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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πρόκειται να γίνει η μελέτη, η σύνθεση 

του οξειδίου του νικελίου (NiO) και του εμπλουτισμένου οξειδίου του νικελίου 

καθώς και ο χαρακτηρισμός τους, για εφαρμογή σε φωτοβολταϊκές συσκευές και 

διατάξεις. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί βαθύτερη ανάλυση των όρων HTL και 

ETL της αγωγιμότητας των φωτοβολταϊκών διατάξεων, όπου θα δοθούν οι 

σωστότεροι και ακριβέστεροι ορισμοί των εννοιών αυτών. Επιπλέον, θα γίνει 

ανάλυση της διάταξης και των στρωμάτων που περιλαμβάνει ένα φωτοβολταϊκό και 

θα αναφερθούν κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές του. Μετέπειτα, θα αναφερθούμε 

στις τεχνικές σύνθεσης, οι οποίες είναι η τεχνική sol-gel και η δημιουργία 

nanoparticles. Μετά ακολουθεί η εισχώρηση στο κυριότερο θέμα αυτής της 

πτυχιακής εργασίας αναφέροντας και αναλύοντας με αρκετή λεπτομέρεια τις 

πειραματικές τεχνικές ανάλυσης των συνθέσεων που πραγματοποιήθηκαν και της 

πειραματικής διαδικασίας που ακολούθησε η σύνθεση του NiO και του 

εμπλουτισμένου NiO. Παράλληλα κάνουμε αναφορά στα αποτελέσματα που 

πάρθηκαν με την βοήθεια των πειραματικών τεχνικών και η ανάλυσή τους. Τέλος, 

ακολουθούν τα συμπεράσματα που καταλήξαμε από την συγκεκριμένη έρευνα και η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.  

 

Λέξεις κλειδιά: NiO, εμπλουτισμένο NiO, φωτοβολταϊκές διατάξεις, spin coating, 

νανοσωματίδια. 
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ABSTRACT 

 

 This thesis will study, synthesize and characterize nickel oxide (NiO) and 

enriched nickel oxide for application in photovoltaic devices and devices. In 

particular, a more in-depth analysis of the HTL and ETL terms of photovoltaic 

conductivity will be provided, giving more accurate and precise definitions of these 

concepts. In addition, the layout and layers of a photovoltaic will be analyzed and 

some specific applications will be mentioned. Hereinafter, we will refer to the 

synthesis techniques, which are the sol-gel technique and the creation of 

nanoparticles. This is followed by an introduction to the main topic of this thesis, 

detailing and analyzing in detail the experimental techniques for analyzing the 

compositions performed and the experimental procedure followed by the synthesis of 

NiO and enriched NiO. At the same time we refer to the results obtained with the help 

of experimental techniques and their analysis. Finally, the conclusions drawn from 

this research and the bibliography used are as follows. 

 

Keywords: NiO, enriched NiO, photovoltaic devices, spin coating, nanoparticles 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Από την ανακάλυψη, από τον πρώιμο άνδρα, ότι οι βράχοι θα μπορούσαν να 

τροποποιηθούν για να φτιαχτούν εργαλεία, ο κόσμος έχει απαιτήσει υλικά όλο και με 

περισσότερη πολύπλοκη λειτουργικότητα. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, δεν 

αποτελεί έκπληξη ότι η ανάπτυξη νέων συνθετικών μεθόδων ήταν ένας σημαντικός 

τομέας της επιστημονικής προσπάθειας. Πολλά ανόργανα υλικά, όπως είναι τα 

οξείδια ή τα καρβίδια μετάλλων, μπορούν να παρασκευαστούν αρκετά απλά με 

ανάμιξη αντιδραστηρίων σκόνης και θέρμανση για να δώσουν το επιθυμητό προϊόν. 

