищу цінність представляє спектр 

основного рівня C 1s, що містить інформацію про різні стани атомів вуглецю в 

плівці. 

Спектр C 1s графіту (рис. 1.8 (б)) складається з однієї компоненти з 

максимумом на 284,8 еВ. Асиметрія піка пояснюється наявністю вторинної 

компоненти на 285,6 еВ, що походить від недосконалостей, тобто дефектів в sp
2
 

структурі графіту [32]. Підвищена інтенсивність в області високих енергій (з 

максимумом близько 291,4 еВ) пояснюється взаємодією π→π
*
 (shake-up сателіт). 
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Цей слабкий пік є своєрідною візиткою sp
2
 графітизованих матеріалів з високим 

ступенем досконалості структури. 

Спектр C 1s ОГ (рис. 1.8 (в)) зазвичай складається з трьох компонент. Пік з 

максимумом на 284,5 еВ відповідає атомам вуглецю в графітизованих кластерах, 

однак якщо атом вуглецю не перебуває в sp
2
 зв‟язку, він генеруватиме сигнал в 

цю область доти, доки хімічно не пов‟язаний з атомами кисню. Домінуючою є 

компонента з максимумом на 286,5 еВ, що відповідає атомам вуглецю в 

епоксидних та спиртових групах [27]. Спектр містить плече на 288,2 еВ, що 

зазвичай відносять до карбоксильних груп. 

 

 

Рис. 1.8 Принцип методу РФС – (а). Спектр основного рівня C 1s графіту. 

Головний пік з максимумом на 284,8 еВ є несиметричним. Слабкий пік на 291,4 

еВ відповідає π→π
*
 взаємодії («shake-up» сателіт) – (б). Розклад спектру 

основного рівня C 1s ОГ на три компоненти з максимумом на 284,5 еВ, 286,5 еВ 

та 288,2 еВ – (в). 
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У різних джерелах можна знайти різні способи розкладу спектра основного 

рівня C 1s, в тому числі, є спроби розділити внески від гідроксильних (С – ОН) та 

епоксильних (C–O–C) груп, а також від карбонільних (C=O) та карбоксильних (O 

= C – OH) груп [33], [34]. В будь-якому разі, такі розклади залишаються досить 

умовними, оскільки число можливих способів розкладу спектра є практично 

необмеженим. Однак можна впевнено констатувати, що спектр РФС основного 

рівня C 1s дозволяє кількісно оцінити загальний ступінь окислення плівок ОГ, а 

також вуглецевих плівок з вмістом гетероатомів. 

Для реєстрації спектрів РФС (розділ 4 та 5) використовувалось Mg Kα 

джерело рентгенівського випромінювання (E = 1253,6 еВ). Крім того, було 

використано рентгенівську емісійну спектроскопію (розділ 5), що дає інформацію 

про розподіл енергії C 2p станів. Спектри C–K було записано за допомогою 

спектрометра RSM-500, оснащеного дифракційною решіткою (600 штрихів/мм, 

радіус кривизни близько 6 м). 

 

1.3.4 Рентгенівська рефлектометрія 

 

Рентгенівська рефлектометрія (РР) - аналітичний метод дослідження 

тонкошарових структур, поверхонь і границь розділу оснований на ефекті 

повного зовнішнього відбиття рентгенівського випромінювання. В експериментах 

по рефлектометрії, відбите від зразка рентгенівське випромінювання вимірюється 

в межах критичного кута (критичне значення кута ковзання). В умовах повного 

зовнішнього відбиття, нижче критичного кута рентгенівські промені проникають 

в зразок тільки на кілька нанометрів. Якщо цей кут перевищено, глибина 

проникнення променя швидко зростає. Біля кожної границі розділу, де змінюється 

електронна щільність, частина рентгенівського випромінювання відбивається.  

Інтерференція частково відбитих рентгенівських пучків утворює картину 

коливань (рис. 1.9), що спостерігається в експериментах по рефлектометрії. 

Використовуючи графік відбивної здатності можна визначити параметри шару, 
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такі як товщина, щільність, шорсткість границі розділу та поверхні, незалежно від 

структури шару (монокристалічної, полікристалічної чи аморфної). 

 

Рис. 1.9 Принцип методу рентгенівської рефлектометрії та приклад 

результуючої інтерференційної картини. 

 

Щільність плівки, ρm, визначається із використанням критичного кута θС, при 

якому рентгенівське випромінювання починає проникати в плівку. Із закону 

Снеліуса: 

ρm= πMCθС
2
/λ

2
NAZCrel,    (1.16) 

де rel=e
2
/4πε0mec

2
 – ефективний радіус електрона, NA – стала Авогадро, MC – 

молярна маса вуглецю. Товщину тонкої плівки на підкладці можна визначити по 

інтерференційній картині двох відбитих променів (від поверхні плівки та від 

інтерфейсу плівка-підкладка). 
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Для дослідження структури вуглецевих плівок з нанопорами (пп. 5.4) 

використовувався дифрактометр PANalytical X'Pert Pro MRD XL з використанням 

CuKα1 випромінювання (0,15405 нм). Зразки сканували в симетричній 

(дзеркальній) геометрії, - кут падіння завжди дорівнював куту відбиття. Крок 

сканування становив 0,0005°, час інтегрування - 1,5 секунди. Параметри плівок 

оцінювалися шляхом підгонки отриманих експериментальних кривих в програмі 

"Reflectivity", що входить в програмне забезпечення пристрою. 

 

1.3.5 Атомно-силова мікроскопія 

 

Метод АСМ оснований на скануванні поверхні зразка наконечником (зондом) 

закріпленим на кронштейні, в той час як кронштейн рухається по поверхні 

(напрямки x та y). Коли наконечник підводиться до поверхні зразка, сили між 

зондом і зразком спричиняють вигин кронштейна. Зазвичай відхилення 

вимірюють за допомогою лазерного променя відбитого від поверхні кронштейна 

та спрямованого на детектор (рис. 1.10 (а)). Зображення АСМ формується на 

основі функції обробленого сигналу, отриманого від наконечника, в залежності 

від положення наконечника в площині xy. Бічна роздільна здатність АСМ 

визначається діаметром кривизни зонда (типовий кремнієвий зонд – рис. 1.10 (б) 

та ультра гострий зонд рис. 1.10 (в)). Роздільна здатність по осі z менше 

нанометра для звичайного зонда з діаметром 10 нм [27], але може сягати 5 нм при 

використанні ультра гострого зонда (1.10 (в)), що може бути корисним при 

дослідженні морфології плівок з нанопорами. Що стосується досліджень 

графеноподібних матеріалів, то для вимірювань зазвичай використовують 

невеликі шматочки (до 10 мкм) матеріалів – флейки. 
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Рис. 1.10 Функціональна схема установки АСМ – (а). Зображення скануючого 

електронного мікроскопа для звичайного (б) та ультра гострого зондів АСМ [35]. 

 

Отримання карт поверхні методом АСМ займає від декількох хвилин до 

декількох десятків хвилин, в залежності від розміру поверхні сканування та 

обраної техніки вимірювань (подвійне проходження, tap-mode і т.п.). При цьому, 

АСМ є найточнішим методом прямого вимірювання товщини плівок (флейків).  

Сучасні установки АСМ мають додаткові функціональні режими, одним із 

яких є дослідження поверхневого потенціалу методом силової Кельвін-зонд 

мікроскопії. 

 

 

 

 



48 

 

1.3.6 Силова Кельвін-зонд мікроскопія 

 

Метод СКЗМ – це безконтактний режим АСМ, що дозволяє локально (на 

атомному чи молекулярному рівні) вимірювати роботу виходу матеріалів. Карта 

поверхневого потенціалу отримана методом СКЗМ, дає інформацію про склад та 

електронний стан локальних структур на поверхні зразка. Для цього, в установці 

(рис. 1.10 (а)) використовується спеціальний провідний зонд та реалізовано схему 

вимірювання різниці потенціалів між зондом та досліджуваною поверхнею. 

Кронштейн із зондом слугують опорним електродом (на який подається сигнал 

змінної напруги), що разом з поверхнею утворює конденсатор. Якщо між 

наконечником та поверхнею існує постійна різниця потенціалів, то це призведе до 

вібрації кронштейна. Коливання зонда фіксуються за принципом АСМ. 

 

 

 

Рис. 1.11 Схема вимірювання розподілу потенціалу по поверхні 

графеноподібних структур. 
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При дослідженні графеноподібних плівок та окремих флейків методом СКЗМ, 

їх наносять на металеву підкладку (з відомим значенням роботи виходу), що 

дозволяє отримати стабільний опорний рівень поверхневого потенціалу. При 

цьому, слід враховувати поверхневий потенціал на обох границях розділу: зонд – 

плівка та плівка – металева підкладка (рис. 1.11 (а)). 

Дані АСМ та СКЗМ представлені в роботі, отримано із використанням 

скануючого зондового мікроскопа NanoScope IIIa 3000. Вимірювання розподілу 

поверхневого потенціалу проводилися за допомогою кремнієвого зонда EFM 20 

(NanoWorld), покритого шаром платиново-іридієвого сплаву (Pt/Ir). 

Окремі флейки ОГ, плівки ОГ, флейки одно- та багатошарового графену 

наносилися на шар нікелю (підкладка Ni/Si, Ni/SiO2/Si), котрий було заземлено, з 

метою уникнення електростатичного заряду та забезпечення більшої точності 

вимірювань. 

Було застосовано різні режими сканування, що забезпечували найбільшу 

точність при дослідженні різних матеріалів. Наприклад в розділі 4, при 

дослідженні розподілу потенціалу по поверхні окремих флейків ОГ [36], 

використовувалась двох прохідна техніка СКЗМ з частотною модуляцією. 

Спершу було отримано профіль поверхні, після чого зонд піднімався на 20 нм і 

вимірювалась електростатична контактна різниця потенціалів зонд – поверхня по 

захопленому профілю поверхні (рис. 1.11 (б). Підйом було обрано досить 

високим, для уникнення Ван-дер-Ваальсівської взаємодії між зондом та 

поверхнею, і водночас, досить низьким щоб забезпечити найвищу роздільну 

здатність та чутливість методу СКЗМ. 

 

1.3.7 Вимірювання питомого електричного опору 

 

Використання чотирьохзондового методу вимірювання питомого 

електричного опору матеріалів дозволяє мінімізувати вплив електричних 

контактів. Метод ґрунтується на принципі роздільного вимірювання струму та 

напруги. Перевага цього методу полягає в тому, що для його застосування немає 
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необхідності у створенні омічних контактів до зразка. Умовою для його 

застосування є наявність плоскої поверхні, лінійні розміри якої перевищують 

лінійні розміри системи зондів. 

Зазвичай використовується лінійне розташування зондів (рис. 1.12 (а)), що 

значно спрощує розрахунки. 

Напруга на зондах 2 та 3 (V2, V3), індуковані струмом (I), що протікає від зонда 

1 до зонда 4, задаються виразами [37]: 

𝑉2  =  
𝜌𝐼

2𝜋
 (

1

𝑠1
−

1

𝑠2 + 𝑠3
), 𝑉3  =  

𝜌𝐼

2𝜋
 (

1

𝑠1 + 𝑠2
−

1

𝑠3
) 

де ρ – питомий електричний опір матеріалу. 

Тоді, вимірюючи падіння напруги між зондами 2 і 3 (V = V2 − V3) та струм через 

зонди 1 і 4 (I), можна визначити ρ: 

𝜌 =
2𝜋𝑉 /𝐼

(
1

𝑠1
+

1

𝑠3
−

1

𝑠2+𝑠3
−

1

𝑠1+𝑠2
)
    (1.17) 

Якщо відстані між зондами рівні (s1=s2=s3=s) (що зазвичай реалізується на 

практиці), тоді вираз (1.17) набуває вигляду: 

𝜌 = 2𝜋𝑠
𝑉

𝐼
 

Вираз (6) виконується для випадку необмежених, товстих зразків [37]. Для 

зразків обмежених розмірів потрібно ввести поправочний коефіцієнт f, що 

враховує кінцеву товщину, обмежену поверхню зразка, а також граничні ефекти 

(відстань від краю зразка до зондів). Для плівок на підкладці, також необхідно 

враховувати характер підкладки. З урахуванням поправочного коефіцієнта: 

𝜌 = 2𝜋𝑠
𝑉

𝐼
𝑓 

Для тонких плівок на діелектричній підкладці, за умови t<<s/2 (рис. 1.12 (а)), 

коефіцієнт 𝑓 =
𝑡/𝑠

2𝑙𝑛2
 [37], таким чином питомий електричний опір: 

𝜌 = 4,532𝑡
𝑉

𝐼
       (1.18) 

Для оцінки опору плівок невідомої товщини, зручно використовувати такий 

параметр, як поверхневий опір. Опір плівки з питомим опором ρ, товщиною t, 
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довжиною L, шириною W та площею поперечного перерізу A=Wt можна 

представити у вигляді: 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
= 𝜌

𝐿

𝑊𝑡
=

𝜌

𝑡

𝐿

𝑊
 

Величина L/W є безрозмірною, а отже розмірність величини ρ/t – Ом. Однак 

ρ/t не є опором зразка. Для встановлення відповідності між опором плівки R та 

величиною ρ/t, останній присвоюють розмірність Ом на квадрат та називають 

питомим поверхневим опором плівки Rsh, тож R=Rsh (L/W). 

При вимірюваннях питомого електричного опору плівок з нанесеними 

(наприклад методом магнетронного розпилення) металевими контактами, виникає 

необхідність у вимірюванні опору контактів. Таку можливість забезпечує 

використання методу лінії передачі [37], в якому використовуються структури з 

рядом ідентичних прямокутних омічних контактів шириною W та довжиною Lc, 

розміщених на поверхні плівки зі змінним інтервалом Li (рис. 1.12 (б)). Якщо 

через пару контактів розташованих на відстані Li, пропускати струм I, то повний 

опір міститиме дві складові: 

𝑅𝑖 =
𝑅𝑠𝐿𝑖

𝑊
+ 2𝑅𝑐  

де Rsh – питомий поверхневий опір напівпровідника, Rc – контактний опір. 

