
 

 

 University of Groningen

Spin transport in graphene - hexagonal boron nitride van der Waals heterostructures
Gurram, Mallikarjuna

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Gurram, M. (2018). Spin transport in graphene - hexagonal boron nitride van der Waals heterostructures.
[Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/3faf3ebe-ac92-4e12-8014-3f753495d04f


 

 

సారాంశాం 

 

గత శతాబ్దం యొక్క  రండవ భాగంలో, ట్రాని్స స్టర్ ఆవిష్క రణ నండి క్ంప్యూ టర్లు మరియు 

స్మా ర్ ట ఫోన్ులో శక్తవింతమైన్ మైట్రోట్రాసెస్ర్ చిప్సి  వరకు, డిజిటల్ ఎలక్ట్రటన్సకి్స  వైపు మైట్రో 

ఎలెక్ట్రటన్సకి్స  టెరా లజీ ఒక్ విప్ువానా్స  చూసంది. ఈ ప్రిక్రాలలోన్స ఎలక్ట్రటన్సక్స స్ర్క్క ూ ట్లు బైన్రీ 

అంకెలు లేదా బిట్సి , 0 మరియు 1 గా డేాన వూ క్ంి చేసి్మయి. అనేక్మైన్ లాజిక్స ప్రిక్రాలన 

ట్రప్తి చిప్స లోన ాూ క్స చేయడం దాా రా ఇపుు డు ఎలక్ట్రటన్సక్స ప్రిక్రాలు మన్ జేబులో 

స్రిపోయేలా సూకా్ష్మ క్రించబ్డా్డయి. ఈ స్మంకేతిక్ ప్రిజా్ఞన్ం ఒక్ బిలియన్-డ్డలర్ ప్రిట్రశమన 

గత స్ంవతి రాలలో స్ృష్టంచింది. ట్రప్సి్తతం, 2017 నాటిక్త, ఒక్ బిట్స ప్రిమాణం అణువుల 

ప్రిమాణాన్సక్త, అన్గా 1 నానోమీటర్లక్త చేరటం వలన్, మన్ం మూర్ యొక్క  చటటం ముగంపుక్త 

చేరాము. అలాంటి రంాక్స ట ప్రిక్రాలోు , ప్వర్ చెదిరిపొవటం అనేది ఇపుు డు ఒక్ స్వాలు. 

మైట్రోఎలెక్ట్రటన్సక్స ప్రిక్రాలలో ట్రప్సి్తత స్వాళ్లున్ ప్వర్ దురిా న్సయోగం మరియు 

ప్రిమాణపు తగ గంపు వంటి వాటిన్స అధిగమంచడ్డన్సక్త, ప్రిశోధకులు ఎలక్ట్రటన్ యొక్క  అదన్పు 

అంతర గత లక్షణం అయిన్ సు న్ అనే స్ంప్యరణ రా ంటం మెరన్సక్ల్ లక్షణానా్స  గురించి 

ప్రిశోధించటం జరిగంది. ఒక్ ఎలక్ట్రటన్ యొక్క  సు న్ అనేది తిరిగే బంగరం లేదా దిక్సి చి 

సూది యొక్క  దిశాతా క్ ట్రప్వరని్న పోలి ఉంట్లంది. బంగరం లేదా దిక్సి చి సూది అనేది 

స్వూ దిశలో లేదా అప్స్వూ దిశలో తిరిగన్ విధంగా, ఎలక్ట్రటన్ యొక్క  సు న్ అనేది క్సడ్డ 

అయస్మక ంత క్షేట్రతాన్సక్త స్ంబ్ంధించి అప్స-సు న్ మరియు డౌన్-సు న్ దిశలుగా క్లిగ 

ఉంట్లంది. ఎలక్ట్రటన్ యొక్క  ఛార్ ్ క్నాా  సు న్ యొక్క  ట్రప్యోజన్ం ఏమటంటే, శక్తని్స 

ోలోు కుండ్డ ఒక్ ఎలక్ట్రటన్ యొక్క  సు న్ న్స బాహ్ూ  అయస్మక ంత క్షేట్రతం దాా రా స్మాచారానా్స  

న్సయంట్రతించగలగవచ్చు . "సు క్ట్నాటన్సకి్స " అన్స పిలవబ్డే ఈ కొత ి రంగ ప్రిశోధన్ యొక్క  

మొటటమొదటి ప్రిక్రములు ఇప్ు టికే ఉదభ వించి వాణిజూ ప్రంగా ఉప్యోగంలో ఉనాా యి. 