(A. E. Danks, 2016) 

 Από την άλλη, η κλιμάκωση της ανάπτυξης του παγκόσμιου πληθυσμού και 

της οικονομίας οδήγησε σε αυξανόμενη ζήτηση εναλλακτικών και αποτελεσματικών 

λύσεων όπως είναι οι πηγές ενέργειας μηδενικών εκπομπών. Μεταξύ των διαθέσιμων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί το 

μεγαλύτερο δυναμικό που πρέπει να κλιμακωθεί για την κάλυψη αιτημάτων που 

σχετίζονται με την μελλοντική ενέργεια. Πληροφοριακά, μπορεί να αναφερθεί ότι η 

παροχή ηλιακής ενέργειας στον πλανήτη είναι τεράστια και είναι 3 × 1024 J ανά έτος. 

Η πλήρης μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας του φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια 

,που πέφτει στη γη σε μια ώρα, μπορεί να τροφοδοτεί την μεγάλη ποσότητα ενέργειας 

που καταναλώνεται παγκοσμίως σε ένα ολόκληρο έτος. Ως αποτέλεσμα, η συλλογή 

λιγότερο από το 0,02% αυτής της ηλιακής ενέργειας θα αποτελούσε μία επαρκής 

ποσότητα για να ικανοποιήσει τις σημερινές ανάγκες του πλανήτη. Ως εκ τούτου, το 

πιο ελπιδοφόρο και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος συλλογής αυτής της ηλιακής 

ενέργειας είναι μέσω ηλιακών κυττάρων ή αλλιώς κυψελών. (Md Azimul Haque, 

2017) 

 Η πρώτη ανακάλυψη και παρατήρηση ενός φωτοβολταϊκού φαινομένου 

πραγματοποιήθηκε το 1839, «από τον πειραματικό φυσικό Edmund Becquerel, σε 

ηλεκτρολυτικά υγρά. Για να αναδειχθεί η σημασία αυτού του φωτοβολταϊκού 

φαινομένου, πέρασαν πάνω από 100 χρόνια πολλών παρατηρήσεων, ερευνών και 

πειραματικών προσπαθειών διότι είχαν ως στόχο την αξιοποίησή του σε εφαρμογές 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 1954, πραγματοποιήθηκε η παρασκευή της 

πρώτης φωτοβολταϊκής κυψελίδας από κρυσταλλικό πυρίτιο, με επαφή ημιαγωγών 
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απόδοσης 4,5% και έπειτα 6%, από τους σπουδαίους ερευνητές D. M. Chapin, C. S. 

Fuller και G. L. Pearson. (Φραγκιαδάκης, 2014) 

Σήμερα, η φωτοβολταϊκή κοινότητα αναπτύσσεται συνεχώς και έτσι νέες γενεές 

ηλιακών τεχνολογιών δημιουργούνται. Τέτοια ηλιακά κύτταρα είναι για παράδειγμα 

τα οργανικά φωτοβολταϊκά (Organic photovoltaic, OPV), τα ηλιακά κύτταρα 

ευαισθητοποιημένα στις βαφές (Dye-sensitized solar cells, DSSCs), κυψελιδικά 

ηλιακά κύτταρα (Quantum Dot-Sensitized solar cells, QDSCs) και τα ηλιακά κύτταρα 

με βάση το οξείδιο (Organic solar cell, OSC). Αυτές οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν 

ευελιξία και μείωση κόστους, όσον αφορά τόσο την επεξεργασία υλικού όσο και την 

ενσωμάτωση των διάφορων συσκευών. (Md Azimul Haque, 2017) 

 Τα οργανικά ηλιακά κύτταρα (OSCs) είναι φωτοβολταϊκές συσκευές τρίτης 

γενιάς που έχουν διερευνηθεί εκτενώς λόγω της δυνατότητάς τους για ευέλικτες 

φωτοβολταϊκές συσκευές χαμηλού κόστους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

παραχθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές κατασκευής όπως οι τεχνολογίες εκτύπωσης. 