Величина Rsh має розмірність Ом на квадрат і не залежить від довжини та ширини 

плівки, але залежить від товщини. 

Таким чином, за нахилом прямої RiW=f(Li) можна визначити Rsh, а точка 

перетину з віссю y дозволяє встановити значення контактного опору Rc (рис. 1.12 

(в)). 

Основний недолік чотирьохзондового методу полягає в тому, що це 

контактний метод. При контакті зондів з поверхнею плівки на ній можуть 

утворюватися пошкодження (подряпини, мікротріщини). Неоднорідність зразка, 

неідеальні струмові контакти можуть утворювати термо-ЕРС; при протіканні 

струму плівка може нагріватися, при цьому її провідність змінюється. Ці фактори 

зазвичай призводять до виникнення похибки. Для мінімізації похибки, при 
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вимірюваннях питомого опору плівок оксиду графену (розділ 4) та вуглецевих 

плівок з нанопорами (розділ 5) було використано значну кількість зразків, що з 

одного боку дозволило виключити можливість вимірювань на пошкоджених 

ділянках плівок, а з іншого – набрати достатню статистику. 

 

 

Рис. 1.12 Схема чотирьохзондового методу для вимірювання питомого 

(поверхневого) опору матеріалів – (а). Конфігурація металевих (омічних) 

контактів на поверхні плівки для методу лінії передачі – (б). Методика визначення 

питомого опору тонких плівок, а також опору контактів із використанням методу 

лінії передачі – (в). 

 

Для вимірювання ВАХ зразків, питомого та поверхневого опору плівок, а 

також часових залежностей струму використовувався напівпровідниковий 

аналізатор параметрів Agilent 4156C, що забезпечує точність до 100 фА. Для 

вимірювання провідності на змінному сигналі (до 1 МГц), а також вимірювання 

електричної ємності структур в залежності від частоти прикладеної напруги 

використовувався LCR вимірювач Agilent 4284A. 
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1.4 Висновки до розділу 

 

1. Отримано вираз для частотної залежності контактної ємності переходу 

графен – металевий контакт. Виведено та експериментально перевірено 

характерну для графену залежність електричної ємності від амплітуди 

прикладеного змінного сигналу. Подібна залежність не передбачається для 

переходу метал – 2DEG. 

2. Показано, що у діапазоні до 1 МГц електрична ємність структури металевий 

контакт (Ni) – графен – металевий контакт (Ni) добре описується логарифмічною 

залежністю від частоти прикладеної напруги: C(ω)=C0-Cs(V)(ω+ω0). Така 

поведінка у діапазоні НЧ може бути пов‟язана, як з контактною ємністю так і з 

поверхневими станами на інтерфейсі графен/SiO2. 
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РОЗДІЛ 2. Вплив електронного опромінення на структурні та електрофізичні 

властивості графену 

 

Дослідження структурних властивостей графену та споріднених матеріалів 

реалізується із використанням методів скануючої електронної мікроскопії, 

трансмісійної електронної мікроскопії, електронної літографії та інших методів, 

що передбачають опромінення плівки. Тому дослідження впливу електронного 

опромінення на структуру, провідність, хімічні зв‟язки в плівці є важливим 

етапом у вивченні графеноподібних матеріалів. Перспективи застосування 

графену для розробки радіаційно-стійких приладів, також спонукають до 

детальнішого дослідження процесів взаємодії матеріалу з іонізуючим 

випромінюванням. У роботі [38], звітується про дослідження впливу опромінення 

електронами низьких та середніх енергій на структуру та властивості одно та 

двохшарових флейків графену. Автори виявили, що збільшення дози опромінення 

призводить до перетворення графену в аморфні форми вуглецю. Автори роботи 

[39] пропонують метод модифікації властивостей графену на діелектричній 

підкладці, таких як рухливість, шляхом формування дефектів в структурі графену 

з використанням опромінення електронами. У роботі [40] було показано, що 

положення точки Дірака у графені (точка дотику зони провідності та валентної 

зони) залежить від дози опромінення електронами. Цей ефект спричинений 

внесенням заряду в шар SiO2. 

Метод CVD росту для синтезу графену на мідній фользі є чи не 

найпопулярнішим з відомих технологій, завдяки високій продуктивності та якості 

отриманих плівок. Відомо, що графен отриманий методом CVD [41] має 

полікристалічну структуру [42]. Наявність границь зерен в матеріалі впливає на 

транспорт носіїв заряду, як на мікро- так і на макро- рівнях. 

Метод мікро- спектроскопії КРС дозволяє поєднати дослідження дефектів у 

двовимірній структурі графену з дослідженням заряду внесеного в шар SiO2 та 

захопленого на інтерфейсах графен/SiO2 та SiO2/Si при опроміненні 

високоенергетичними електронами. 
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У даному розділі, наведено результати по дослідженню впливу опромінення 

електронами високих енергій на структуру графен/SiO2/Si. Вимірювання 

електричних характеристик графену у поєднанні з дослідженням спектрів КРС 

дало змогу детально дослідити особливості транспорту носіїв в графеновому 

шарі, до та після опромінення малими дозами електронів. Отримані результати 

свідчать про те, що зниження електропровідності плівки може бути обумовлено 

нерівномірним розподілом заряду у шарі графену, внаслідок нерівномірного 

просторового розподілу заряду внесеного в шар SiO2 та захопленого на інтерфейсі 

SiO2/Si при опроміненні. Аналіз спектрів КРС показує, що збільшення дози 

опромінення призводить до росту концентрації структурних дефектів у 

графеновому шарі. 

 

2.1 Зразки 

 

Вимірювання проводилися на зразках графен/SiO2/Si отриманих CVD 

методом на металевій фользі з переносом на діелектричну підкладку. Схематичне 

зображення зразка, конфігурація електричних контактів на його поверхні, а також 

положення опроміненої електронним пучком області показані на рис. 2.1. Для 

запобігання розтікань струму, навколо контактів було сформовано периметр 

(рамку) з високою концентрацією дефектів (рис. 2.1). Доза опромінення при 

формуванні рамки становила 2×10
17

 е
-
/см

2
. 

На рис. 2.2 показано карти поверхні вихідних зразків графену на SiO2/Si 

підкладці отримані методами АСМ та СКЗМ для однієї ділянки плівки. Розподіл 

поверхневої різниці потенціалів досить контрастно демонструє неоднорідності в 

структурі плівки. Графен має «зернисту» структуру, з середніми розмірами 

кристалітів 3-6 мкм (рис. 2.2 (б, в)). Білі крапки на карті АСМ (рис. 2.2 (а)) 

пов‟язані із забрудненням поверхні графену. 
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Рис. 2.1 Схематичне зображення структур графен/SiO2/Si з напиленими 

металевими контактами та області, що піддавалась опроміненню електронами. 

Спектри КРС знімалися вздовж пунктирної лінії між парою контактів. 

 

 

Рис. 2.2 Карта АСМ – (а) та СКЗМ – (б) ділянки поверхні графену розміром 

20×20 мкм, а також профілі, отримані вздовж лінії 1 (АСМ) та 2 (СКЗМ) – (в). 

Стрілками та штриховими лініями позначено границі кристалітів. 
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2.2 Опромінення електронами структури графен/SiO2/Si 

 

2.2.1 Електричні характеристики одношарового графену на SiO2/Si підкладці 

 

Вольт-амперні характеристики і залежності провідності від частоти, до та 

після опромінення, вимірювалися між парою нікелевих контактів (див. рис. 2.1). 

Частотні вимірювання проводилися у діапазоні від 100 Гц до 1 МГц. 

Як було показано у роботі [43], графеновий шар на діелектричній підкладці з 

парою омічних контактів сформованих на поверхні, можна описати паралельним 

RC колом у широкому діапазоні частот. 

Електричний опір плівки між парою контактів вимірювався двома методами, 

при постійному та змінному струмі (на низькій частоті). Результати вимірювань 

співпали, що свідчить про еквівалентність опору при постійному струмі та на 

низьких частотах (до 100 кГц) (рис. 2.3). Аналогічний результат було отримано у 

роботі [44], для флейків графену на SiO2 підкладці отриманих механічним 

відшаруванням. Отримане значення поверхневого опору плівки (180-280 Ом на 

квадрат) є близьким до значення для одношарового графену [45], [46]. 

 

Рис. 2.3 Опір плівки графену отриманий методом вольт-амперних 

характеристик (квадрати) та вимірюванням частотної залежності провідності при 

низьких частотах (червоні кола), з паралельною еквівалентною схемою (вставка), 

для різних відстаней між контактами. 



58 

 

На рис. 2.4 (а) наведено результати вимірювань змінної провідності (G), 

плівки графену, у частотному діапазоні 1 кГц – 1 МГц. Можна відзначити, що у 

діапазоні до 100 кГц, провідність слабо залежить від частоти, а помітні зміни 

спостерігаються на частотах вище 100 кГц. Ріст змінної провідності на вищих 

частотах можна пояснити в рамках стрибкового механізму провідності 

запропонованого Джоншером [47]. Відповідно до нього, можна припустити, що 

стрибки носіїв відбуваються між мікрокристалітами графену, а провідність при 

цьому, описується класичною залежністю: 

G=G0+Aω
S
 

де G0 – провідність на низьких частотах, ω=2πf – кутова частота, S та A – 

параметри моделі. Для трансляційних стрибків, зазвичай S<1, а у випадку сильної 

локалізації: 1<S<2 [48]. 

Опромінення електронним пучком призводить до помітного зниження 

провідності у діапазоні низьких частот, а також до зміни параметра S (рис. 2.4 

(б)). Для не опроміненої плівки, S = 0,88. Значення параметра S зростає зі 

збільшенням дози опромінення і дорівнює 1,33 та 1,20 для доз опромінення 

0,6×10
16

 та 1,9×10
16

 е
-
/см

2
, відповідно. Такі результати можна пояснити 

збільшенням локалізації вільних носіїв, після опромінення малими дозами 

електронів. Подальше збільшення дози опромінення призводить до зменшення 

значення параметра S, що скоріше за все, викликано формуванням точкових 

дефектів безпосередньо в графеновому шарі, локалізація заряду викликана 

флуктуаціями потенціалу знижується. 
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Рис. 2.4 Частотна залежність провідності плівки графену для різних доз 

опромінення електронами – (а), провідність на низьких частотах (G0) та параметр 

S в області вищих частот (модель Джоншера [47]) у залежності від дози 

опромінення електронами – (б). 

 

2.2.2 Дослідження структури плівки одношарового графену 

 

Результати дослідження із використанням спектроскопії КРС представлено 

на рисунку 2.5. Спектри, отримані для не опроміненого зразка рис. 2.5 (а) мають 

характерні для графену лінії з усередненим (вздовж плівки) положенням 1585 см
-1

 

(G) та 2730 см
-1

 (2D); усереднення здійснювалося по спектрах отриманих вздовж 

лінії між парою контактів (див. рис. 2.1). 



60 

 

 

Рис. 2.5 Спектри КРС зняті між парою електричних контактів на поверхні 

плівки графену, а також співвідношення ID/IG та I2D/IG для зразків опромінених 

різними дозами електронів: (а, б) – не опромінений зразок, (в, г) – 0,6×10
16

 е
-
/см

2
, 

(д, е) – 4,4×10
16

 е
-
/см

2
. Крок між точками зняття спектрів –10 мкм. 

 

На рис. 2.5 (б) помітно, що величина інтенсивності лінії 2D зазнає сильних 

перепадів вздовж області між парою контактів. В той же час, середнє значення 

відношення I2D/IG дорівнює 2,37 (рис. 2.6 (а)), а середнє значення півширини 2D 

лінії – 30 см
-1

 (рис. 2.6 (б)), що відповідає значенням характерним для 

одношарового графену [49]. 
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Слабка лінія D на 1350 см
-1

 також спостерігається у спектрах. Амплітуда лінії 

D у спектрах не опроміненого зразка вища у областях поблизу контактів (рис. 2.5 

(а)), що може бути пов‟язано з пошкодженнями плівки графену в процесі 

нанесення металевих контактів. 

Спектри КРС отримані для опромінених електронами зразків показано на 

рисунках 2.5 (в, д). З ростом дози опромінення, дисперсія амплітуд 2D та G ліній 

спадає (рис. 2.5 (г, е)). Лінія D також спостерігається після опромінення (рис. 2.5 

(в, г)). Помітно, що після опромінення, підвищення інтенсивності лінії D в області 

поблизу контактів стає виразнішим, внаслідок додаткового розсіювання носіїв на 

межах металевих контактів [50]. Ці крайові точки, у подальшому, не будуть 

враховуватися при усередненні експериментальних даних, для усунення впливу 

пошкоджень в приконтактних областях на параметри плівки графену, як до так і 

після опромінення електронним пучком. 

На рисунок 2.6 (а) демонструється еволюція усереднених (вздовж плівки) 

параметрів спектроскопії комбінаційного розсіювання в залежності від дози 

опромінення електронами; зміни середньо квадратичного відхилення (SD) також 

наведено. Варто відзначити, що у діапазоні доз від 0,6×10
16

 до 1,9×10
16

 е
-
/см

2
 

середнє значення відношення ID/IG є нижчим ніж для неопроміненого зразка. 