ఉదాహ్రణకు, ఎలక్ట్రటన్ సు న్ు యొక్క  లక్షణాలు ఇప్ు టికే రోజువారీ ఎలక్ట్రటన్సక్స ప్రిక్రాలైన్ 

మన్ హార్ ా డిస్కక  క్ట్ైవులోన్స మాగా్న టిక్స సెనిా ర్లు మరియు మాగా్న టిక్స రాండమ్ యాకెి స్క 

మెమరీలలో ఉప్యోగంచబ్డుతునాా యి. 

అంతేరకుండ్డ, తర్లవాతి తరం సు క్ట్నాటన్సక్స ప్రిక్రాల ప్రిమాణానా్స  తగ గంచడంలోన్స 

స్వాళ్ున అధిగమంచడ్డన్సక్త, ప్రిశోధకులు కొత ిరరలైన్ మెటీరియల్ి  న అనేా ష్సి్తనాా ర్ల. 

ఈ మెటీరియలి్  స్తదూర మారగం మరియు స్తదీరఘరలం ోస్ం సు న్ు క్దలిక్న 

న్సరా హంచగలవు. ఈ శతాబ్దపు ట్రారంభంలో క్నగొన్బ్డిన్ రరబ న్ ప్రమాణువుల యొక్క  ఒక్-

అణువు మందాటి రండు-ైమెన్షన్ు పొర ట్రగాఫీన్ అనే మెటీరియల్ యొక్క  మంచి సు న్ 

ట్రానిో ు ర్ట టష్న్ పొడవు మరియు స్తదీరఘ సు న్ స్డలింపు స్మయాల అంచనా రరణంగా 

సు క్ట్నాటన్సకి్స  ఉప్యోగాలకు అనక్సలంగా ట్రగాఫీన్ ఎదిగంది. రనీ, ఆచరణప్రంగా, ట్రగాఫీనోు  

సు న్ు రవాణా అనేది కొంత స్మయం తరాా త సు న్ు న్సయమరాహతూ ం రరణంగా క్ష్టం 

అవుతుంది. ట్రప్సి్తత ప్రిశోధకులు ట్రగాఫీన్ ఆధారిత సు క్ట్నాటన్సక్సి  ప్రిక్రాల యొక్క  ప్న్సతీర్లన్స
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తగ గంచే స్మస్ూ లన గురింిచడం మరియు వాటిక్త ఎదురయేూ  స్వాళ్ున అధిగమంచడంపై 

దృష్ట కేంట్రదీక్రించార్ల. 

స్తమార్ల దశాబ్దం ట్రక్తతం సు న్ ట్రానిో ు ర్ ట న్స మొదట క్నగొన్ా పుు డు, అది 

స్మపేక్షంగా తకుక వ సు న్ స్డలింపు స్మయం మరియు సు న్ విస్రిణ పొడవులన 

చూపించింది. ఈ రంగంలో తదుప్రి ట్రప్యతాా లు, ట్రగాఫీన్ ఆధారప్డిన్ ఉప్రితలం, ట్రగాఫీన్ 

పై ఉన్ా  మలినాలు మరియు రంాక్స టి  యొక్క  నాణూ త అనేవి దాన్స రవాణా లక్షణాలన 

ట్రప్భావితం చేయడంలో కీలక్ ాట్రత పోష్సి్మయన్స సూచిసి్తనాా యి. ఈ థీసస్క లో 

స్మరిు ంచబ్డిన్ ప్రిశోధన్ ప్న్స ఈ స్మస్ూ లన ప్యరిగిా కొత ిప్రిక్ర జ్ఞూ మతిన్స ఉప్యోగంచి 

ప్రిష్క రించడ్డన్సక్త దోహ్దప్డుతుంది. 