Τα μέταλλα μετάπτωσης όπως το NiO, MoO3 και WO3 και η χρήση αυτών ως 

στρομάτων μεταφοράς οπών έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στους 

χρόνους ζωής μιας τέτοιας συσκευής. (Arjun Singh, 2017) 

 

 

 

Σκοπός – Στόχος  
 Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται η εξέταση, η σύνθεση 

και ο χαρακτηρισμός των υλικών NiO και εμπλουτισμένου NiO για εφαρμογή σε 

φωτοβολταϊκές διατάξεις. Στόχος και σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η 

εστίαση στην ιδιότητα των υλικών αυτών και πως με την κατάλληλη σύνθεση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διατάξεις ηλιακής ενέργειας, όπως είναι τα 

φωτοβολταϊκά. Ως εκ τούτου, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η κατανόηση όλων των 

εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα πτυχιακή καθώς και η αναφορά στα 

ουσιώδη και απαραίτητα πειραματικά δεδομένα για να γίνει η κατάλληλη ανάλυση 

του κάθε αποτελέσματος και των ιδιοτήτων των NiO και εμπλουτισμένου NiO για 

την αποδοτικότερη εφαρμογή τους σε φωτοβολταϊκές διατάξεις.  
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Σχεδιάγραμμα της εργασίας 

 Στο 1ο μέρος γίνεται μια γενική θεωρητική αναζήτηση των εννοιών του 

φωτοβολταϊκού φαινομένου και των τεχνικών σύνθεσης των υλικών. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιείται λεπτομερέστατη αναφορά  στον ορισμό του φωτοβολταϊκού 

φαινομένου, στην ανάλυση της διάταξης και των στρωμάτων που το απαρτίζουν. 

Επίσης, στο κομμάτι με τα φωτοβολταϊκά αναλύεται η αγωγιμότητα μιας 

φωτοβολταϊκής διάταξης, και συγκεκριμένα οι αγωγιμότητες HTL και ETL, και 

γίνεται αναφορά σε σημαντικές εφαρμογές των φωτοβολταϊκών διατάξεων.  Στις 

τεχνικές σύνθεσης, γίνεται αναφορά στην τεχνική σύνθεσης που χρησιμοποιήθηκε, 

στην τεχνική  sol-gel, και αναφορικά σε μία άλλη τα νανοσωματίδια (nanoparticles). 

 Στο 2ο μέρος αρχίζει η εισχώρηση στο κυρίως θέμα της πτυχιακής αυτής που 

είναι το πειραματικό μέρος. Οπότε, σε αυτό το μέρος πραγματοποιείται η ανάλυση 

του των πειραματικών τεχνικών που πραγματοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του 

πειραματικού μέρους της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι τεχνικές 

spin coating, AFM, XRD και UV- Vis Spectroscopy.  

 Το 3ο μέρος αποτελεί την πειραματική διαδικασία, όπου παρουσιάζεται με 

λεπτομέρεια η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να παρθούν τα σωστά 

αποτελέσματα από την σύνθεση των υλικών NiO και εμπλουτισμένου NiO με τα 

κατάλληλα ποσοστά ώστε να επιφέρουν την καλύτερη απόδοση για την χρήση τους 

σε φωτοβολταϊκές διατάξεις.  

 Το 4ο μέρος αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της συγκεκριμένης 

ερευνητικής και πειραματικής πτυχιακής εργασίας. Με το συγκεκριμένο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της βασικής δομής αυτής της πτυχιακής. 

Συγκεκριμένα, σε αυτό το κομμάτι γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 

πάρθηκαν από την πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε  και με την χρήση των 

πειραματικών τεχνικών που αναφέρθηκαν. 

 Τέλος, γίνεται η παρουσίαση μιας σφαιρικής συζήτησης σε σχέση με το θέμα 

αυτής της πτυχιακής, πραγματοποιείται η κατάληξη στα κυριότερα συμπεράσματα τα 

οποία πάρθηκαν τόσο από το θεωρητικό κομμάτι όσο και από το πειραματικό μέρος 

και γίνεται παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκοπήσεις που έγινε χρήση κατά την 

διάρκεια συγγραφής της παρούσας πτυχιακής εργασίας . 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1. Φωτοβολταϊκά 

 

 Η ενέργεια αποτέλεσε από την αρχαιότητα, και αποτελεί, τον κινητήριο μοχλό 

για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε όλη την ιστορική καθοδική πορεία της 