Такий результат може бути пов‟язаний зі зниженням концентрації точкових 

дефектів у графеновому шарі, відповідно з залежністю [51]: 

𝑛𝐷 𝑐𝑚−2 =  7,3 ± 2,2 × 109𝐸𝐿
4  

𝐼𝐷
𝐼𝐺

  

де EL – енергія збудження лазера в еВ. Цей вираз виконується у випадку, коли 

відстань між точковими дефектами LD > 10 нм [19], а LD в свою чергу, можна 

отримати із виразу [51]: 
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Оцінка значення LD з урахуванням довжини хвилі збуджуючого лазерного 

випромінювання (λ=488 нм), дає 18,96 нм (неопромінений зразок); 22,58 нм 

(0,6×10
16

 е
-
/см

2
); 23,31 нм (1,9×10

16
 е

-
/см

2
); 18,18 нм (4,4×10

16
 е

-
/см

2
). Отримані 

значення відстаней між точковими дефектами, у даному випадку, дають право 

використовувати вираз для концентрації дефектів. Результати обчислень наведено 

на рис. 2.6 (в). 

 

Рис. 2.6 Співвідношення I2D/IG та ID/IG – (а), а також півширина ліній G та 2D 

– (б), усереднені вздовж плівки, та відповідні середньоквадратичні похибки в 

залежності від дози опромінення. Залежність концентрації точкових дефектів від 

дози опромінення електронами – (в). 
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Однак, після опромінення електронним пучком дозою 1,9×10
16

 е
-
/см

2
, середнє 

значення півширини лінії G знижується з 16 до 1 см
-1

 (рис. 2.6 (б)), що пов‟язано 

із додатковим легуванням в процесі опромінення [19], [52]. Було показано [53], 

що для випадку легованого графенового шару, вираз для концентрації точкових 

дефектів повинен бути змінений наступним чином: 

𝑛𝐷 𝑐𝑚−2 =  2,7 ± 0,8 × 1010𝐸𝐿
4  

𝐼𝐷
𝐼𝐺

  𝐸𝐹 𝑒𝑉  0,54±0,04  

де враховується положення рівня Фермі (EF) в матеріалі. 

 

2.2.3 Оцінка концентрації та аналіз просторового розподілу заряду в графені 

 

Для того щоб з‟ясувати тип легування плівки графену після опромінення, 

було побудовано залежність положення лінії 2D від положення лінії G [54], [55] 

(рис. 2.7 (а)). Синій зсув положення лінії G (рис. 2.7 (б)) і червоний зсув 2D лінії 

(рис. 2.7 (в)) свідчать про додаткове легування плівки графену електронами [50]–

[52]. Крім того, дисперсія положення лінії G підсилюється з ростом дози 

опромінення (рис. 2.7 (а, б)). 

У роботах [56]–[58] було показано, що за допомогою значення зсуву 

положення G лінії, ΔωG, можна визначити величину додаткового легування n, а 

також зміну положення рівня Фермі EF, в графені, використовуючи 

співвідношення: 

ℏ∆𝜔G ≈ α′  EF = α′ℏ𝜈𝐹 𝜋𝑛 

де νF ≈ 10
6
 м/с [58] – швидкість Фермі в графені, α՛ = 4,39×10

-3
 при температурі 0К 

[6], [59] – безрозмірна константа електрон-фононної пари. Середнє значення зсуву 

положення рівня Фермі (по відношенню до положення рівня EF у неопроміненому 

зразку) після опромінення дозою 4,4×10
16

 е
-
/см

2
 становить 0,128 еВ, а середнє 

значення додаткового легування становить 1,7×10
12

 см
-2

 (рис. 2.8 (б)). Підстановка 

значення зсуву рівня Фермі після опромінення, у вираз для концентрації точкових 

дефектів, дозволяє оцінити її значення використовуючи співвідношення ID/IG. 
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Аналіз показує (рис. 2.6 (в)), що концентрація точкових дефектів є практично 

незмінною у діапазоні доз опромінення від 0,6×10
16

 до 1,9×10
16

 е
-
/см

2
, а при дозі 

4,4×10
16

 е
-
/см

2
 – зростає до 1,2×10

11
 см

-2
. 

 

Рис. 2.7 Залежність положення лінії 2D від положення G лінії (а), і 

нормальний розподіл (вздовж плівки) положень G (б) та 2D (в) ліній, для різних 

доз опромінення. 
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Збільшення дисперсії положення лінії G із ростом дози опромінення (рис. 2.7 

(б) та 2.8 (а)) вказує на збільшення легування та флуктуацій потенціалу вздовж 

плівки графену. Обчислення флуктуацій положення рівня Фермі, вздовж 

досліджуваної ділянки плівки, виконувалося із використанням значень зсуву 

положення G лінії (ΔωG) (при цьому, відкидались по дві найближчі до обох 

контактів точки). 

 

Рис. 2.8 Середні значення положень 2D та G ліній з середньоквадратичними 

похибками, для різних доз опромінення електронами (а). Еволюція концентрації 

легування (Δn) та зсуву положення рівня Фермі (ΔEF), отримані з використанням 

значення зсуву положення G лінії (ΔωG) при опроміненні електронами (б). 
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Аналіз розподілу величини зсуву положення рівня Фермі (рис. 2.9) вздовж 

досліджуваної ділянки плівки, свідчить про ріст флуктуацій електричного 

потенціалу (вздовж плівки графену) зі збільшенням дози опромінення. Флуктуації 

ΔEF сягають значення 0,12 еВ для зразка опроміненого дозою 4,4×10
16

 е
-
/см

2
 (рис. 

2.9 (в)). 

 

Рис. 2.9 Розподіл значень зсуву положення рівня Фермі, в області плівки 

графену між парою електричних контактів, для неопроміненого – (а), та 

опромінених дозами 0,6×10
16

 – (б) і 4,4×10
16

 е
-
/см

2
 – (в) зразків 

 

Неоднорідності у просторовому розподілі заряду (легування) по плівці 

графену, можуть бути спричинені неоднорідним просторовим розподілом заряду 

внесеного у діелектричну підкладку [60], [61] чи безпосередньо в графеновий шар 

[62] при опроміненні. Заряд у діелектричній підкладці є причиною неоднорідного 

розподілу потенціалу у графеновому шарі, що сильно впливає на розсіювання 

носіїв заряду. У деяких випадках, цей механізм є визначальним чинником 

зниження рухливості носіїв, як при високій [63], [64] так і при низькій (поблизу 

точки Дірака) концентрації носіїв [64], [65]. Також варто наголосити, що 

зростання неоднорідності потенціалу та флуктуацій легування, у опроміненому 

електронами шарі графену, корелюють з його електропровідністю (рис. 2.4). Ріст 
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концентрації точкових дефектів для доз опромінення 0,6×10
16

 та 1,9×10
16

 е
-
/см

2
 не 

фіксується (рис. 2.6 (в)). Можна припустити, що неоднорідний просторовий 

розподіл заряду внесеного в підкладку (SiO2/Si) при опроміненні, має вирішальне 

значення, коли мова йде про розсіювання носіїв заряду в графені опроміненому 

дозами нижче 2×10
16

 е
-
/см

2
. Додаткове легування електронами графенового шару 

в процесі опромінення структури графен/SiO2/Si, ймовірно пов‟язане з генерацією 

позитивного заряду в шарі SiO2, а також поверхневими пастками на інтерфейсі 

SiO2/Si [66]. Також, варто відзначити зафіксований ріст локалізації заряду при 

дозах 0,6×10
16

 та 1,9×10
16

 е
-
/см

2
 (S>1, рис. 2.4). Ймовірно, подальше збільшення 

дози опромінення, викликає зниження провідності через генерацію точкових 

дефектів безпосередньо в графеновому шарі. Точкові дефекти можуть знижувати 

локалізацію заряду, і відповідно, параметр S. 

 

2.3 Висновки до розділу 

 

1. Встановлено, що вихідні зразки графену на SiO2/Si підкладці мають 

гранульовану структуру із середніми розмірами кристалітів 3-6 мкм. При цьому, 

метод СКЗМ забезпечує кращий контраст (порівняно із АСМ) при дослідженні 

структури плівки графену (дозволяє розпізнавати границі кристалітів – «зерен»). 

2. Показано, що опромінення високоенергетичними електронами дозами до 

1,9×10
16

 е
-
/см

2
 не призводить до формування помітних структурних дефектів в 

площині одношарового графену осадженого на SiO2/Si підкладку. Опромінення 

дозами понад 1,9×10
16

 е
-
/см

2
 супроводжується формуванням дефектів в 

кристалічній гратці графену. 

3. Виявлено, що опромінення електронним пучком вносить в шар SiO2 

неоднорідно розподілений позитивний заряд, електричне поле якого, викликає 

неоднорідний розподіл носіїв заряду в графені, при цьому електропровідність 

плівки значно знижується. 

 



68 

 

4. Показано, що електрична провідність плівки графену, отриманої методом 

CVD росту на мідній фользі з подальшим перенесенням на SiO2/Si підкладку, на 

змінному сигналі може бути описана в рамках стрибкового механізму 

провідності, бар‟єрами для носіїв слугують границі «зерен» полікристалічної 

плівки графену. 
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РОЗДІЛ 3. Гамма опромінення флейків графену на металевій підкладці 

 

Методи синтезу графену, що наразі використовуються в наноелектроніці 

(метод епітаксіального вирощування на поверхні карбіду кремнію [67], осадження 

з парогазової фази на поверхні перехідних металів [68], осадження з 

твердотільного джерела вуглецю [69]), основані на утворенні sp
2
 гібридизованих 

вуглецевих зв‟язків під впливом високих температур (>700 °C) за участі 

металевих каталізаторів [70]. У даному розділі описано простий метод синтезу 

графенових шарів з використанням аморфного карбіду кремнію в якості 

прекурсору. Такий підхід було запропоновано в роботі [71] та покращено в роботі 

[72] із залученням магнетрона для розпилення збагаченого вуглецем шару 

аморфного SiC. Отримані в результаті плівки мають досить неоднорідну 

структуру, однак запропонований метод добре узгоджується зі стандартними 

технологіями CMOS, а необхідне значення температури є суттєво нижчим у 

порівнянні з технологією CVD. 

Дослідження взаємодії гамма випромінювання з шарами графену є 

важливим з точки зору встановлення стійкості матеріалу та стабільності його 

параметрів, що дозволить використовувати його у електронних приладах для 

космічної та ядерної промисловості. 

Нижче, буде розглянуто технологічний процес синтезу флейків графену на 

поверхні нікелю, у якому в якості прекурсору виступає отриманий методом 

магнетронного розпилення шар карбіду кремнію. Синтез реалізовано шляхом 

відпалу зразків у інертній атмосфері при температурах нижче 900 °C. Гамма 

опромінення зразків проводилося у широкому діапазоні доз як в атмосферних 

умовах так і у вакуумі. Опромінення в атмосферних умовах призводить до 

формування різних типів вуглецевих мікроструктур, що пов‟язано перш за все, з 

корозією внаслідок взаємодії з озоном, а також з механічними напруженнями 

безпосередньо у флейках графену. 
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3.1 Зразки 

 

3.1.1 Синтез флейків графену на нікелі з твердотільного прекурсору 

 

Для дослідження впливу гамма опромінення на структуру каркасу графену 

використовувалися зразки флейків графену різної товщини на металевій 

підкладці, отримані з твердотільного прекурсору. Цей метод потенційно дозволяє 

формувати графенові шари безпосередньо на поверхні діелектрика (SiO2), що 

може значно спростити технологічний процес виготовлення електронних 

приладів. На рис. 3.1 представлено схему методу синтезу графенових флейків 

безпосередньо на поверхні двоокису кремнію описаний в роботі [72], при цьому 

вихідним матеріалом є карбід кремнію (SiC). Зразок представляє собою пластину 

кремнію з шаром SiO2 (420 нм), на яку методом магнетронного напилення (з 

використанням полікристалічної мішені SiC) в атмосфері аргону, наноситься 

плівка аморфного карбіду кремнію (a-SiC) товщиною 50 нм. Аналіз із 

використанням атомно-емісійної спектроскопії показав, що співвідношення Si/C 

становить 4/6. Після цього, на поверхню аморфного SiC, наноситься шар нікелю 

товщиною 0,5-1 мкм. Важливою особливістю є нанесення обох шарів (аморфного 

SiC та нікелю) в одному циклі, без розгерметизації камери. 

Синтез графенових флейків проходить при термічному відпалі зразків у 

вакуумі, при температурі 700-900 °C протягом 2-30 хв або при швидкому 

термічному відпалі в атмосфері азоту, при температурі 800-1150 °C протягом 5-

90с.  

Вплив температури призводить до формування прошарку силіциду нікелю: 

Ni+Si →
900°C 

NiXSi1-X 

Внаслідок відпалу, на поверхні нікелю формувалися флейки графену різної 

товщини. Крім того, графенові включення формувалися також безпосередньо на 

поверхні SiO2 (рис 3.1). 
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Рис. 3.1 Схема технологічного процесу отримання флейків графену з 

твердотільного прекурсору (a-SiC). 

 

3.1.2 Дослідження морфології поверхні зразків із використанням оптичної та 

електронної мікроскопії 

 

Зображення скануючого електронного мікроскопа поверхні нікелю до та 

після термічного відпалу при температурі 800 °C протягом 5 хв показано на рис. 

3.2. 

 

Рис. 3.2 Зображення поверхні нікелю отримані за допомогою скануючого 

електронного мікроскопа до – (а) та після термічного відпалу у вакуумі при 

температурі 800 °C протягом 5хв – (б). 
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Оптичні зображення флейків на поверхні нікелю, сформованих після 

термічного відпалу зразків у вакуумі, представлено на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 Оптичні зображення графенових флейків на поверхні нікелю 

сформованих після термічного відпалу у вакуумі при температурі 800 °C 

протягом 2 хв – (а) та 30 хв – (б). 