ఈ థీసస్క ట్రగాఫీన్ సు క్ట్నాట న్సకి్స  ోస్ం మొదటిస్మరి ఒక్ కొత ి ప్రిక్రానా్స  

ర్క్పొందిసి్తంది. అందులో ట్రగాఫీన్ న్స ప్యరిగిా రండు ష్ట్కక ణ బోరాన్ నైక్ట్ైడ్ (hBN) పొరల 

మధూ  అమరు టం దాా రా స్ట్ర్ి ేట్స, రంాక్స టి  ట్రప్భావం, ఛార్ ్మరియు సు న్ ట్రానిో ు ర్ ట 

లక్షణాలలో ఇనొ్హమోజన్సటీ వంటి స్వాళ్ున ప్రిష్క రించడ్డన్సక్త ట్రప్యతిా సి్తంది. 

ట్రగాఫీనోు  సు న్ ట్రానిో ు ర్ ట న్స ప్రిమతం చేసే ఒక్ ముఖ్ూ మైన్ రరక్ం-

ఫెట్రరోమాగా్న ట్స(FM)/టనా్న ల్-బాట్రరియర్/ట్రగాఫీన్ జంక్షను క్లిగ ఉన్ా  ఫెట్రరోఅయస్మక ంత 

టనా్న ల్ రంాక్స టి  యొక్క  నాణూ త అన్స అనేక్ ప్రిశోధన్లు సూచిసి్తనాా యి. చాప్టర్ 5 లో, 

మేము స్మంట్రప్దాయ ఆక్సి డ్ బాట్రరియర్ క్త బ్దులుగా ఒక్ పొర hBN టనా్న ల్-బాట్రరియర్ న్స 

ఉప్యోగంచి ఈ స్మస్ూ న ప్రిష్క రించడ్డన్సక్త ట్రప్యతిా ంచాము. అదే టనా్న ల్-బాట్రరియర్ 

పొర అదన్ంగా, లిథోట్రగాఫిక్స ట్రప్ట్రక్తయల రరణంగా క్లిగే లిథోట్రగాఫిక్స మలినాల నండి క్తంద 

ఉన్ా  ట్రగాఫీన్ న్స రాడుతుంది. 

ట్రగాఫీన్ యొక్క  వివిధ ట్రాంతాలోు  సేక్రించిన్ ఛార్ ్క్దలిక్ విలువలు ఒక్దాన్సకొక్టి 

దగ గరగా ఉనాా యన్స మా ప్రిక్రం చూపించే ఛార్ ్రవాణా లక్షణాలు సూచిసి్తనాా యి. సు న్ 

ట్రానిో ు ర్ట టష్న్ కొలతలు ట్రగాఫీన్ యొక్క  వివిధ ట్రాంతాలలో స్థసరరమైన్, ఇంచ్చమంచ్చ 

స్మాన్మైన్ సు న్ స్డలింపు ారామతులకు రరణమయాూ యి. అంతేరకుండ్డ, వాహ్క్ం 

స్రిపోన్స ఎలక్ట్ టోడుు ఉన్ా  స్థసరతిలో, ఒక్ మోనోలేయర్- hBN- టనా్న ల్ బాట్రరియర్ తో క్ప్ు బ్డి 

ఉన్ా  12.5 మైట్రకొమీటర్ ట్రగాఫీన్ ఛాన్ల్ అంతా సు న్ ట్రానిో ు ర్ ట న క్సడ్డ గమన్సంచాము.  

ఇది hBN యొక్క  పిన్ రంట్రధ రహత స్ా భావానా్స  మరియు ట్రగాఫీన్ తో hBN యొక్క  స్థకీ ున్ 

ఇంటరే్ట స్క న్స సూచిసి్తంది. 