ανάπτυξης του ανθρώπου, ο ίδιος χρησιμοποίησε με μεγάλη εφευρετικότητα της 

πολύτιμες δυνατότητες που του παρείχε απλόχερα η δύναμη της φύσης, όπως για 

παράδειγμα η δύναμη της φωτιάς, η δύναμη του νερού, η δύναμη του ανέμου και του 

ήλιου, έχοντας ως βασικό σκοπό την βελτίωση και καλυτέρευση των καταστάσεων 

και συνθηκών για την διαβίωσή του. (Φραγκιαδάκης, 2014) 

Σήμερα, το σύνολο των πηγών ενέργειας που έχει ο άνθρωπος στην διάθεσή του 

ποικίλει. Ειδικότερα, διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, στις πηγές ενέργειας από 

υπάρχοντα αποθέματα εντός του στερεού μέρους του φλοιού της Γης, το οποίο έχει 

συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, όπως για παράδειγμα είναι τα ορυκτά καύσιμα και στις 

πηγές ενέργειας που σε καθημερινή βάση και αέναα παρέχονται σε έναν βαθμό ήπιας 

εκμετάλευσης, όπως είναι η ακτινοβολία ενέργειας από τον ήλιο. (Φραγκιαδάκης, 

2014) 

 Στις πηγές ενέργειας της δεύτερης κατηγορίας ανήκει το φωτοβολταϊκό 

φαινόμενο. Συγκεκριμένα, η ενέργεια που ακτινοβολείται από τον ήλιο και φτάνει 

στην γη, προσδίδει μια ασταμάτητη ενέργεια η οποία αξιοποιείται με διάφορες 

μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι η απορρόφηση από συνδυασμό υλικών 

παράγοντας έτσι ηλεκτρισμό, όπως είναι το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το 

φωτοβολταϊκό φαινόμενο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Αξίζει να αναφερθεί ότι, από το 2008 

μέχρι σήμερα, η παγκόσμια συνεισφορά του φωτοβολταϊκού (ΦΒ) στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 0,06% σε 0,5% . Η ταχεία εκθετική ανάπτυξη 

της εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής χωρητικότητας από το 2000 έως το 2010 

επηρεάστηκε έντονα από τις εθνικές επιδοτήσεις. Στα τέλη του 2011, τα ΦΒ άρχισαν 

να παρέχουν περίπου το 2% της ηλεκτρικής ενέργειας της ζήτησης στην Ευρώπη, σε 

σχέση με το 1,15% ου σημειώθηκε μέχρι τα τέλη του 2010. Στη Σλοβενία, το 0,44% 

της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από ηλιακά κύτταρα το 2011. (Vozel, 

2011) 
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1.1.1. Ορισμός 

 Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι η εμφάνιση ηλεκτρικής τάσης σε ένα 

σύστημα που εκτίθεται σε ηλιακή ακτινοβολία. Με απορρόφηση των φωτονίων, οι 

φορείς φόρτισης διεγείρονται στη ζώνη αγωγιμότητας. Ο μηχανισμός του επαγόμενου 

ηλεκτρονίου σε μία μετάβαση σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση είναι παρόμοια 

με εκείνη του φωτοηλεκτρικού αποτελέσματος, όπου το φωτόνιο είναι επαρκές ως 

ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνει ένα ηλεκτρόνιο από την επιφάνεια ενός 

μετάλλου. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο εξηγήθηκε από τον Albert Einstein το 1905. 