 

Зображення скануючого електронного мікроскопа для осадженого шару 

нікелю (рис. 3.2 (а)) підтверджує полікристалічну природу плівки, при цьому 

оцінка розміру зерна дає значення 50 нм. Термічний відпал призводить до 

рекристалізації плівки нікелю [73]. Розмір зерна зростає до 0,5-1 мкм після 

відпалу у вакуумі при температурі 800 °C протягом 5 хв (рис. 3.2 (б)). 

Ріст графену на полікристалічному нікелі обумовлено, в тому числі, 

нерівностями поверхні пов‟язаними з границями зерен [74]. В процесі термічного 

відпалу шар SiC повністю поглинається плівкою нікелю (з утворенням силіциду 

нікелю), а вуглець виділяється на поверхні нікелю у формі графенових флейків. 

Розміри, товщина та кількість флейків залежать від температури та тривалості 

відпалу. Вакуумний відпал при температурі 800 °C протягом 2 хв призводить до 

росту графенових флейків різної товщини (рис. 3.3 (а)). Збільшення тривалості 

відпалу до 30 хв призводить до росту товщини вуглецевих формувань (рис. 3.3 

(б)), кожен флейк графену щільно покриває значну кількість зерен нікелю [75]. 
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Враховуючи характерні властивості нікелю, а саме хорошу розчинність та 

дифузію вуглецю, описаний процес синтезу флейків графену проходить, як 

мінімум, в два етапи: розчинення атомів вуглецю в металі при високих 

температурах (700-1000 °C) і подальша кристалізація атомів вуглецю на поверхні 

металу у формі флейків графену. Другий етап може протікати як під час відпалу 

так і при охолодженні. Рушійною силою процесу є поєднання рівноважної 

сегрегації поверхні нікелю та виділення вуглецю на поверхні внаслідок насичення 

твердого розчину. Таким чином, енергетично сприятливий шлях формування 

вуглецевих структур можна пояснити прискореною дифузією вуглецю через 

границі зерен нікелю, які в подальшому, відіграють роль центрів кристалізації 

вуглецевих структур на поверхні. Ріст флейка починається від границь зерен, де 

локальна кривизна поверхні нікелю є значною, а далі поширюється на решту 

поверхні нікелю у формі вуглецевих кристалів різної товщини, при цьому інколи 

товщина становить від одного до декількох атомарних шарів. 

 

3.1.3 Дослідження структури зразків із використанням спектроскопії КРС 

 

Аналіз із використанням спектроскопії КРС підтвердив наявність 

характерних G та 2D ліній графену, з максимумами на 1600 та 2700 см
-1

, 

відповідно (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Спектри КРС для флейків графену різної товщини на нікелі. 
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Беручи до уваги, що G лінія свідчить про високу якість плівки графену 

отриманої методом механічного відшарування, а інтенсивність D лінії (1335 см
-1

) 

є незначною, можна припустити що відношення інтенсивності 2D лінії до G лінії 

(I2D/IG) характеризує товщину матеріалу, а не його дефектність [76]. 

Відношення інтенсивностей I2D/IG деяких флейків близьке до типового 

значення для одношарового графену, але більшість флейків мають типові риси 

двохшарових або багатошарових плівок графену. З іншого боку, положення 2D 

лінії зсунуто, приблизно на 30 см
 -1

, а його півширина є більшою (33-75 см
-1

) ніж у 

високоякісного одношарового графену отриманого методом механічного 

відшарування [77]. Ці факти дозволяють припустити, що отримані флейки 

товщиною в один або декілька графенових шарів мають залишкові напруження 

[78] або структурні неоднорідності спричинені відхиленнями графенових шарів 

від планарної форми [77] через нерівності полікристалічної нікелевої плівки. 

Порівняльний аналіз морфології поверхні для відібраного одношарового 

флейка графену було проведено з використанням карти відносних інтенсивностей 

ліній G, 2D і D спектрів КРС (рис. 3.5). 

Карта співвідношення інтенсивностей ліній IG/ID (рис. 3.5 (а)), а також карта 

положення лінії 2D (рис. 3.5 (в)) демонструють неоднорідний розподіл дефектів 

по флейку і присутність певного напруження в приграничній області флейка. 

Розподіл співвідношення інтенсивностей ліній I2D/IG вказує на неоднорідність 

товщини: граничні області флейка товстіші ніж центральна зона (рис. 3.5 (б)). При 

цьому, слід зважати, що ріст флейків проходив від країв до центру, у 

відповідності з механізмом росту через границі зерен, котрий згадувався вище. 
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Рис. 3.5 Карти співвідношення інтенсивностей ліній IG/ID – (а), I2D/IG – (б), а 

також положення лінії 2D – (в) та спектри КРС – (г) зняті в різних точках 

одношарового флейка графену. 

 

3.1.4 Дослідження поверхні із використанням методів АСМ та СКЗМ 

 

Для додаткового дослідження морфології поверхні, було проведено 

дослідження з використанням методів АСМ разом з СКЗМ. Топографічна карта 

АСМ отримана для тієї ж ділянки нікелю з одношаровим флейком графену, що 

використовувалась при дослідженні спектрів КРС (див. рис. 3.5), зображена на 

рис. 3.6 (а). 
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Рис. 3.6 Карта поверхні отримана у атомно-силовому мікроскопі – (а) і 

відповідна карта отримана з Кельвін-зондом – (б), фрагменту поверхні структури 

графен/нікель. Рельєф поверхні та профіль поверхневого потенціалу – (в). 

 

Слід визнати, що метод АСМ не забезпечує хорошого контрасту для флейків 

графену на поверхні нікелю незважаючи на той факт, що карти СКЗМ дозволяють 

однозначно розрізнити межі флейка на поверхні нікелю (рис. 3.6 (б)). Інтегральна 

поверхнева різниця потенціалів між нікелем та флейком становить 80 мВ (рис. 3.6 

(в)), що узгоджується з роботами виходу вуглецю та нікелю. Можна відзначити, 

що поверхнева різниця потенціалів є більшою в центральній зоні порівняно із 

приграничними областями флейка, що у свою чергу підтверджує нижчий 

потенціал багатошарового графену в порівнянні з одношаровим. 
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3.2 Опромінення флейків графену на нікелі гамма квантами 

 

Опромінення зразків гамма квантами у вакуумі не спричиняло структурних 

змін флейків до значення дози 5×10
6
 рад. Опромінення зразків на повітрі дозами 

5×10
5
 рад призводило до формування вуглецевих мікроструктур на поверхні 

нікелю. Збільшення дози до 3,6×10
6
 рад супроводжувалося ростом кількості 

об‟єктів. Подальше збільшення дози призводить до руйнування плівки нікелю 

внаслідок корозії спричиненої взаємодією з озоном. Оптичні зображення 

вуглецевих мікроструктур представлено на рис. 3.7, структури типу «стержень», 

«купол» та «зірка» позначено номерами 1, 2 та 3 відповідно. 

 

 

Рис. 3.7 Оптичне зображення флейків графену на поверхні нікелю після 

гамма опромінення дозою 3,6×10
6
 рад на повітрі. Структури типу «стержень», 

«купол» та «зірка» позначено номерами 1, 2 та 3 відповідно. 

 

Карти АСМ, а також СКЗМ структур представлено на рис. 3.8. Висота 

«купола» (номер 1) становить 180 нм, «зірки» (номер 2) – 140 нм, «стержня» 

(номер 3) – 80 нм. 
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Рис. 3.8 Карти АСМ – (а), а також СКЗМ – (б) однієї ділянки поверхні зразка. 

Темні плями на карті поверхневої різниці потенціалів відповідають чистій 

поверхні нікелю. 

 

Карта розподілу поверхневої різниці потенціалів отримана для тієї ж ділянки 

поверхні зразка дозволяє чітко розрізнити межі флейків на поверхні нікелю. 

Можна констатувати, що вуглецеві мікроструктури спостерігаються лише на 

поверхні графенових флейків. 

Формування вуглецевих мікроструктур можна пояснити рядом факторів, 

серед яких механічні напруження присутні у флейках через неоднорідність 

товщини, а також схильність графенової плівки до формування «бульбашок» при 

взаємодії з озоном [79]. 

 

3.3 Висновки до розділу 

 

1. Запропоновано простий та дешевий метод синтезу графенових шарів з 

твердотільного прекурсору (SiC) шляхом відпалу при температурах нижче 900 °C, 

що дозволяє вирощувати окремі флейки графену безпосередньо на поверхні 

діелектричної підкладки (SiO2). 

2. Встановлено, що метод СКЗМ забезпечує виразний контраст для тонких 

вуглецевих шарів на поверхні металу, тоді як вимірювання товщини методом 

АСМ, у даному аспекті, є менш показовим. 
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3. Показано, що гамма-опромінення дозами до 10
6
 рад у вакуумі не 

призводить до формування дефектів в структурі флейків графену на нікелевій 

підкладці, тоді як опромінення на повітрі призводить до формування вуглецевих 

мікроструктур типу «купол», «зірка» та «стержень», що пов‟язано з генерацією 

озону при опроміненні на повітрі, неоднорідністю структури графенових флейків 

та механічними напруженнями на краях флейків, що обумовлено особливостями 

їх росту. 
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РОЗДІЛ 4. Низькотемпературний відпал плівок оксиду графену 

 

Попит на дешеве масове виробництво графеноподібних матеріалів, що 

використовуються у наноелектроніці [2], хімічних та біосенсорах [80], [81], 

сонячних елементах [4], у якості ефективних каталізаторів [5] та 

суперконденсаторах [82], [83], є однією із причин, що спонукають досліджувати 

оксид графену та методи його відновлення [7]. Одним із найпростіших методів 

відновлення ОГ є термічне відновлення, що зазвичай проводиться у вакуумі та 

дозволяє відірвати кисневмісні функціональні групи від вуглецевого каркасу [7]. 

В той же час, в декількох роботах було продемонстровано метод відновлення в 

атмосферних умовах при відносно низьких температурах, що дозволяє значно 

знизити електричний опір матеріалу [11], [84], що є досить привабливим для 

багатьох застосувань. 

На даний час, взаємозв‟язок між значними змінами провідності матеріалу та 

іншими властивостями плівки, при низькотемпературній обробці, а також 

стабільність параметрів плівки, залишаються мало дослідженими. 

У даному розділі представлено результати дослідження та аналізу змін 

електричного опору плівок ОГ при термічному відновленні в атмосферних 

умовах. При цьому, використовується ряд методів дослідження таких як, АСМ, 

СКЗМ, спектроскопія КРС, а також ІЧПФ спектроскопія та РФС, що у комплексі 

дозволяють встановити типи хімічних зв‟язків в плівці, морфологію поверхні 

плівки в процесі відновлення, розподіл поверхневого потенціалу, дефектність 

плівки та інші характеристики. 

 

4.1 Зразки 

 

При дослідженні властивостей оксиду графену, зразки плівок та окремих 

флейків ОГ на різних типах підкладок було отримано методами висушування 

крапель (рис. 4.1) та ультразвукового розпилювання (рис. 4.2 та 4.3) колоїдного 

розчину флейків ОГ отриманих модифікованим методом Хаммерса [85]. 
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Зразки плівок оксиду графену на скляних та SiO2/Si підкладках для 

електричних вимірювань, на підкладці з напиленим шаром нікелю для 

дослідження розподілу поверхневого потенціалу, на кремнієвій підкладці для 

рентгенівської фотоелектронної та інфрачервоної спектроскопії було отримано 

методом висушування крапель колоїдного розчину на поверхні підкладки – рис. 

4.1. Розчин наносився на підігріті до 50 ℃ підкладки, із використанням 

мікропіпетки. 

 

Рис. 4.1 Стадії процесу висушування крапель розчину флейків оксиду 

графену на скляній підкладці. 

 

Зразки плівок оксиду графену на структурах золотих контактів на SiO2/Si 

підкладках (рис. 4.2) для дослідження сенсорних властивостей матеріалу було 

отримано методом ультразвукового розпилювання схема якого зображена на рис. 

4.3. 

 

Рис. 4.2 Оптичне зображення гребінчастих золотих контактів на підкладці 

SiO2/Si до (а) та після (б) напилювання розчину флейків ОГ. 
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Рис. 4.3 Схема установки ультразвукового напилення. 

 

В процесі напилювання використовувалися наступні параметри: частота 

форсунки 120 кГц, потужність ультразвукового генератора 6 Вт, швидкість 

потоку розчину  – 3 мл/год, час напилювання 5 хв. Підкладка розташована на 

підігрівному столі (80-100 °C). З метою сфокусувати пучок, було виготовлено та 

використано повітряний щит. Такий підхід дозволив зафіксувати флейки ОГ на 

поверхні підкладки при випаровуванні. 

Термічне відновлення плівок ОГ виконувалося при температурах з діапазону 

100-250 ℃ (за винятком дослідження методом термогравіметрії – до 800 ℃) 

протягом 15 хв в атмосферних умовах. 

 

4.2 Дослідження втрат ваги в процесі відновлення методом термогравіметрії 

 

Вимірювання втрат ваги, у процесі нагріву ОГ зі швидкістю 10 ℃/хв 

показали, що 50% втрат відбувається при температурах нижче 300 ℃. Ще 10% 

втрачається у діапазоні 300-500 ℃, і 37% - у діапазоні від 500 до 600 ℃ (рис. 4.4). 



83 

 

 

Рис. 4.4. Втрати ваги у процесі відновлення ОГ в температурному діапазоні 

40-800℃. Швидкість нагріву становила 10 ℃/хв (dG/dT – швидкість втрат ваги). 

 

У роботі [86] було показано, що втрати у діапазоні 500-700 ℃ при 

термічному відновленні в атмосферних умовах, головним чином пов‟язані зі 

згорянням вуглецевого «скелета». Вагові втрати при температурах нижче 200-250 

℃ визначаються десорбцією молекул води до 150 ℃ та кисневмісних груп 

(епоксильних чи алкоксильних (С-О-С)) з поверхні плівки [10], [87]. 

