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Warstwowe układy van der Waalsa 
na przykładzie grafenu
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Plan

● własności grafenu

● charakterystyka układów vdW

● wytwarzanie warstwowych układów grafenowych

● układ dwuwarstwowego grafenu: 

● efekt Moire
● relacja dyspersji
● magiczne kąty 
● naprężenia i pole pseudomagnetyczne
● efekty relaksacji sieci 
● ferromagnetyzm orbitalny
● anomalny kwantowy efekt Halla
● Hofstadter butterfly
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● pojedyncza warstwa grafenu  - atomy węgla ułożone w „sieci” heksagonalnej
                                                    

● konfiguracja w swobodnym atomie węgla

              1s2 2s2 2p2   

● konfiguracja w związanym (grafen) atomie

    3 wiązania kowalencyjne 
    w płaszczyźnie x-y  
   (hybrydyzacja sp2  - wiązanie σ)
   + 1 orbital w prostopadły (wiązanie π) 
      zdelokalizowany w całej sieci
         

● hybrydyzacja sp2
(widok z boku)

● hybrydyzacja sp2
(widok z góry)

Grafen
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● chiralna natura funkcji falowej eletronów i dziur - pseudospin

● Hamiltonian Diraca – podsieci A i B to dwa układy, które ze sobą oddziałują 

● relacja dyspersji jest liniowa (E<0.5 eV)  - jak dla cząstek relatywistycznych (bezmasowych) 

dolina/stożek Diraca: prędkość Fermiego:

● punkty Diraca
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● ARPES dla grafitu (b) i grafenu (c)  PRB 79, 201408(2008) 

grafen strefa Brillouina relacja dyspersji – stożki Diraca

● brak przerwy w grafenie - półmetal

● brak przerwy + liniowa relacja dyspersji → tunelowanie Kleina, bariera potencjału nie zatrzyma cząstki

● duża ruchliwość nośników daje potencjalnie dużą częstość przełącznia ~ 1 THz,
ale ze względu na efekt Kleina budowa tranzystora wyłącznie z grafenu nie jest możliwa 

● struktura elektronowa grafenu
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● elektrostatyczne domieszkowanie grafenu 
● lokalna zmiana potencjału przesuwa stożek góra-dół

poza punkt neutralności ładunkowej (CNP) 

● gęstość stanów → liniowa 
● gęstość domieszkowania
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● charakterystyka sił (oddziaływań) van der Waalsa

 vdW  jest krótkozasięgowe i znacznie słabsze od wiązań:  
kowalencyjnego, jonowego czy metalicznego 

 vdW nie wymaga przekrywania się orbitali atomowych, dlatego w obliczeniach: DFT+vdW 

 rodzaje oddziaływań vdW

● Keesoma -  oddziaływanie trwale spolaryzowanych cząstek/atomów  (multipolowe)
● indukowane Debye’a -  oddziaływanie  trwałego multipola z indukowanym multipolem
● dyspersyjne Londona – przyciągające oddziaływanie wywołane chwilową polaryzacją 

jednej cząsteczki, która wymusza polaryzację sąsiada

●  należy uwzględnić zakaz Pauliego – oddziaływanie odpychające (efekt czysto kwantowy)

● przykład oddziaływania van der Waals’a + zakaz Pauliego:  potencjał Lennarda-Jonesa

Układy warstwowe van der Waalsa
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● układy warstwowe można budować z materiałów o różnych własnościach elektrycznych, 
ale powinny mieć podobną strukturę sieci (często heksagonalna + zbliżona stała sieci)

Nature Review Materials, 42, 2016
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● możemy mechanicznie ustawiać warstwy 2D o grubości kilku atomów jedna na drugiej,
a dzięki oddziaływaniu vdW przywierają one do siebie

● warstwy możemy odrywać, przeciągać i obracać względem siebie nie uszkadzając ich struktury 

● pomiar oddziaływanie vdW dla grafitu 
PRB 85, 205418 (2012)
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● geometria planarnego i wertykalnego „tranzystora” z warstwą grafenu
● w elektronice tranzystor = układ tójbramkowy
● w nanofizyce tranzystor = 2 bramki + efekt np. spinowy, topologiczny, pole B 

           lub klasyczne 3 bramki

Nature Review Materials, 42, 2016
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metody wytwarzania grafenu jedno- i wielowarstwowego

● chemical vapor deposition (CVD)
Nano Lett. 10, 4702 (2010)

