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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich  

1. Zastosowanie grafenowego tranzystora polowego (GFET) w czujnikach elektronicznych 
 

Charakterystyka tematu: 
Grafen zbudowany jest tylko z jednej warstwy atomów węgla. Ogromne zainteresowanie grafenem w dużej 
mierze związane jest z możliwością zastosowania tego materiału do budowy różnego typu sensorów 
charakteryzujących się doskonałymi parametrami. Bardzo duża ruchliwość nośników ładunku oraz specyficzna 
pasmowa struktura elektronowa grafenu sprawiają, iż wydaje się on być bardzo obiecującym materiałem, 
szczególnie do zastosowań w układach pomiarowych wykorzystujących czujniki o architekturze tranzystorów 
polowych z kanałem grafenowym (GFET). Praca obejmować będzie modelowanie oraz pomiar charakterystyk 
GFET. 
 

Słowa kluczowe: grafen, GFET, czujniki, metrologia. 
 

Wymagania: Kandydat powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka.  

 
2. Zastosowanie funkcjonalizowanego grafenu w metrologii kwantowej 
 

Charakterystyka tematu: 
Grafen zbudowany jest tylko z jednej warstwy atomów węgla. Z tego powodu charakteryzuje się typowymi 
właściwościami dwuwymiarowych systemów półprzewodnikowych, w których występuje kwantowy efekt Halla 
(QHE).  Z materiałem tym wiąże się duże nadzieje ze względu na jego właściwości elektroniczne, optyczne, 
optoelektroniczne, elektrochemiczne i mechaniczne, które są konkurencyjne w stosunku do krzemu, 
powszechnie wykorzystywanego do budowy różnych mikroczujników oraz mikrosystemów pomiarowych.  
Przewiduje się również wykorzystanie w przyszłości grafenu do budowy komputerów kwantowych.  Praca 
polegać będzie na modelowaniu układów opartych na funkcjonalizowanym grafenie pod kątem zastosowań 
metrologicznych.  
 

Słowa kluczowe: grafen, kwantowy efekt Halla, informacja kwantowa, metrologia kwantowa.  
 

Wymagania: Kandydat powinien mieć ukończony kierunek Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka. 
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Informacje dodatkowe 
 Możliwość przyjęcia dwóch doktorantów  

 Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione 