 

4.3 Спектроскопічне дослідження хімічних зв’язків в оксиді графену 

 

4.3.1 Метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії 

 

Для дослідження хімічних зв‟язків у плівці ОГ, використовувалися методи 

РФС та ІЧПФ спектроскопії. 

Метод РФС є більш точним, так як він дозволяє робити кількісні оцінки 

хімічного складу та наявних функціональних груп (див. розділ 1). Розклад 

експериментальних кривих виконувався по Гауссово-Лоренцових піках з 

корегуванням фону по Ширлі (рис. 4.5 (а-г)). При моделюванні, було використано 

одну моду для опису вуглецевих (C=C) та аліфатичних (C-C) зв‟язків, через 

близькість значень їх енергій зв‟язку [88]. 



84 

 

 

Рис. 4.5 Спектри РФС основного рівня C 1s плівок вОГ на нікелі(50, 120, 180 

та 250 ℃ (а-г)). Відношення площ піків основних рівнів C 1s/O 1s (д) та процентні 

частки хімічних зв‟язків в залежності від температури відпалу (е). 

 

Ступінь окислення (співвідношення концентрації вуглецю до кисню) було 

отримано зі співвідношення площ піків C 1s та O 1s. Отримані для температур 

відпалу 50, 120, 180 та 250 ℃ співвідношення C/O, дорівнюють відповідно: 2,31, 

2,00, 2,07 та 3,26 (рис. 4.5 (д)). Таким чином, у діапазоні температур від 50 до 180 

℃ десорбція атомів кисню з поверхні плівки слабка. Можливо, десорбція молекул 
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води в атмосферних умовах, відбувається одночасно з захопленням атомів кисню 

з повітря, обірваними вуглецевими зв‟язками. 

В процесі термічного відновлення, при температурах до 180 ℃, має місце 

трансформація карбонільних зв‟язків (C=O, 287,6 еВ) у C-O зв‟язки (286,7 еВ), в 

той час як концентрація карбоксильних зв‟язків (O-C=O, 289,0 еВ) майже не 

змінюється (рис. 4.5 (е)). У роботі [89] було показано, що карбонільні зв‟язки, 

зазвичай формуються на границях флейків ОГ. Подальше підвищення 

температури відпалу, призводить до збільшення концентрації не окисленого 

вуглецю, і при температурі 250 ℃, його процентна доля сягає значення 76% від 

загального вмісту вуглецю (C/O=3,26) у вОГ. Після відпалу при температурі 250 

℃, залишаються невеликі концентрації карбоксильних, карбонільних та C-O 

зв‟язків, що повністю узгоджується з результатами спектроскопії ІЧПФ (див. рис. 

4.6). 

 

4.3.2 Метод спектроскопії інфрачервоного перетворення Фур’є 

 

Спектри ІЧПФ отримані для плівки ОГ, демонструють наявність -OH зв‟язків 

(рис. 4.6). Лінія поглинання з максимумом на 3300 см
-1

 відповідає за моди 

розтягування OH зв‟язків в C-OH групах чи молекулах води [89]; лінія з 

максимумом на 1420 см
-1

, ймовірно, відповідає за моди розтягування в COOH 

групах [26]; лінія на 1110 см
-1

 – ОН спиртові групи [8]. Після відпалу при 180 ℃ 

протягом 15 хв, всі зафіксовані -OH зв‟язки перестають проявлятися рис. 4.6 (б)). 

Після відпалу при температурі 180 ℃, з‟являються моди розтягування на 

1220 см
-1

, що відповідає епоксильним групам (C-O-C), та на 1050 см
-1

, 

відповідальній за алкоксильні групи (C-O-C) [89]. Також помітно, що амплітуда 

лінії на 1730 см
-1

, що пов‟язана з модами розтягування в карбонільних групах 

(C=O) на границях флейків ОГ [89] зростає. 

Слід зауважити, що ріст лінії з центром у 1570 см
-1

 відповідає коливанням 

C=C груп (коливання атомів вуглецю в гратці графену [26]) свідчить про появу не 

окислених областей плівки. Формування нечіткої лінії з максимумом на 450 см
-1
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можна віднести до генерації аморфних вуглецевих нанокластерів у плівці ОГ в 

процесі відпалу. Три добре помітні лінії поглинання в спектрі ІЧПФ з‟являються 

після відпалу при температурі 250 ℃. Це моди розтягування в карбонільних 

групах (1730 см
-1

), моди розтягування в епоксильних групах (1220 см
-1

) та 

коливання C=C груп (1570 см
-1

). Перша зі згаданих мод, свідчить про 

високотемпературну десорбцію карбоксильних груп зосереджених на границях 

флейків, а ріст амплітуди останньої моди – про збільшення площі не окислених 

ділянок плівки. Більш того, спектр ІЧПФ після відпалу при температурі 250 ℃, 

демонструє сильне поглинання в діапазоні 2000-6000 см
-1

 (рис. 4.6 (а)), що 

відповідає поглинанню на вільних носіях [90] і підтверджується спостережуваним 

ростом електропровідності плівки ОГ після відновлення. 

 

Рис. 4.6 Спектри ІЧПФ спектроскопії для різних температур відпалу зразків 

ОГ на підкладці (Si), в діапазоні 100-6000 см
-1

 – (а) та 100-2000 см
-1

 – (б). 
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4.4 Дослідження структури та дефектності із використанням спектроскопії 

КРС 

 

Для дослідження мікроструктури плівки оксиду графену, використовувалася 

спектроскопія комбінаційного розсіювання. У спектрах, очікувано, домінують D 

та G лінії розташовані на 1350 см
-1

 та 1590 см
-1

, також спостерігається слабка 2D 

лінія на 2700 см
-1

 (рис. 4.7 (а)). 

 

Рис. 4.7 Нормалізовані спектри КРС ОГ, відновленого при різних 

температурах – (а). Залежність співвідношення ID/(IG+ID) від значення 

температури відпалу – (б). 

 

Важливою рисою отриманих спектрів є присутність перешийку між лініями 

D та G. Було показано [91], [92], що спектр КРС ОГ можна описати п‟ятьма 

характерними лініями: D, G, D՛ та дві лінії позначені як D
*
 (1150-1200 см

-1
) і D՛՛ 
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(1500-1550 см
-1

). Приклад розкладу спектру отриманого для оксиду графену 

відновленого при 140 ℃ показано на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8 Розклад спектру КРС отриманого для плівки вОГ (140 ℃, 15 хв, в 

атмосферних умовах). 

 

Нормалізовані спектри КРС показують, що інтенсивність ліній D
*
 і D՛՛ 

зростає з ростом температури відпалу, а після температури 180 ℃ з‟являється 

помітний пік з максимумом на 1140 см
-1 

(рис. 4.7 (а)). 

Наразі, немає чіткого визначення природи ліній D
*
 і D՛՛. У роботі [93] було 

показано, що ці дві лінії походять від складання та віднімання мод пов‟язаних із 

С=С розтягуваннями та С–Н коливаннями трансполіацетилену (ланцюг у якому 

чергуються sp
2
 гібридизовані атоми вуглецю з атомом вуглецю зв‟язаним з 

воднем) в нанокристалічному алмазі, а не через sp
3
 вуглець безпосередньо 

зв‟язаний з воднем. Також, у роботі [94] відзначалося, що лінія D
*
 пов‟язана, як 

раз з sp
3
 фазою невпорядкованого аморфного вуглецю, а в [91], автори 

припускають, що причиною походження цих ліній є обмежені розміри кристалітів 

та збільшення кількості дефектів. Саме такий механізм, – формування 

мікрокристалітів та структурних дефектів – видається більш обґрунтованим для 

випадку плівок оксиду графена описаних у даному розділі. Цікаво, що подібна до 

згаданої вище (на 1140 см
-1

), лінія з максимумом на 1180 см
-1

 спостерігалася у 
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тонких вуглецевих плівках з кластерною структурою [95] та пов‟язувалась із 

мікрокристалічною чи аморфною фазою. Більше того, гостра лінія на 1140 см
-1

, 

що виникає на додачу до ширшої лінії D
*
 та найсильніше проявляється для зразків 

відпалених при температурах 180 та 200 ℃, може бути викликана дефектами sp3-

типу, утвореними в процесі десорбції при підвищених температурах. Подібна 

лінія спостерігалася і для ковалентно функціоналізованого графена та 

пояснювалася утворенням транс-поліацетиленового ланцюга при формуванні sp
3
 

дефектів [96]. Однак, ці припущення потребують додаткової експериментальної 

перевірки. 

Як було показано у роботі [92], модель Куеста [97], що пов‟язує розміри 

кристалітів (La) зі співвідношенням ID/(IG+ID), є найбільш відповідною при 

описанні невпорядкованостей структури в ОГ. Аналіз інтегрованих піків 

інтенсивностей (рис. 4.7 (б)) показує, що співвідношення ID/(IG+ID) залишається 

майже незмінним до температури 160 ℃ та значно зростає при вищих 

температурах, що відповідає формуванню дефектів в структурі ОГ. 

 

4.5 Морфологія поверхні та розподіл поверхневого потенціалу в процесі 

відновлення флейків оксиду графену 

 

4.5.1 Дослідження морфології поверхні оксиду графену методом АСМ 

 

Структура поверхні плівки досліджувалася методами АСМ та СКЗМ. Карти 

АСМ поверхні плівок ОГ та вОГ отриманих методом описаним у пункті 4.1 

показано на рис. 4.9. Плівки мають щільну, мультифлейкову структуру та 

товщину не менше 30 нм (рис. 4.9 (в)). Після термічного відновлення плівки при 

230 ℃ протягом 15 хв, товщина плівки зменшилась, приблизно на 30%. 
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Рис. 4.9 Карти АСМ мультифлейкової структури плівки ОГ: фрагмент чистої 

області флейка ОГ відпаленого при 110 ℃ протягом 15 хв (а) і фрагмент 

забрудненого флейка відпаленого при 180 ℃ протягом 15 хв (б). Профілі висот, 

отримані вздовж штрихових ліній – (в). 

 

З метою дослідити структурні зміни окремого флейка ОГ в процесі 

термічного відновлення, було сконструйовано нагрівальну платформу (рис. 4.10), 

що дало змогу проводити відновлення безпосередньо на столі установки АСМ. 

Не відновлені флейки ОГ мають товщину 8-14 нм. Дослідження тих же 

флейків після відновлення, дозволило виміряти зміни товщини та структури 

поверхні матеріалу (рис. 4.11). 
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Рис. 4.10 Зображення нагрівної платформи на столі установки АСМ. 

 

Середня товщина флейка сильно зменшується з 12,5 до 7,2 нм для відпалу 

при 180 ℃ протягом 15 хв, що підтверджує десорбцію молекул води та 

кисневмісних функціональних груп з матеріалу. Досліджуваний флейк 

складається з декількох шарів (близько 7-8), що на порядок, менше ніж у плівки 

отриманої методом висушування крапель розчину. 

 

Рис. 4.11. Карти АСМ флейка ОГ на поверхні нікелю: невідновлений – (а) та 

відновлений (180 ℃, 15 хв) – (б). Профілі висот, отримані вздовж штрихових 

ліній – (в) та гістограми висот по поверхні – (г). 
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4.5.2 Дослідження розподілу електричного потенціалу по поверхні флейка 

оксиду графену в процесі відпалу 

 

Карти поверхневої різниці потенціалів (потенціал нікелю – опорний), 

отримані методом СКЗМ для флейка ОГ відновленого при різних температурах 

(рис. 4.12), свідчать про структурні перебудови, що відбуваються з флейком в 

процесі відновлення. По-перше, поверхнева різниця потенціалів сильно зростає 

всередині флейка та досягає максимуму в 160 мВ при температурі 140 ℃. 

Подальший відпал при вищих температурах супроводжується зниженням 

потенціалу. По-друге, спостерігається стабільна ділянка потенціалу на 

зовнішньому периметрі флейка, що залишається незмінною з ростом температури 

відпалу. 

 

Рис. 4.12 Карти СКЗМ поверхневої різниці потенціалів між платиново-

іридієвим зондом та флейком ОГ на поверхні нікелю: не відновлений – (а) та 

відновлений протягом 15 хв при температурі 80, 100, 120, 140 та 180 ℃ – (б-е), 

відповідно. Потенціал нікелю використовувався у якості опорного. 
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Можна розпізнати три зони, принаймні дві з яких (#1 і #2) знаходяться за 

межами зразка, а одна (#3) – на зовнішньому периметрі флейка (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13 Детальне зображення потенціалу навколо флейка. Карта АСМ 

поверхні накладена на відповідну карту СКЗМ для флейка вОГ (140 ℃, 15 хв) на 

поверхні нікелю – (а). На збільшених зображеннях виділеної ділянки – (б, в) 

позначено зони за межами (#1, #2), на периметрі (#3) та всередині (#4) флейка ОГ. 

 

Можна припустити, що зона #1 пов‟язана із забрудненнями, які з‟являються 

при висиханні розчину в процесі осадження, зона #2 – з переходом електронів із 

нікелю у флейк вОГ, в той час як зона #3 – з постійною наявністю адсорбованих 

карбонільних груп, десорбція яких вимагає температур вищих від 220 ℃ [10], що 

повністю узгоджується з результатами ІЧПФ спектроскопії та РФС.  

Аналіз причин, з яких поверхнева різниця потенціалів всередині флейка різко 

зростає, при температурах 120-140 ℃, приводить до висновку, що така поведінка 

пов‟язана з різким зниженням роботи виходу з наноструктурованої поверхні. 