ఈ ఫలితాలు ఒక్ శుట్రభమైన్ వాతావరణంలో ట్రగాఫీన్ యొక్క  అంతర గత సు న్ రవాణా 

లక్షణాలన ప్రిశోధించడ్డన్సక్త ఒక్ ఉప్రితలంగా మరియు ఒక్ టనా్న ల్-బాట్రరియర్ వలె hBN 

న ఉప్యోగంచ్చోగలిగే స్మమరార ూ నా్స  సూచిసి్మయి. రనీ, మోనోలేయర్-hBN బాట్రరియర్ క్త 

స్ంబ్ంధించి, స్మపేక్షంగా తకుక వ ఇంటరే్ట స్క-న్సరోధక్ ప్రిధి RcA ట్రాడక్స ట రరణంగా, నాన్-

ఇనేా సవ్ సు న్ ఇంజెక్షన్ మరియు డిటెక్షన్ ోస్ం అధిక్ స్ంఖ్ూ లో hBN పొరలన 

ఉప్యోగంచాలిి న్ అవస్రం ఉంది. FM వైపు సు న్ు యొక్క  తిర్లగుట్రప్వాహానా్స  RcA ట్రాడక్స ట 

విలువ ప్రిగణిసి్తంది. అంతేరకుండ్డ, hBN పొరల స్ంఖ్ూ  పెరిగే కొస్థదీద, FM/hBN/ట్రగాఫీన్ సస్టం 

లో పెదద సు న్ ఇంజెక్షన్ పోలరైజేష్న్ న్స బ్యాస్క యొక్క  ఫంక్షన్ గా అంచనా వేశార్ల. 

ఫెట్రరోమాగా్న ట్స/థిన్- hBN/ట్రగాఫీన్ సస్టమ్ి  న్స బ్యాస్క చేయటం దాా రా విదుూ త్-

క్షేట్రతాలు, ట్రగాఫీన్ యొక్క  ఎలెక్ట్ టోస్మట టిక్స గేటింగ్, మరియు ట్రగాఫీనోు  అయస్మక ంత స్మమీప్ూ  
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మారిు డి విభజన్న ట్రపేర్టపించడం వంటి గొప్ు  భౌతిక్ శాక్ట్స్ ివిష్యాలన చూపించవచ్చు న్న్స 

ఊహంచిన్ప్ు టికీ, అది స్మహతూ ంలో ఇంతవరకు అనేా ష్ంచబ్డలేదు.  ఇట్లవంటి 

విష్యాలన అనేా ష్ంచడ్డన్సక్త, 6 వ అధాూ యంలో, ోబాల్ట / బైలేయర్- hBN / ట్రగాఫీన్ యొక్క  

టనా్న లింగ్ రంాక్స టి  పై పెటిటన్ విదుూ త్ క్షేట్రతం మీద భేదాతా క్ సు న్-ఇంజెక్షన్ మరియు 

డిటెక్షన్ పోలరైజేష్ను ఏ విధంగా ఆధారప్డి ఉంాయన్స అధూ యన్ం చేశాము. గది 

ఉష్ణణ ట్రగతల వదద జరిపిన్ మా సు న్-ట్రానిో ు ర్ట టష్న్ కొలతలు, ఆశు రూ క్రంగా ± 100% వరకు 

పెదదవైన్ బ్యాస్క ట్రపేరిత భేదాతా క్ సు న్-ఇంజెక్షన్ మరియు డిటెక్షన్ పోలరైజేష్న్ున, 

మరియు జీరో బ్యాస్క క్త స్మీప్ంలో పోలరైజేష్న్ు యొక్క  అప్యరా మైన్ సైన్ ఇన్ా ర షన్ న్స 

బ్హర గతం చేశాయి. 

సు న్ ఇంజెక్షన్ మరియు డిటెక్షన్ పోలరైజేష్న్ యొక్క  పెదద విలువలన 

ఉప్యోగంచి, మేము రండు-టెరిా న్ల్ సు న్ వాల్ా  న్ందు డిఫరన్సషయల్ ఇనా్ ర టడ్ సు న్ 

సగా ల్ 800 Ω వరకు మరియు మాగా్న ట్కరససెటన్ి  న్సష్ు తి ి 2.7% వరకు రిరరా్ల ప్రిమాణానా్స  