Η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια ονομάζεται 

φωτοβολταϊκό φαινόμνενο (PV). Συσκευές που εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά 

φαινόμενα ονομάζονται ηλιακά κύτταρα, επίσης φωτοβολταϊκά κύτταρα ή 

φωτοβολταϊκές συσκευές. Η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται 

σε περίπου 2 · 1014 kWh ετησίως. (Vozel, 2011) 

 Ουσιαστικά, μια φωτοβολταϊκή κυψελίδα αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα 

από 2 υλικά τα οποία βρίσκονται σε επαφή. Όταν το σύστημα αυτό φωτίζεται, 

εμφανίζεται στα άκρα του μια συνεχής ηλεκτρική τάση. Ειδικότερα, ένα 

φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι αυτό που βασίζεται στην δημιουργία 2 ημιαγώγιμων 

στρωμάτων που έρχονται σε επαφή. Συχνά, τα 2 στρώματα αποτελούνται από το ίδιο 

κύριο υλικό, και το ένα στρώμα είναι ημιαγωγός τύπου n και το άλλο στρώμα είναι 

ημιαγωγός τύπου p. Στο εξωτερικό τους τοποθετούνται τα κατάλληλα ηλεκτρόδια 

που απαιτούνται. Συνήθως, η κατασκευή μιας φωτοβολταϊκής κυψελίδας έχει σχήμα 

μιας σχεδόν τετράγωνης πλάκας, έτσι ώστε η εσωτερική επαφή των 2 ημιαγωγών να 

καταλαμβάνει όλη την επιφάνεια του πλακιδίου. Όταν το φωτοβολταϊκό φωτίζεται, 

προκαλείται στο εσωτερικό ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ονομάζεται φωτόρευμα, και 

είναι ανάλογο με την πυκνότητα ισχύος του ηλιακού φωτός που προσπίπτει στην 

επιφάνειά του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Πληροφοριακά, σε μία φωτοβολταϊκή 

κυψελίδα, η αναπτυσσόμενη συνεχής ηλεκτρική τάση του ανοιχτού κυκλώματος 

κυμαίνεται στα 0,5-0,7V, και το ηλεκτρικό ρεύμα 10-40mA/cm2 αντίστοιχα, για 

πυκνότητα ισχύος ηλιακού φωτός 1Kw/m2. (Φραγκιαδάκης, 2014) 

 Μετά από τις παραπάνω εκτιμήσεις,  η ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να είναι 

μία από τις πιο ελπιδοφόρες πηγές ενέργειας, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Το 

πρόβλημα είναι, ωστόσο, το πολύ υψηλό κόστος των φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα των 

κρυσταλλικών ηλιακών κυψελών πυριτίου. Παρόλο που υπάρχουν φθηνότερες 

εναλλακτικές λύσεις έναντι του πυριτίου, δεν υπάρχει είτε απόδοση είτε χημική 
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σταθερότητα, ή δεν μπορούν να παρασκευαστούν με τεχνικές γρήγορης 

επεξεργασίας. Κατά κύριο λόγο, η απόδοση των ηλιακών κυττάρων περιορίζεται από 

το χάσμα της ζώνης αγωγιμότητας του χρησιμοποιούμενου υλικού, επειδή το χάσμα 

της ζώνης αγωγιμότητας πρέπει να ταιριάζει κατά ένα μέρος με το ηλιακό 

φάσμασυχνοτήτων. Επίσης, η απόδοση εξαρτάται και από τις προσμίξεις στο υλικό, 

διότι φθηνότερα υλικά συχνά περιέχουν πολλές προσμίξεις ξένων υλικών, οι οποίες 

μπορούν να λειτουργήσουν ως κέντρα ανασυνδυασμού για φορείς φωτογενών 

φορτίων, μειώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και τη σταθερότητα ενός κυττάρου. 

Επιπλέον, η χημική αστάθεια αναφέρεται στην υποβάθμιση που προκαλείται από το 

φως σε άμορφα ηλιακά κύτταρα πυριτίου ή στον περιορισμένο αριθμό κύκλων 

οξειδοαναγωγής για ηλεκτρολύτες σε νέα ηλιακά κύτταρα. (Vozel, 2011) 

 

 

 

1.1.2. Ανάλυση διάταξης και στρωμάτων ενός ΦΒ 

 Έχουν αναπτυχθεί αρκετοί τύποι φωτοβολταικών κυττάρων ανά τον κόσμο, 

μερικά από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 Ηλιακά κύτταρα Perovskite  

 Μαζικά ετερόκλητα (επεξεργασμένα με διάλυμα) οργανικά φωτοβολταϊκά 

(OPV) 