Реструктуризація поверхні відбувається в процесі десорбції кисневмісних 

епоксильних груп разом із атомами вуглецю у відповідності з рівнянням [86]: 

GO→rGO+CO↑+CO2↑+H2O↑ 
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Десорбція молекул CO, CO2 та H2O у такому ж діапазоні температур 

описується в роботі [84]. Утворення наноострівців вуглецю в такій великій 

кількості призводить до зниження середнього значення роботи виходу з поверхні 

флейка. Подальший відпал, призводить до десорбції залишкового вуглецю з 

поверхні, що супроводжується зменшенням товщини флейка, згладжуванням його 

поверхні та відповідно, зростанням роботи виходу. Останній фактор, викликає 

зниження середньої поверхневої різниці потенціалів флейка вОГ. 

Описаний ефект можна підкріпити даними наведеними на рис. 4.14. 

Десорбція вуглецю з поверхні флейка призводить до стабілізації значення 

середньої товщини флейка та збільшення поверхневої різниці потенціалів в його 

центральній області. Подальше перетворення поверхні, призводить до зменшення 

товщини флейка до значення 1 нм, що відповідає одному шару, та зниження 

контактної різниці потенціалів. На рис. 4.13 в центральній області флейка (зона 

#4), можна спостерігати виступи матеріалу (рис. 4.13 (в)) та ріст контактної 

різниці потенціалів у цих місцях (чорні області на рис. 4.13 (б)). 

 

Рис. 4.14 Переріз карт СКЗМ (див. рис. 4.12) – (а). Номерами позначено 

перерізи не відновленого (1) та відновлених, при 80 (2), 100 (3), 120 (4), 140 (5), 

180 (6) та 200 ℃ (7) флейків. Інтегральні значення товщини та контактної різниці 

потенціалів (в центральній зоні флейка) для різних температур відпалу – (б). 
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4.6 Вимірювання електричного опору плівок оксиду графену 

 

4.6.1 Вимірювання поверхневого опору зразків відпалених при різних 

температурах 

 

Вольт-амперні характеристики зразків відновленого оксиду графену, 

нанесеного методом спрею [98] на золоті контакти (рис. 4.15) є нелінійними у 

досліджуваному діапазоні температур. 

 

Рис. 4.15 ВАХ плівки вОГ напиленої на золоті контакти. На вставці – 

оптичне зображення структури. 

 

Вимірювання провідності плівок ОГ чотирьохзондовим методом показало, 

що відпал зразків при температурах від 100 до 200 ℃ (протягом 15 хв) призводить 

до зниження поверхневого опору з 10
13

 до 10
6
 Ом на квадрат (рис. 4.16). 

Беручи до уваги товщину плівки ОГ – 40 нм (отримано із використанням 

АСМ), можна отримати значення питомого опору плівки, що дорівнює 4×10
-2

 

Ом∙м. Отримане значення є досить низьким, але набагато перевищує значення для 

графіту (1×10
-5

 Ом∙м) [99]. 
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Рис. 4.16 Поверхневий опір плівок ОГ, виміряний чотирьохзондовим 

методом, для різних температур відпалу – (а), визначення енергії активації за 

Арреніусом – (б). 

 

Вплив відпалу на питомий опір графену у вузькому діапазоні температур, 

може бути описаний двома процесами з енергіями активації EA1=6,22 еВ та 

EA2=1,65 еВ відповідно (вставка на рис. 4.16). Як буде показано далі, за 

допомогою методу РФС, при відпалі в атмосферних умовах у діапазоні 

температур від 50 до 150 ℃, не відбувається помітного відновлення ОГ. Тож 

можна припустити, що перша енергія активації відноситься до складних процесів 

десорбції молекул води та OH груп з міжшарового простору плівки ОГ, що в свою 

чергу, призводить до сильного зменшення відстані між шарами [100], покращення 

електричних зв‟язків між флейками з різних шарів ОГ та зниження питомого 

опору плівки. 

Другий процес, що також супроводжується зниженням питомого опору, 

вочевидь, пов‟язаний з процесом десорбції з поверхні епоксильних та 

алкоксильних кисневмісних груп разом із атомами вуглецю [101] та формуванням 

внаслідок цього не окислених кластерів графену [102]. Значення енергії активації 

узгоджується з отриманим у роботі [84] при аналогічному підході та близьке до 

значень отриманих з використанням методу диференційної скануючої 
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калориметрії – 1,47 еВ в [103] і 1,73 еВ в [101]. Незначні відмінності, ймовірно, 

пов‟язані з різними експериментальними умовами. 

Для перевірки стабільності плівки, вимірювання поверхневого опору зразків 

було проведено повторно, через 6 місяців (зразки зберігалися в атмосферних 

умовах). Значення поверхневого опру зросло не більше ніж у два рази (рис. 4.16) 

для діапазону температур відпалу 180-200 ℃, що свідчить про досить високу 

стабільність структури плівок вОГ, отриманих методом низькотемпературного 

відпалу в атмосферних умовах. 

 

4.6.2 Вплив парів аміаку, етанолу та води на опір плівок оксиду графену 

 

Динаміка опору плівок вОГ у парах аміаку, води та етанолу представлена на 

рис. 4.17. Присутність над поверхнею зразка усіх досліджених речовин 

призводить до росту опору плівки. Плівки демонструють чутливість (ΔR/R0) до 

аміаку – 10-12%, води – 5-7% зі значним ростом опору у першому циклі 

поглинання. Чутливість до етанолу сягає 4-5%. 

 

Рис. 4.17 Часові залежності нормалізованого струму (прикладена напруга 1В) 

для зразків вОГ виміряні в парах аміаку, води та етанолу. 
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4.7 Висновки до розділу 

 

1. Налаштовано простий низькотемпературний метод нанесення 

наноструктурованих матеріалів з колоїдного розчину безпосередньо на поверхню 

діелектричних підкладок - метод ультразвукового напилення. Проведено підбір 

оптимальних умов та параметрів напилення, отримано структури для 

використання в якості резистивних сенсорів газів. 

2. Встановлено, що відпал плівок оксиду графену на повітрі, в діапазоні 

температур 100-250 ℃, призводить до зниження їх поверхневого опору на 7 

порядків величини, повторні вимірювання опору зразків через 6 місяців 

зберігання в атмосферних умовах підтвердили стабільність цього параметра 

плівок. 

3. Аналіз хімічних зв‟язків та складу плівок у процесі відновлення із 

використанням рентгенівської фотоелектронної та інфрачервоної спектроскопії 

показав, що у діапазоні температур до 180 ℃, переважно, проходить десорбція 

гідроксильних функціональних груп, а у діапазоні температур 180-250 ℃, 

продуктами десорбції є молекули CO та CO2. При цьому, площа не окислених 

областей плівки зростає з 53% для не відновленого зразка до 76% для зразка 

відновленого при температурі 250 ℃. 

4. Показано, що термічне відновлення плівок оксиду графена, в атмосферних 

умовах, проходить у два етапи: перший - у діапазоні температур до 160 ℃, 

відбувається десорбція молекулярної води з міжшарового простору та 

гідроксильних груп з поверхні флейків, що супроводжується зниженням товщини 

флейків, в середньому, на 80%, енергія активації процесу – 6,22 еВ; другий - у 

діапазоні температур 160-250 ℃, спостерігається десорбція карбоксильних та 

епоксильних груп, що супроводжується руйнуванням поверхневого шару плівки 

оксиду графену з утворенням наноструктурованої поверхні, при цьому, 

знижується робота виходу з матеріалу. 
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5. Показано, що плівки оксиду графену можна використовувати як базовий 

матеріал для виготовлення резистивних сенсорів газів. Матеріал проявляє значну 

чутливість до парів аміаку (20%) та низьку чутливість до парів етанолу (5%) та 

ацетону (2%). Вплив парів води (вологості) призводить до росту опору плівок, що 

пояснюється відносно легким проникненням молекул води в плівку, при цьому 

погіршуються електричні зв‟язки між шарами. 
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РОЗДІЛ 5. Високотемпературний відпал пористих вуглецевих плівок 

 

Тонкі вуглецеві плівки, що володіють унікальними властивостями внаслідок 

різноманіття хімічних зв‟язків, широко вивчалися в останні десятиліття [104]–

[106]. Фізичні та електричні властивості тонких вуглецевих плівок визначаються 

хімічною структурою, співвідношенням sp
2
 та sp

3
- гібридизованих зв‟язків, а 

також морфологією. Пористість плівок є морфологічним параметром, тісно 

пов'язаним з електричними властивостями матеріалу та його чутливістю до 

хімічного середовища. Нанопориста вуглецева (np-C) плівка є дуже привабливим 

матеріалом для різних областей застосування, таких як каталіз [12], накопичення 

енергії [107], очищення газів і рідин[108], [109], виготовлення сенсорів газів [110]. 

Добре відомо, що плівки np-C з середнім діаметром пор близько 1 нм можуть 

бути виготовлені різними методами осадження, включаючи хімічне осадження з 

парогазової фази [111], магнетронне розпилення [112], імпульсне лазерне 

осадження [113], метод спрею [114] і ультразвукове осадження [115]. При цьому, 

багато застосувань вимагають щоб плівка була електропровідною. Поєднання 

пористості і провідності в таких плівках є великою перевагою, але водночас 

становить нетривіальну задачу. Висока провідність вуглецю пов'язана, 

насамперед, з високою концентрацією sp
2
-гібридизованих зв‟язків між атомами 

вуглецю. 

Дослідження впливу параметрів процесу магнетронного осадження, а також 

термічного відпалу на характеристики аморфних вуглецевих [116], [117] показало, 

що щільність плівок можна варіювати керуючи потужністю розряду та потоком 

газу прекурсору (метану). Даний розділ присвячено методу отримання тонких 

плівок аморфного вуглецю низької щільності, дослідженню їх структурних, 

хімічних та електричних властивостей, а також, впливу термічного відпалу на 

них. 
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5.1 Зразки 

 

Для осадження аморфних вуглецевих плівок малої щільності було 

використано специфічний режим типового планарного радіочастотного 

магнетрону з кремнієвою мішенню. На першому етапі, на підкладку в атмосфері 

чистого аргону при тиску 0,8 Па і потужності 200 Вт наносився дуже тонкий 

(кілька нанометрів) адгезійний шар. Після осадження адгезійного шару, 

потужність розряду знижувалася до 60-80 Вт та вмикалась подача метану, що 

супроводжувалося підвищенням тиску до 1,0 Па. За таких умов, не відбувалося 

розпилення кремнію з мішені, а процес осадження визначався, насамперед, 

дисоціацією молекул метану в плазмі, безпосередньо над поверхнею підложки. 

Метан часто використовують в технології плазмохімічного осадження з 

парогазової фази (PECVD) гідрогенізованих аморфних вуглецевих плівок [118]. 

Такий режим плазмохімічного осадження в ВЧ магнетронному розряді можна 

класифікувати, як магнетронний PECVD. Збагачений кремнієм адгезійний шар, 

забезпечує міцність інтерфейсу між підкладкою (Si або SiO2) та досить м‟якою 

вуглецевою плівкою. В якості підложки використовувалися пластини кремнію Si 

(100) та окисленого кремнію Si/SiO2 з шаром оксиду 200 нм. Для очищення 

поверхні та поліпшення адгезії, перед процесом нанесення тримач підложки 

нагрівався до 200 °С. 

Нанесені плівки a-C: H піддавалися обробці термічним відпалом для 

підвищення електропровідності. «Графітизація» проводилася шляхом термічного 

відпалу в атмосфері азоту при температурах до 650 °С. Подальше підвищення 

температури відпалу спричиняло вигорання вуглецю через наявність залишкового 

кисню в камері. Результати наведені у даному розділі, стосуються чотирьох видів 

вуглецевих плівок, нанесених з використанням різних параметрів (див. Таблицю 

5.1).  
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Таблиця 5.1 

Технологічні параметри осадження плівок 

Зразок 

Робочий газ, 

(Ar/CH4) 

см
3
/хв 

Потужність, 

Вт 

 

Час осадження, 

хв 

#1 14/6,0 70 10 

#2 15/4,1 60 18 

#3 14/6,0 85 30 

#4 15/4,1 63 40 

 

Для вимірювання електричних характеристик зразків, на поверхню методом 

магнетронного розпилення було нанесено групу електричних контактів з нікелю. 

Конфігурацію електричних контактів обрано з метою використовувати метод лінії 

передачі (див. пп. 1.3.7) при вимірюваннях електропровідності плівок. 

 

5.2 Спектроскопічне дослідження хімічних зв’язків в пористих вуглецевих 

плівках 

 

5.2.1 Метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії 

 

Хімічний склад осаджених плівок досліджувався із використанням методу 

РФС. Варто зазначити, що спектри РФС дуже чутливі до зарядженості поверхні, 

через втрати заряду внаслідок електронної емісії [119]. Спектри РФС часто 

коригуються, використовуючи рівень C 1s як опорний, для врахування зарядних 

ефектів [120], [121]. Однак, такий підхід не застосовується для вуглецевих плівок. 

Натомість, використовувалась зчитувальна електронна гармата, для подолання 

зарядних ефектів. Крім того, було використано метод рентгенівської емісійної 
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спектроскопії, що дає інформацію про 2p стани вуглецю та не чутлива до 

зарядних ефектів [122]. 

Спектри РФС (рис. 5.1 (а)), свідчать про значний вміст кисню (табл. 5.2). 

Максимум спектра основного рівня O 1s (рис. 5.1 (в)) для всіх зразків 

розташований приблизно на 532,5 еВ, що говорить про наявність кисневмісних 

груп адсорбованих плівками з атмосфери [123]. Крім того, вихідний зразок #2 

містить незначні забруднення азотом (8,4 ат.%, Табл. 5.2), що зникають в 

результаті відпалу (див. рис. 5.1 (а)). Як видно з даних, наведених у таблиці 5.2, 

відпал обох зразків призводить до зниження вмісту кисню на їх поверхні 

приблизно на 30%. 