ట్రప్దరిశ ంచాము. అంతేరక్, చాప్టర్ 8 లో ఇచిు న్ బైలేయర్- hBN టనా్న ల్ బాట్రరియర్ రంాక్స టి  

న్స ఉప్యోగంచి హాన్ను సు న్ ట్రపిజెష్న్ కొలతల దాా రా రండు-టెరిా న్ల్ కొలత జ్ఞూ మతిలో 

సు న్ ట్రానిో ు ర్ ట యొక్క  స్ు ష్టమైన్ ఆధారం క్సడ్డ మన్ం గమన్సంచవచ్చు . ఇది రండు-

టెరిా న్ల్ హాస్థనేు సగా ల్ యొక్క  మొటటమొదటి ట్రప్దరశ నే రక్ ఈ ఫలితాలు స్మంకేతిక్ంగా ట్రగాఫీన్ 

సు ంట్రాన్సక్స అనవరనిాలకు చాలా అనవైన్వి. 

రండు టెరిా న్ల్ మాగా్న ట్కరసస్టన్ి  సగా లి్  మరింత మెర్లగుప్రచడ్డన్సక్త మరియు 

గది ఉష్ణణ ట్రగత థరా ల్ ఉష్ణ శక్త,ి kBT, న్స దాటి ట్రగాఫీన్ లో సు న్-న్సలా  మెర్లగుప్రచడ్డన్సక్త క్సడ్డ 

మేము ఇక్క డ స్లహాలు పొందుప్రిచాము. అవి ట్రగాఫీనోు  సు న్ రవాణా అధూ యనాన్సక్త ప్యరిగిా 

కొత ిదార్లలన్స తెరవడ్డన్సక్త దోహ్దం చేసి్మయి. ఈ ఫలితాలు ప్యరిగిా hBN క్ప్ు బ్డి ఉన్ా  

ప్రాూ వరణంలోన్స ట్రగాఫీనోు  అప్యరా మైన్ పెదద సు న్-ఇంజెక్షన్ మరియు డిటెక్షన్ 

పోలరైజేష్న్ున స్మధించడ్డన్సక్త బైలేయర్- hBN టనా్న ల్ బాట్రరియరు విశేష్తన సూచిసి్మయి. 

అంతేరకుండ్డ, ఎకుక వ సు న్-న్సలా  మరియు అధిక్ మాగా్న ట్కరసస్టన్ి  న్సష్ు తి ి యొక్క  

న్సయంట్రతిత విలువలతో క్సడిన్ రండు-టెరిా న్ల్ సు న్-వాల్ా  ట్రప్భావం అనేది, ఆచరణాతా క్ 

ట్రగాఫీన్ ఆధారిత సు న్ ఫీల్-ాఎఫెక్స ట ట్రాని్స స్టర ున న్సతూ  జీవితం లోన్సక్త ట్రగహంచే దిశలో మరింత 

దగ గరగా చేసి్తంది. 

ఇప్ు టివరకు, మేము విదుూ త్ సు న్ ఇంజెక్షన్ మరియు డిటెక్షన్ ోస్ం ఒక్ 

బాట్రరియర్ లాగా ఎకే్ష్ఫ లియేటెడ్-hBN న్స ఉప్యోగంచాము. ఈ ప్దార రం అధిక్ నాణూ తన క్లిగ 

ఉండటమే రకుండ్డ దీన్సన్స hBN స్ే టిరల యొక్క  పొరలన ప్లుమార్లు మోనో, దాి  లేదా క్ట్ై 

పొరల వరకు తీయడం దాా రా స్తలభంగా పొందవచ్చు . అయిన్ప్ు టికీ, భవిష్ూ తిు-స్థస్మరయి 

అనవరనిాల ోస్ం, భారీ స్థస్మరయిలో కెమక్ల్ వేప్ర్ డిాసష్న్ (CVD) దాా రా పెంచిన్ 

ప్దారారలన ఉతు తి ిచేయడం ముఖ్ూ ం. దీన్సక్త స్ంబ్ంధించి, 7 వ అధాూ యంలో మేము 

ట్రగాఫీనోు  విదుూ త్ సు న్ ఇంజెక్షన్ న్స అధూ యన్ం చేయడ్డన్సక్త CVD చే పొర మీద పొరగా వృదిద 

చెందిన్ రండు పొరలు క్లిగన్ hBN టనా్న ల్-బాట్రరియర్ న్స వాడుకునాా ము. 