1-12 warstw

płatek BLG 5cm x 5 cm krawędź AFM widmo Ramana

● wzrost epitaksjalny na SiC 
(sublimacja Si wiązką H)

Nano Futures 2, 035001(2018)

● cel:    produkcja ma być tania, powtarzalna, a materiały wysokiej jakości o dużej powierzchni
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● inne mniej wydajne metody

● oddzieranie (exfoliating) - dobra jakość, niewielkie rozmiary
● wet-transfer
● metoda pick-and-lift 

trzy ostatnie metody pozwalają tworzyć warstwowe heterostruktury 2D 
w sposób kontrolowany tj. o założonej strukturze przestrzennej

● wzrost segregacyjny 
grafenu na powierzchnii
Ni, Co, stop NiCu 

AFMfotografia mikroskopowa

← tak studenci będą w przyszłości budować 

 układy kwantowe na pracowni 
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● krótki przegląd własności układów vdW      

● nadprzewodnictwo wykazuje wiele układów (także grafen – tBLG)

● kontrola T
c
 nadprzewodnictwa (0-3K) TiSe

2  
zewnętrznym polem elektrycznym

● energia wiązania trionu 20-30 meV 

● hBN – monoatomowy izolator (Eg=6 eV bulk), wytrzymuje do 0.5V na warstwę
         

● heksagonalna struktura sieci atomowej

● oddziaływanie SOI ~19-86 meV

● ruchliwość nośników do 106 cm2/Vs

● tunelowy tranzystor polowy, stan on-off:    ~103 (MoS
2
) - 106 (WS

2
)

● wydajność kwantowa w fotowoltaice do 60%  (użycie QDs miało dawać 50%, a nadal ich nie ma … )

● kontrola wsp. absorpcji światła (modyfikacja E
g
 i DOS)

● przykładowe materiały stosowane do budowy układów warstwowych:

● grafen
● dichalkogenki metali przejściowych:   MX

2
,     M=Mo,W,Ti,Nb,...    X=S,Se

● fosforen (czarny fosfor)
● monochalkogenki grupy IV:  SnS,GeS, SnSe, GeSe
● monochalkogenki Ga i In
● hBN
● tlenki: PbO, Na

2
PbO

2
, ….

● znanych ponad 100 materiałów

ACS Nano 11, 11803 2017;
Nature 499, 419 (2013); 
Nature Rev. Mat 42, 2016; 
Science 353, 461 (2016);
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 Phys. Rev. Lett. 115, 115501(2015)

Dwuwarstwowy grafen

eksperymentalnie kąt obrotu ustawiany 
jest z dokładnością do 

● trzy sposoby ułożenia 2 warstw grafenu:    AA,    AB,   twisted

● sposób ułożenia wpływa na wielkość potencjału sprzęgającego warstwy (lokalnie → tBLG)
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● odległość do najbliższego sąsiada w sąsiedniej warstwie

● sprzężenie międzywarstwowe znacznie słabsze niż w warstwie
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● kąt skręcenia warstw można zmieniać mechanicznie - „twistronics”

Nature Nanotechnology 11, 752 (2016)
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Struktura sieci Moire twisted-BLG

AA

BA

AB

ABBA

BA

● sieć współmierna (commensurate)

przesunięcie o pewien wektor na górnej i dolnej warstwie 
prowadzi do identycznego ustawienia atomów

● obszary ciemne:  AB, BA
● obszary jasne:     AA

● w sieci niewspółmiernej (incommensurate) 

obszary AA mają podobną strukturę przestrzenną, 
ale nie identyczną – tzw. sieć Moire

( a = 0.242 nm  – stała sieci grafenu )

super cell + Moire cell
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● za pomocą kąta  możemy regulować wielkość superkomórki i liczbę zawartych w niej atomów 
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● tBLG  na podłożu  hBN, wyniki dla STM     PRB 92, 155902(2015) 

niewielkie różnice stałych sieci w układzie 3 warstw:    hBN – G - G

warstwa tBLG silnie sprzęga się z podłożem

widoczna sieć Moire tylko dla tBLG
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● periodyczna struktura Moire (małe kąty ~10 )  jest odpowiednikiem kryształu w 2D
można wyznaczyć strukturę pasmową,   PNAS 108, 12233 (2011)

strefa Brillouina tBLG 
mniejsza niż w grafenie

dla określonych kątów θ relacja dyspersji 
w punktach K i K’  staje się płaska
(kąty magiczne:   1.05,  0.5 ...)