Таблиця 5.2 

Хімічний склад (ат. %) поверхні зразків визначений методом РФС 

Зразок C O N 

#1 (до відпалу) 68,6 31,4 - 

#1 (650 
o
C) 78,7 21,3 - 

#2 (до відпалу) 59,5 32,1 8,4 

#2 (650 
o
C) 76,5 23,5 - 

 

На рис. 5.1 (б) представлені детальні спектри РФС основного рівня C 1s 

вуглецевих плівок. Максимуми спектрів вихідних зразків знаходяться на 285,0 еВ, 

- значення близьке до значення енергії зв‟язку рівня C 1s алмазу [124]. Відпал 

зразків при 650°С спричиняє зсув положення максимуму спектра C 1s до значення 

284,4 еВ, що узгоджується зі значенням положення спектру C 1s в графіті [125]. 

Після відпалу, спектри вуглецевих плівок мають збільшену інтенсивність у 

області вищих енергії. Ця особливість,  сателіт монопольного збудження ( 

«shake-up» сателіт), притаманна спектрам C 1s графіту та спорідненим органічним 

сполукам [126], [127], але не спостерігається в алмазі [128]. Отримані результати 
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РФС дозволяють припустити, що вихідні зразки вуглецевих плівок 

характеризуються одинарними зв‟язками С–С з домінуючою sp
3
 гібридизацією. 

Термічний відпал призводить до трансформації зв‟язків з чотирикратної 

координації в трьох кратну з домінуючою sp
2
 гібридизацією [129]–[131]. 

 

 

Рис. 5.1 Дані РФС для пористих вуглецевих плівок. (а) – повні спектри зразків (#1 

та #2), (б) – спектр основного рівня C 1s та (в) – спектр основного рівня O 1s для 

зразків до та після відпалу при 650 °С. (г) – Розклад спектра основного рівня C 1s 

зразка #1 до та після відпалу при 650 °С. 
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Розкладені спектри C 1s вихідного та відпаленого при температурі 650 °С 

зразка #1 представлені на рис. 5.1 (г). Спектри розкладено за трьома модами, що 

відповідають sp
3
- та sp

2
- гібридизованим вуглецевим зв‟язкам, а також C–O 

зв‟язкам. Енергія зв'язку sp
2
 гібридизованого вуглецю була зафіксована на рівні 

284,4 еВ, а sp
3
 гібридизованого - на 285,2 еВ. Результати моделювання 

демонструють, що кількість sp
2
-гібридизованих вуглецевих зв'язків збільшується 

внаслідок термічної обробки. Відпалений зразок має 77% sp
2
 та 6,2% sp

3
 

вуглецевих зв‟язків порівняно з 40,9% sp
2
 та 43,4% sp

3
 для вихідного зразка. Мода 

пов‟язана з C–O зв‟язками (286,6 еВ), залишається практично незмінною. 

Для підтвердження припущення про трансформацію sp
3
-гібридизованих 

зв‟язків у sp
2
-гібридизовані в результаті відпалу, було проведено аналіз спектрів C 

K рентгенівської емісійної спектроскопії для вуглецевих плівок до та після 

відпалу при температурі 650 °С (рис. 5.2). Для порівняння, використовується 

відповідний C K спектр графіту. Виміряні спектри, очікувано, подібні до 

спектрів притаманних алмазоподібним та вуглецевим матеріалам з sp
3
 

гібридизацією C–C зв‟язків [132]. 

 

Рис. 5.2 Спектри XES зразків #1 та #2 до, та після відпалу при 650 °С, а також C 

K зона графіту. 
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Відомо, що високоенергетична ділянка спектра C K графіту утворена C 2p 

станами, задіяними в π- зв‟язках (риса «e» на рис. 5.2). Риси «c» і «d» спектра C 

K (рис. 5.2) обумовлені вкладами C 2p станів, що відповідають π+ та σ- зв'язкам 

[116], [117]. Як видно з рис. 5.2, спектри C K вихідних зразків характеризуються 

відсутністю риси «e», а значить, відсутністю π- зв'язків, що можна інтерпретувати 

як доказ домінації sp
3
 гібридизації вуглецевих зв‟язків [132], [133]. Після відпалу, 

у спектрах з‟являється риса «e», що вказує на відповідну появу π- зв'язків, що 

добре узгоджується з даними РФС. 

 

5.2.2 Метод спектроскопії інфрачервоного перетворення Фур’є 

 

Дослідження молекулярних зв‟язків у зразках до та після відпалу 

проводилися із використанням ІЧПФ спектроскопії. На рис. 5.3 наведено спектри 

ІЧПФ вихідних та відпалених зразків пористих вуглецевих плівок. Спектри 

вихідних зразків характеризуються мультиплетом адсорбції в діапазоні 2700-3000 

см
-1

, обумовленим коливальними модами зв'язків С(sp
3
) –Н [134]. Слабкі лінії на 

1110 см
-1

 і 1420 см
-1

 відповідають карбоксильним (COOH) та гідроксильним (C-

OH) кисневмісним групам, зв‟язаним з атомами вуглецю [8], [26], [129]. Помітна 

лінія на 1700 см
-1

, а також широка смуга в діапазоні 3000-3500 см
-1

 однозначно 

пов‟язані з карбонільними зв‟язками (C=O) та гідроксильними групами 

адсорбованої води (рис. 5.3 (а)). Наявність згаданих зв‟язків є типовою для 

аморфних гідрованих вуглецевих плівок (a-C: H) [135]. 
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Рис. 5.3 Спектри ІЧПФ пористих вуглецевих плівок (зразки #2 і #4) (а) до та (б) 

після термічного відпалу при 650 °С. 

 

Термічний відпал при 650 °С призводить до послаблення ліній пов‟язаних з 

H- і OH- адсорбованими групами. У той же час, з‟являється виражений пік з 

максимумом на 1600 см
-1

, що свідчить про утворення подвійних вуглецевих 

зв‟язків (рис. 5.3 (б)) [26]. Ще одним наслідком відпалу є поява 

багатокомпонентної смуги адсорбції в діапазоні 1000-1500 см
-1

. Її можна віднести 

до розосереджених епоксидних C-O-C (1220 см
-1

) та алкоксильних C-O-C груп 

(1050 см
-1

) [89], [132]. Після високотемпературного відпалу спектри ІЧПФ 

демонструють сильне поглинання в діапазоні від 2000 до 5000 см
-1

 (рис. 5.3 (б)), 

що пов'язане з розсіюванням на вільних носіях заряду [90], [133] і узгоджується із 

збільшенням електропровідності вуглецевої плівки, про що йтиметься нижче.  
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Таким чином, результатами термічного відпалу є дегідрування плівки та 

перетворення sp
3
 гібридизованого аморфного вуглецю у sp

2
 гібридизовану 

вуглецеву структурну мережу. Присутність певної кількості кисневмісних груп на 

поверхні після відпалу, пояснюється окисленням через наявність залишкового 

кисню в печі. 

 

5.3 Дослідження структури та дефектності із використанням спектроскопії 

КРС 

 

Спектри КРС вихідного та відпаленого при температурах 350, 550, 650 °С 

зразка #3 (див. Табл. 5.1) представлено на рис. 5.4. Спектри вихідного та 

відпаленого при температурі 350 °С зразків характеризуються сильним фоном 

фотолюмінесценції із слабо вираженими піками на значеннях зсувів 1350 см
-1

 та 

1590 см
-1

, що відповідають лініям D і G аморфного вуглецю (рис. 5.4 (а)). У 

зразках відпалених при температурах 550 та 650 °С фон фотолюмінесценції 

відсутній, а лінії D і G набувають вираженої форми з максимумами на 1350 см
-1

 та 

1590 см
-1

, відповідно. Також, у цих зразках спостерігається багато фононна лінія 

2D у діапазоні зсувів 2700-2900 см
-1

 (рис. 5.4 (а)). Отримані спектри є досить 

типовими для дефектних структур на основі графіту [92], [97]. 

Розклад спектрів КРС на компоненти, з використанням підходу, описаного у 

роботі [93], для зразків, відпалених при температурах 550 і 650 °С, представлено 

на рис. 5.4 (б) і (в). Отримані спектри КРС подібні до спектрів зморшкуватого 

графена товщиною в декілька шарів [91] і складаються з характерних мод з 

максимумами на 1180 см
-1

 (лінія D
*
), 1350 см

-1
 (лінія D), 1450 см

-1
 (лінія D

**
), 1590 

см
-1

 (лінія G) та 1610 см
-1

 (лінія D). У роботі [93] припускається, що лінії D
*
 і D** 

є відповідно сумою та різницею коливань розтягнення зв‟язків C=C, а також 

коливань C-H зв‟язків у трансполіацетиленовому ланцюзі в нанокристалічному 

алмазі. Проте, у роботах [94], [136] вважають, що мода D
*
 відповідає фазі з 

переважною sp
3
 гібридизацією аморфних вуглецевих матеріалів, а мода D

**
 - 
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станам у графітових кристалах обмежених розмірів або вібраціям C-H зв‟язків у 

гідрованих вуглецевих матеріалах. 

Для пористих аморфних вуглецевих плівок більше підходить механізм 

запропонований в роботі [93], оскільки спостерігається трансформація 

гідрованого пористого вуглецю в пористий графіт, при цьому, в температурному 

діапазоні від 540 до 600 °С зв'язки C-H порушуються, а водень виходить з 

вуглецевого матеріалу [137]. Після відпалу при 650 °С в спектрах ІЧПФ 

спостерігаються залишкові зв‟язки C-H (sp
3
 гібридизовані) (рис. 5.3 (б)). Оскільки 

співвідношення інтенсивностей ліній ID/IG та ID/(IG+ID) для зразків, відпалених при 

температурі 550 °С, дорівнюють 0,82 та 0,45, а для зразків, відпалених при 650 °С 

- 0,90 та 0,47, відповідно. Ймовірно, відпал при вищих температурах сприяє 

утворенню додаткових дефектів в кристалічній гратці графіту. 

 

Рис. 5.4 Спектри КРС зразка #3 до, та після термічного відпалу при 

температурах 350, 550, 650 °С (а). Розклад спектрів зразка відпаленого при 550 °С 

(б) та 650 °С (в). 



110 

 

5.4 Оцінка пористості методом рентгенівської рефлектометрії 

 

На рис. 5.5 показано залежність інтенсивності рентгенівської рефракції від 

кута падіння для вихідного та відпаленого при температурі 650 °С зразків. 

Критичні кути для кремнієвої підкладки та вуглецевої плівки, для обох зразків, 

визначалися по відповідній інтерференцій картині. На отриманих дифракційних 

картинах не спостерігаються піки дифракції, що свідчить про аморфну структуру 

плівок. 

 

Рис. 5.5 Інтерференційна картина отримана методом РР для зразка #2 до, та після 

відпалу (650 °С, 5 хв). 

 

Використовуючи значення товщини плівки, було встановлено щільність 

вуглецевої плівки перед відпалом. Дані наведені у Таблиці 5.3 свідчать про те, що 

щільність вихідних зразків є досить низькою (в межах від 1,30 до 1,33 г/см
3
) та 

дещо зростає після відпалу при температурі 650 °С (до 1,50 г/см
3
). Крім того, 

відпал сприяє зменшенню шорсткості поверхні вуглецевих плівок, а також 

помітному зменшенню товщини, що пов‟язано з частковим вигоранням через 

наявність в камері залишкового кисню. 
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Порівнюючи значення щільності вуглецевих плівок з відповідним 

значенням для тетраедрального аморфного вуглецю (ta-C: 3,26 г/см
3
 [120], [138] ) 

та графіту (2,26 г/см
3
 [121]) можна оцінити пористість плівок Φ(%) з рівняння:  

Φ(%) = [1- (ρm/ ρc)]×100%    (5.2) 

де ρc - щільність опорного матеріалу. 

 

Таблиця 5.3 

Параметри плівок, оцінені моделюванням експериментальних кривих РР 

Зразок Щільність 

плівки, 

(г/см
3
) 

Пористість 

плівки, 

(%) 

Товщина 

плівки, 

(нм) 

Шорсткість 

(RMS) 

інтерфейсу  

Si-C, 

(нм) 

Шорсткість 

(RMS) 

інтерфейсу 

C-повітря, 

(нм) 

#1 1,34 59 343 1,8 4,3 

#1 

відпалений 

1,48 35 41,5 0 2 

#2 1,30 60 272 1,5 4 

#2 

відпалений 

1,5 34 36,5 0 2,1 

#3 1,33 59 450 2,5 6,3 

#3 

відпалений 

1,5 34 78 0,5 3 

#4 1,325 59 450 2,1 6,4 

#4 

відпалений 

1,5 34 93,5 0 3 
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Пористість вихідних зразків оцінювалась із використанням тетраедрального 

аморфного вуглецю у якості опорного матеріалу, для відпалених зразків 

використовувалося значення щільності графіту. Згідно результатам наведеним в 

таблиці 5.3, пористість вихідних зразків сягає значення 59%, пористість 

відпалених зразків знижується до 34%, однак залишається досить високою. 

 

5.5 Дослідження морфології та оцінка шорсткості поверхні методом АСМ 

 

Морфологія поверхні плівок досліджувалася із використанням методу АСМ 

у напівконтактному режимі (tapping mode) з ультра гострим кремнієвим зондом, з 

номінальним радіусом вістря 8 нм. Для мінімізації ефекту зонда АМС 

(накладання форми зонда на рельєф поверхні плівки), виконувався розклад карт 

поверхні з використанням методу реконструкції невидимого зонда (blind tip 

reconstruction) [139]. Аналіз топографічних карт поверхні вуглецевих плівок, до та 

після відпалу (рис. 5.6 (а, б)) показали, що морфологія поверхні вихідного зразка 

характеризується середньо квадратичною шорсткістю 3,3 нм та має 

наногранульовану структуру, типову для аморфних плівок осаджених на 

«холодну поверхню» [140]. Поверхня плівки покрита значною кількістю дірок/пор 

розмірами у декілька десятків нанометрів (темні області позначені стрілками на 

вставках рис. 5.6 (а, б)). Ймовірно, висока неоднорідність морфології поверхні 

спричинена відносно низькою щільністю плівки. Основним, з погляду АСМ, 

наслідком відпалу є разюче зменшення шорсткості поверхні, до 0,6 нм (рис. 5.6 

(в)). Можна припустити, що розгладжування поверхні спричинене як термічно 

активованим ущільненням, так і хімічним травленням поверхні, через залишковий 

кисень присутній у камері. 
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Рис. 5.6 Карти АСМ вихідного (а) та відпаленого при температурі 650 °С (б) 

зразків пористих вуглецевих плівок (зразок #3). Профілі рельєфу поверхні 

отримані вздовж пунктирних ліній - (в). Пори відмічено стрілками на збільшених 

фрагментах зображень. 