పెదద- విస్తరి ణంలో CVD చే పెరిగన్ hBN టనా్న ల్-బాట్రరియర్లు క్లిగన్ ఫెట్రరో 

అయస్మక ంత రంాక్స టి  గురించి వివరించాము. hBN ఉప్రితలంపై హై-మొబిలిటీ ట్రగాఫీన్ 

స్తదూర సు న్ రవాణాన చూపిసి్తందన్స క్సడ్డ తెలియజేశాము. 7 వ అధాూ యంలో, ఒక్ hBN 

ఉప్రితలంపై ఉన్ా  హై-మొబిలిటీ ట్రగాఫీన్ న్స స్మర రవంతమైన్ సు న్ ట్రానిో ు ర్ ట ోస్ం ఒక్ 
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పెదద-ట్రాంతంలో రండు-పొరల-CVD-hBN టనా్న ల్ బాట్రరియర్ తో క్లిపే అవరశం 

స్మధూ మవుతుందన్స క్సడ్డ న్సర్క్పించాము. 

CVD-hBN యొక్క  స్మంట్రప్దాయ తేమ బ్దిలీ దాా రా ట్రగాఫీన్ యొక్క  నాణూ త 

క్ష్మణించిన్ రరణంగా మా ప్రిక్రాలోు  తకుక వ క్దలిక్ మరియు చిన్ా  సు న్ రిలాకేి ష్న్ 

స్మయానా్స  మేము గమన్సంచాము. రండు పొరల-CVD-hBN బాట్రరియర్ రంాక్స టి  క్త ాజిటివ్ 

మరియు న్నగటివ్ డిఫరన్సషయల్ సు న్ పోలరైజేష్న్ న్స క్సడ్డ మేము తెలుస్తకునాా ము. 

అంతేరకుండ్డ, చాప్టర్ 6 లో వివరించిన్ ఎకే్ష్ఫ లియేటెడ్-hBN బాట్రరియర్ లాగా రకుండ్డ, సు న్ 

ట్రువణీక్రణ ± 0.3 V బ్యాస్క ప్రిధిలో తన్ గురి్లన మార్లు ోదు మరియు దాన్స ప్రిమాణం 

పెదద న్నగటివ్ బ్యాస్క విలువల వలు మాట్రతమే పెర్లగుతుంది. ఈ లక్షణాలు రండు-పొరల-

CVD-hBN మరియు 6 వ అధాూ యంలో వివరించిన్ బైలేయర్-ఎకే్ష్ఫ లియేటెడ్-hBN టనా్న ల్ 

బాట్రరియరు మధూ  వూ తాూ స్మనా్స  ట్రువీక్రిసి్మయి. 

-0.2 V బ్యాస్క వదద రండు-పొరల-CVD-hBN బాట్రరియరుకు 15% వరకు ఉన్ా  పెదద 

సు న్ పోలరైజేష్న్ విలువ, పెదద-విస్తరి ణంలో సు ంట్రాన్సక్స అనవరనిాలకు CVD-hBN టనా్న ల్ 

బాట్రరియరున ఉప్యోగంచ్చకునే స్మమరార ూ నా్స  సూచిసి్తంది. అంతేరకుండ్డ, మేము పొందిన్ 

ఫలితాలన ప్రిశీలిసే,ి టనా్న ల్ బాట్రరియర్ యొక్క  మందంతో ాట్ల, ఇతర ారామీటర్లు 

అయిన్, hBN యొక్క  నాణూ త మరియు దాన్స రండు మోనోలేయెర్ి  యొక్క  స్మపేక్ష అమరిక్ 

వంటివి, సు న్ టన్ా లింగ్ లక్షణాలన గురింిచడంలో ముఖ్ూ మైన్ ాట్రత పోష్సి్మయి. ఈ 

ఫలితాలన ఆధారంగా చేస్తకున్స, సు క్ట్నాటన్సకి్స  క్మూూ న్సటీక్త ముఖ్ూ మైన్ ఒక్ విష్యానా్స  