 Οριζόντια ετερόπλευρα (επεξεργασμένα υπό κενό) οργανικά φωτοβολταϊκά 

(OPV) 

 Ηλιακά κύτταρα χαλκού, ινδίου και γαλλίου (CIGS) 

 Κβαντικά  ηλιακά κύτταρα 

 (Ossila, 2019) 

 

 Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται η διάταξη των ζωνών ενός τυπικού ετερογενούς 

(ετεροπαφή) ηλιακού κυττάρου, όπου στην εμπρόσθια πλευρά υπάρχει ένα επιτυχώς 

εγγενές στρώμα παθητικοποίησης a-Si: Η στρώμα παθητικοποίησης και ένα ρ-doped 

άμορφο πομπό πυριτίου. Στην κορυφή των στρωμάτων πυριτίου, εναποτίθεται ένα 

αντι-ανακλαστικό διαφανές αγώγιμο οξείδιο (TCO) με φυσική εναπόθεση ατμών 

(PVD) και η συλλογή φορτίου πραγματοποιείται από ένα μεταλλικό πλέγμα επαφής 
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με οθόνη εκτύπωσης. Στο πίσω τμήμα, χρησιμοποιείται μια στοίβα συλλογής 

ηλεκτρονίων, η οποία αποτελείται από ένα εσωτερικό στρώμα α-Si: H, ένα άμορφο 

πυρίτιο n-doped τύπου και ένα στρώμα TCO και ένα μεταλλικό στρώμα επαφής. (M. 

Boccard, 2019) 

 

 

Εικόνα 1. Σχηματικό διάγραμμα ενός ηλιακού κυττάρου ετερόπλευρης σύνδεσης. (M. 

Boccard, 2019) 

 

 

 

1.1.3. Αγωγιμότητα: HTL και ETL 

 Τα οργανικά φωτοβολταϊκά κύτταρα (OPV) αποτέλεσαν ένα θέμα εστίασης 

της έρευνας τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελούν μια χαμηλού κόστους 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας λόγω της συμβατότητάς τους με την παραγωγή ρολού 

μεγάλης κλίμακας, ευέλικτης και υψηλής απόδοσης.  Αυτά τα αποτελέσματα 

καταδεικνύουν τη δυνατότητα των OPVs να μειώσουν το κόστος ανά kWh και να το 

καταστήσουν πιο ευνοϊκό για πρακτικές εφαρμογές. Η πρόσφατη πρόοδος στα OPVs 

προήλθε από την ανάπτυξη νέων φωτοδραστικών υλικών και καινοτόμων 

αρχιτεκτονικών συσκευών. (Tzung- Han Lai, 2013) 

 Σε συσκευές ανόργανων ημιαγωγών, το doping είναι μια κοινή προσέγγιση 

για την κατασκευή ωμικών επαφών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η 

προσέγγιση σε πολυμερικά ηλιακά κύτταρα και έτσι  χρησιμοποιείται μια 

διαφορετική στρατηγική για την εκχύλιση φορτίων φορέων από το φωτοενεργό 

στρώμα. Μία κοινή προσέγγιση είναι να εισαχθεί μια διεπιφανειακή στιβάδα 
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εξαγωγής φορτίου μεταξύ του στρώματος BHJ και του ηλεκτροδίου για να 

διευκολυνθεί η αποδοτική έγχυση φορτίου. Συγκεκριμένα, μία στιβάδα έγχυσης 

ηλεκτρονίων (ETL) και μία στιβάδα εξαγωγής οπών (HTL) υιοθετούνται στην 

κάθοδο και στην άνοδο, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2, τόσο για συμβατικές όσο 

και για ανεστραμμένες αρχιτεκτονικές δομές συσκευών. Η επιλογή των ενδιάμεσων 

στρώσεων έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των OPV. (Tzung- Han Lai, 2013) 

 

 

 
Εικόνα 2. Σχηματικό διάγραμμα δομής συσκευής συμβατικού (α) και ανεστραμμένου (b) 

OPV. Το στρώμα μεταφοράς ηλεκτρονίων (ETL) και το στρώμα εξαγωγής οπών (HTL) 