● płaska relacja dyspersji:  energia kinetyczna bardzo mała więc efekty korelacyjne dominują

● szerokość płaskiego pasma – określa wielkość sprzężenia tunelowego z sąsiednimi obszarami AA
                                 w obszarach AA stany kwazi-związane 
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prędkość grupowa cząstki  

kąty magiczne:

● kąty magiczne tBLG  (płaska relacja dyspersji w tBLG)  -  PNAS 108, 12233(2011)

renormalizacja prędkości    Nano Lett. 10, 804 (2010)
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● osobliwości van Hove’a

w miejscu przecięcia stożków K/K’ relacja dyspersji staje się płaska, 
w wyniku hybrydyzacji pasm powstaje punkt siodłowy - osobliwość w DOS

modelowanie tight-binding pomiar STM
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● naprężenia, deformacja sieci, pole pseudomagnetyczne w tBLG

pole pseudomagnetyczne

oddziaływanie vdW generuje naprężenia, które prowadzą 
do relaksacji sieci (zmiany odległości międzyatomowych)

położednia 
atomów

tensor naprężeń potencjał wektorowy

amplituda:

PRB 98, 224102 (2018)



24

PRB 96, 075311 (2017)

energia wiązania

pole B

duże B

=

duża energia
(przerwa AB/BA)
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● domeny AB/BA i (topologiczne) stany krawędziowe 1D w tBLG 

● dla małych kątów θ
c
<1.10 oddziaływanie vdW może powodować relaksację (rekonstrukcję) sieci

● rekonstrukcja prowadzi do wyraźnego przestrzennego rozdzielenia obszarów AB, BA od AA

● obszary AA połączone są kanałami 1D, wzdłuż których poruszają się nośniki (obszar topologicznie chroniony) 

● w obszarach AB, BA otwiera się przerwa  (nośniki są wypychane) 

Nature Materials 18, 448 (2019)

● ciemne i jasne pola w obrazie TEM to domeny AB / BA
(wynik asymetrii w ustawieniu atomów)

● krzywa zielona 
– opór próbki niezależny od różnicy potencjałów 
   (kanał topologicznie chroniony)
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● magnetyzm orbitalny w tBLG

● dla θ<2 stany kwazi-zlokalizowane w obszarach AA
● tylko kilka płaskich pasm na poziomie Fermiego
● oddziaływanie SOI pomijalne w grafenie

● ewentualna silna odpowiedź układu 
na pole magnetyczne wynika 
z ruchu orbitalnego nośników

STM STM - obszar AA
(half filled vHS)

STM:       PRB 102, 121406 (2020)    -    m = 10.7 μB

SQUID:   Science 372, 1323 (2021)  -    m = 8.7 μB

obliczona
gęstość 

prądu
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● anomalny kwantowy efekt Halla (AQHE) w tBLG

QHE – kwantyzacja RXY wymuszona silnym 
   zewnętrznym polem magnetycznym
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AQHE – opór Halla  Rxy jest skwantowany przy braku zewnętrznego pola magnetycznego

konieczne są:  magnetyzm wewnętrzny + topologiczne pasma

Science 367, 900 (2020)

CNP - izolator

● kwantowanie oporu, brak odwracalności w czasie minimalizacja oddziaływania 
wymiany znosi degenerację
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● histereza Rxy dla pola magnetycznego

● układ ferromagnetyczny
● magnetyzm orbitalny

● histereza Rxy dla prądu
● bit magnetyczny

stabilność bitu magnetycznego

Science 367, 900 (2020)
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● fraktalne własności struktury elektronowej w polu magnetycznym – Hofstadter butterfly

● wielkość charakterystyczna: długość magnetyczna 
(„klasyczny” promień orbity cząstki + zasada nieoznaczoności)

● podejście półklasyczne załamuje się w silnym polu

wówczas wszystkie poziomy Landaua 
ujawniają naturę fraktalną (samopodobieństwo)

Jakie pole jest potrzebne aby zaobserować efekt?
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poziomy Landaua w grafenie

warstwy grafenu
niezależne

PRB 85, 195458 (2012)
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Nature 497, 598 (2013) 

białe linie –  QHE
żółe/czerwone linie – Hofstadter butterfly?

gęstość zapełnionego pasma Blocha
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Dziękuję za uwagę