 

5.6 Вимірювання електричного опору пористих графітизованих вуглецевих 

плівок 

 

5.6.1 Вимірювання поверхневого опору зразків відпалених при різних 

температурах 

 

Виміри електричних властивостей плівок проводилися за допомогою 

чотирьохзондового методу , а також методу лінії передачі (див. розділ 1) [37]. 
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Сенсорні властивості плівок досліджувалася шляхом вимірювання опору між 

парою напилених контактів (на відстані 288 мкм). 

На рис. 5.7 (а) наведено результати вимірів питомого опору зразків #1, #2, 

#3 і #4, до та після відпалу при температурах 350, 550 та 650 °С. Питомий опір 

зразків відпалених при температурі 650 °С знижується на 5 порядків порівняно з 

опором вихідних зразків та сягає значень 5×10
3
 – 1×10

4
 Ом ∙ см. ВАХ досліджених 

зразків, до та після відпалу при температурах 350, 550 та 650 °С в інертній 

атмосфері наведено на рисунку 5.8. Починаючи з температури відпалу 550 °С, 

характеристики стають лінійними. Електричний опір зразків #4 та #2 знижується з 

5×10
12

 Ом до 2×10
7
 Ом. Ці зразки осаджувалися з мінімальними значеннями 

потужності плазмового розряду та мають нижчі значення щільності (більшу 

пористість) після осадження, порівняно зі зразками #3 та #1. Таким чином, після 

високотемпературного відпалу, було отримано пористі електропровідні плівки 

придатні для виготовлення хімічних сенсорів газу на ефекті зміни електричного 

опору.  

 

Рис. 5.7 Питомий опір вуглецевих плівок в залежності від температури 

відпалу – (а). Поверхневий опір графітизованих вуглецевих плівок виміряний 

чотирьохзондовим методом після виготовлення та через 6 місяців зберігання в 

атмосферних умовах – (б). 
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Для перевірки стабільності електричного опору пористих графітизованих 

плівок, що зберігалися в атмосферних умовах, він вимірювався одразу після 

виготовлення зразків та через 6 місяців зберігання в атмосферних умовах. 

Результати вимірювання поверхневого опору чотиризондовим методом (рис. 5.7 

(б)) свідчать про високу стабільність цього параметра плівок. 

 

Рис. 5.8 ВАХ вихідних та відпалених при температурах 350, 550, 650 °С 

вуглецевих плівок. 

 

5.6.2 Вплив парів аміаку, етанолу та води на опір графітизованих вуглецевих 

плівок 

 

Відгук на наявність парів речовин-реагентів фіксувався вимірюванням 

електричного струму між парою контактів при фіксованому значенні напруги 
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(1В). Результати для парів аміаку (NH3), етанолу (C2H5OH) та води представлено 

на рис. 5.9. 

Відносні зміни опору (ΔR/R0) плівок були встановлені на рівні 5-6% для 

етанолу, 5-6,5% для парів води та 12-19% для аміаку. Аміак та етанол підвищують 

опір зразків вуглецевих плівок, при цьому максимальна чутливість 

спостерігається до парів аміаку. Пари води знижують опір плівок. Такий ефект 

можна пояснити тим, що молекули аміаку та етанолу є донорами електронів або 

акцепторними молекулами [43], а молекули води розкладаються на OH
-
 та H

+ 
іони 

відбираючи електрони з вуглецевої плівки. У першому випадку опір 

підвищується, у другому – знижується. 

Адсорбція органічних парів поверхнею графіту проходить через дисоціацію 

органічних молекул на H
+
 та OH

-
 іони з формуванням проміжних станів. Вплив 

парів етанолу з адсорбцією кисневмісних груп поверхнею плівки можна описати 

наступним рівнянням, як було запропоновано для шару ОГ [141]: 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑑𝑠)  +  6𝑂−(𝑎𝑑𝑠)  →  2𝐶𝑂2  +  3𝐻2𝑂 +  6𝑒−,  (5.3) 

Подібний підхід можна використати для описання взаємодії парів аміаку з 

поверхнею графіту що містить адсорбований кисень [142]: 

2𝑁𝐻3(𝑎𝑑𝑠)  +  3𝑂−(𝑎𝑑𝑠)  →  𝑁2(𝑔)  +  3𝐻2𝑂(𝑔)  +  3𝑒−.   (5.4) 

Сенсорний механізм парів етанолу та аміаку ґрунтується на тому факті, що 

електрони передаються графіту, що призводить до діркового збіднення 

окисленого графіту p-типу, таким чином підвищується опір пористої вуглецевої 

плівки. При кімнатній температурі, насичення струму для пористих 

графітизованих плівок проходить за менші проміжки часу ніж для плівок вОГ 

напилених методом спрею [98], що можна пояснити протіканням адсорбції 

переважно через поверхню пор вуглецевої плівки. У випадку плівки вОГ 

нанесеної методом спрею, молекули проникають, ймовірно, у простір між шарами 

плівки, що призводить до збільшення часу протікання реакції та може 
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підвищувати опір плівки збільшуючи відстань між окремими структурними 

одиницями – флейками. 

Описаний ефект є найбільш вираженим у випадку з парами води. У випадку 

з плівкою вОГ, вплив парів води призводить до значного підвищення опору при 

адсорбції та слабкого відновлення при продувці чистим повітрям, при кімнатній 

температурі [98]. 

В свою чергу, пориста графітизована плівка проявляє значне зниження 

опору при адсорбції з майже повним відновленням при продувці чистим повітрям 

зі слабким фоновим ростом опору внаслідок повторення циклів 

адсорбції/десорбції (рис. 5.9). Така поведінка доводить, що проникнення 

молекули води в пористу аморфну графітизовану вуглецеву плівку не призводить 

до розшарування вуглецевого каркасу через його високу щільність у порівнянні з 

вОГ отриманим методом ультразвукового розпилення. В той же час, молекули 

води дисоціюють на дефектах з утворенням гідроксильних груп та протонів. 

Протони у даному випадку є основними носіями заряду, з ростом їх концентрації 

опір плівки знижується. 

В роботі [143] зниження опору при взаємодії пористих матеріалів з парами 

води пояснюється розкладом молекул води на іони OH
-
 та H

+
, та протонним 

транспортом (за низьких концентрацій парів води) чи транспортом іонів H3O
+
 (у 

випадку формування моношару води). Подібний ефект спостерігається за високої 

вологості повітря у плівках ОГ отриманих методом хімічного розшарування [144]. 

Фоновий ріст опору пористих вуглецевих плівок можна пояснити проникненням 

молекул води в міжшаровий простір графітизованої плівки, що ускладнює 

перенесення носіїв заряду між шарами плівки. 
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Рис. 5.9 Часові залежності нормалізованого струму (значення прикладеної 

напруги 1В) для зразка #2 (див. табл. 2), вимірювались у парах аміаку, води та 

етанолу. 

Фоновий ріст опору пористих вуглецевих плівок спостерігається також при 

взаємодії з парами аміаку, що може бути пов‟язано з проникненням кисневмісних 

функціональних груп, утворених внаслідок дисоціації молекул реагенту, в 

міжшаровий простір плівки. 

 

5.7 Висновки до розділу 

 

1. Запропоновано і реалізовано новий спосіб вирощування пористих 

графітоподібних тонких плівок методом осадження в магнетронному плазмовому 

розряді з метан-аргонової суміші з подальшим відпалом при температурі 650 °C.  

2. Встановлено, що структура зразків до відпалу є аморфною з переважною 

sp
3
 гібридизацією вуглецевих зв‟язків. Морфологія вихідних зразків 

характеризується високою пористістю (близько 59 %), а електропровідність є 

досить низькою – порядку 10
8
 Ом ∙ см. 

3. Показано, що відпал зразків в атмосфері азоту при температурі 650°C 

призводить до «графітизації» плівок, зниження пористості (до 35%) та значного 
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зниження електричного опору зразків (на 5 порядків, порівняно із вихідними 

зразками). 

4. Встановлено, що електричний опір отриманих плівок є чутливим до парів 

води (чутливість 10%) та аміаку (20%). Пористі графітизовані плівки 

демонструють менший час відновлення при продувці, порівняно з плівками вОГ. 

Вплив парів води призводить до зниження опору плівки, на відміну від плівок 

вОГ (див. пп. 4.6.2), що пояснюється іонним механізмом провідності з протонним 

транспортом заряду. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що опромінення одношарового графену на діелектричній 

підкладці (SiO2-Si) пучком високоенергетичних електронів (20 кеВ) дозами до 

1,9×10
16

е
-
/см

2
 значно знижує електропровідність плівки. Аналіз спектрів КРС 

виявив, що внаслідок опромінення концентрація електронів в графені зростає, 

причому просторовий розподіл заряду є неоднорідним. Надлишкова концентрація 

електронів у графені може бути пов‟язана з позитивним зарядом внесеним в шар 

SiO2 при опроміненні. Зниження провідності плівки, ймовірно пов‟язане з 

розсіюванням носіїв заряду на флуктуаціях електричного потенціалу, причому з 

ростом дози опромінення флуктуації електричного потенціалу зростають. 

2. Показано, що вимірювання поверхневого потенціалу методом силової 

Кельвін-зонд мікроскопії дозволяє фіксувати тонкі шари вуглецю на поверхні 

різних підкладок контрастніше ніж вимірювання товщини плівки. Дослідження 

структури зразків графену отриманих за технологією CVD з подальшим 

переносом на SiO2-Si підкладку показало, що плівка має гранульовану структуру 

із середніми розмірами «зерна» 3-6 мкм. Дані вимірювань провідності зразків на 

змінному сигналі вказують на стрибковий механізм переносу носіїв, бар‟єрами 

для яких слугують границі кристалітів полікристалічної плівки графену. 

3. Показано, що гамма-опромінення дозами до 10
6
 рад у вакуумі не 

призводить до формування дефектів в структурі флейків графену на нікелевій 

підкладці, тоді як опромінення на повітрі вдвічі нижчими дозами призводить до 

формування вуглецевих мікроструктур типу «купол», «зірка» та «стержень», що 

пов‟язано з генерацією озону при опроміненні на повітрі, неоднорідністю 

структури графенових флейків та механічними напруженнями на краях флейків, 

що обумовлено особливостями синтезу флейків з твердотільного джерела 

вуглецю, коли ріст проходить – від країв до центру. 
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4. Встановлено, що відпал плівок оксиду графену на повітрі, в діапазоні 

температур 100–250 ℃, призводить до зниження їх поверхневого опору на 7 

порядків величини, повторні вимірювання опору зразків через 6 місяців 

зберігання в атмосферних умовах підтвердили стабільність цього параметра 

плівок. Аналіз хімічних зв‟язків та складу плівок у процесі відновлення із 

використанням рентгенівської фотоелектронної та інфрачервоної спектроскопії 

показав, що у діапазоні температур до 180 ℃, переважно, проходить десорбція 

гідроксильних функціональних груп, а у діапазоні температур 180-250 ℃, 

продуктами десорбції є молекули CO та CO2. При цьому, площа не окислених 

областей плівки зростає з 53% для не відновленого зразка до 76% для зразка 

відновленого при температурі 250 ℃. 

5. Встановлено, що термічне відновлення плівок оксиду графену, в 

атмосферних умовах, проходить у два етапи: перший - у діапазоні температур до 

160 ℃, відбувається десорбція молекулярної води з міжшарового простору та 

гідроксильних груп з поверхні флейків, що супроводжується зниженням товщини 

флейків, в середньому, на 80%, енергія активації процесу – 6,22 еВ; другий - у 

діапазоні температур 160–250 ℃, спостерігається десорбція карбоксильних та 

епоксильних груп, що супроводжується руйнуванням поверхневого шару плівки 

оксиду графену з утворенням наноструктурованої поверхні, при цьому, 

знижується робота виходу з матеріалу. 

6. Запропоновано і реалізовано новий спосіб вирощування пористих 

графітоподібних тонких плівок методом осадження в магнетронному плазмовому 

розряді з метан-аргонової суміші з подальшим відпалом при температурі 650°C. 

Встановлено, що структура зразків до відпалу є аморфною з переважною sp
3
 

гібридизацією вуглецевих зв‟язків. Морфологія вихідних зразків характеризується 

високою пористістю (близько 59 %), а електропровідність є досить низькою. 

Відпал зразків в атмосфері азоту при температурі 650°C призводить до 

«графітизації» плівок, зниження пористості (до 35%) та значного зниження 

електричного опору зразків (на 5 порядків, порівняно із вихідними зразками). 
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7. Показано, що графітизовані вуглецеві плівки з нанопорами та плівки 

оксиду графену можна використовувати як базовий матеріал для виготовлення 

резистивних сенсорів газів. Обидва матеріали проявляють значну чутливість до 

парів аміаку (20%) та низьку чутливість до парів етанолу (менше 5%). Вплив 

парів води (вологості) на електричний опір матеріалів, проявляється по-різному, 

що пояснюється різними механізмами провідності через структурні відмінності 

плівок. 
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