మేముట్రప్సి్మవిసి్తనాా ము. అది ఏమటంటే CVD-hBN టన్ా ల్ బాట్రరియర్ దాా రా సు న్ 

ఇంజక్షన్ యొక్క  ట్రాథమక్ స్ా భావానా్స  వివరించడం. అంతే రకుండ్డ దీన్స మూలంగా 

భవిష్ూ తిు వాణిజూ  అనవరనిాల ోస్ం పెదద-విస్తరి ణ CVD-hBNన ఉప్యోగంచగల అవరశాల 

గురించి లోతైన్ విష్యానా్స  మేము తెలుపుతునాా ము. 

ముగంపుగా, ఈ థీసస్క లో తెలియజేసన్ ఫలితాలు, ట్రగాఫీనోు  సు న్ రవాణా మరియు 

hBN బాట్రరియరు దాా రా సు న్ ఇంజెక్షన్ యొక్క  స్ా భావాలన్స అవగాహ్న్ చేస్తోవాన్సక్త 

వీలయేూ  దిశగా ముఖ్ూ మైన్ పురోగతులకు ట్రప్తీక్గా న్సలుసి్మయి. ట్రగాఫీన్-hBN వాన్ డెర్ వాలి్  

హెటెరోక్ట్స్టక్ు ర ు ఆధారంగా, ఆచరణాతా క్ సు క్ట్నాటన్సక్స ప్రిక్రాలు న్సజర్క్ప్ం దాలేు ందుకు 

ఎదురయేూ  స్వాళ్ున అధిగమంచడ్డన్సక్త ఈ అవగాహ్న్ ఉప్యోగప్డుతుంది. 

ట్రగాఫీన్ సు క్ట్నాటన్సకి్స  లో పెర్లగుతున్ా  ఆస్క్త ి నేప్థూ ంలో, 8వ అధాూ యంలో, 

స్మర రవంతమైన్ సు న్ ట్రానిో ు స్థర్ ట మరియు స్మర రవంతమైన్ సు న్ ఇంజెక్షన్ మరియు 

డిటెక్షన్ ోస్ం అవస్రమైన్ ఒక్ టనా్న ల్ బాట్రరియర్ ోస్ం, స్రైన్ ఉప్రితలానా్స  గురింిచడం 

అనే ోణంలో, ట్రగాఫీన్ సు క్ట్నాటన్సకి్స  ప్రిశోధన్ దాన్స యొక్క  ట్రప్సి్తత స్థసరతిన్స చేర్లోవడ్డన్సక్త చేసన్ 

పురోగతిన్స మేము స్మీక్షంచాము. మేము ట్రగాఫీన్-ష్ట్కక ణ బోరాన్ నైక్ట్ైడ్ హెటెరోక్ట్స్టక్ు ర ులోన్స 

సు న్ ట్రానిో ు ర్లట విష్యంలో ఇటీవలి స్థసేటట్స-ఆఫ్-ది-ఆర్ ట ఆవిష్క రణలన చరిు ంచటమే రక్ 

ట్రగాఫీనోున్స సు న్ ట్రానిో ు ర్ ట యొక్క  న్సజమైన్ శక్తసి్మమరార ూ లన అర రం చేస్తకొనేందుకు 

ఎదురయేూ  ట్రప్సి్తత స్వాళ్ళ న గురింిచాము. సు న్ ఆధారిత ప్రిక్ర అనవరనిాలన 

గురింిచడ్డన్సక్త మరియు వాటిలోన్స ఆస్క్తకి్రమైన్ భౌతిక్శాక్ట్స్ ి సూట్రతాలన అనేా ష్ంచడం 

ోస్ం ట్రగాఫీన్ తో హెటెరోక్ట్స్టక్ు ర ున ర్క్పొందించడ్డన్సక్త hBN లో అవస్రమైన్ లక్షణాల మీద 

మేము మా దృ కో ణాలన వివరించాము. 
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