υιοθετούνται για να σχηματίσουν ωμικές επαφές και φορτία έγχυσης στην κάθοδο και στην 

άνοδο. Τα βέλη υποδεικνύουν την κατεύθυνση μεταφοράς ηλεκτρονίων και οπών. (Tzung- 

Han Lai, 2013) 

 

 

 Λόγω της σταθερότητας, της οπτικής διαφάνειας και της ευκολίας σύνθεσης, 

διάφορα οξείδια μεταβατικών μετάλλων έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για τα 

ενδιάμεσα στρώματα που χρησιμοποιούνται σε OPVs. Η σωστή επιλογή των 

μεταλλικών οξειδίων εξαγωγής ηλεκτρονίων και εξαγωγής οπών προσδιορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή στάθμη της ζώνης αγωγιμότητας και της ζώνης 

σθένους ως στιβάδα εξαγωγής ηλεκτρονίων ή οπών, αντίστοιχα.  Στα BHJ OPVs, οι 

διεγερμένες από τη φωτοεκπομπή διεγέρσεις πρέπει πρώτα να διαχυθούν στη διεπαφή 

δότη / δέκτη και να διαχωριστούν. Τα διαχωρισμένα ηλεκτρόνια και οπές στη 

συνέχεια περνούν μέσα από τις περιοχές του δότη και του δέκτη στα αντίστοιχα 

ηλεκτρόδια. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το NiO το οποίο μπορεί  να υποστεί 

επεξεργασία με διάλυμα έχει αναφερθεί ότι είναι ιδανικός υποψήφιος για την 

αντικατάσταση του PEDOT: PSS ως HTL λόγω της ευνοϊκής ενεργειακής 
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ευθυγράμμισης, της εύκολης οδού σύνθεσης και της καλής χημικής σταθερότητας. 

Επιπλέον, η υδρόφοβη φύση των επιφανειών NiO προκαλεί μια ευνοϊκή μορφολογία 

BHJ για να ενισχύσει την απόδοση OPV.. (Tzung- Han Lai, 2013) 

 

 

Εμπλουτισμός 

  

 Η διαδικασία σκόπιμης πρόσθεσης προσμίξεων στο υλικό του ημιαγωγού, σε 

πολύ μικρές και ελεγχόμενες ποσότητες ονομάζεται εμπλουτισμός. Ο εμπλουτισμός 

αποτελεί μια ευρέως γνωστή και εύχρηστη μέθοδο για την τροποποίηση των 

νανοσωματιδίων. Κύρια λειτουργία του είναι η βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων 

καθώς και της μορφολογίας του εκάστοτε οξειδίου ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές που αναφέρονται ενότητα 1.1.4. Το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα του εμπλουτισμού των ημιαγωγών είναι η δυνατότητα μεταβολής της 

ειδικής αντίστασης σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο 

των εμπλουτισμένων ημιαγωγών είναι ότι καταργείται η ισότητα των συγκεντρώσεων 

ηλεκτρόνιων αγωγιμότητας και οπών (χαρακτηριστικό των ημιαγωγών με ενδογενή 

συμπεριφορά). Ανάλογα με το είδος (σθένος) των προσμίξεων οι συγκεντρώσεις των 

δυο ειδών των φορέων (ηλεκτρόνια – οπές), θα είναι άνισες και μάλιστα θα 

διαφέρουν μεταξύ τους αρκετές τάξεις μεγέθους. Οι φορείς των οποίων η 

συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από την συγκέντρωση του άλλου είδους φορέων 

χαρακτηρίζονται ως φορείς πλειοψηφίας και οι φορείς του άλλου είδους θα 

χαρακτηρίζονται ως φορείς μειοψηφίας.  

  

Υπάρχουν δύο τρόποι εμπλουτισμού: Σε έναν ημιαγωγό από άτομα με Α ηλεκτρόνια 

σθένους να προσθέσουμε ένα άτομο (ή περισσότερα) με 

1. Α+1 ηλεκτρόνια σθένους 

2. Α-1 ηλεκτρόνια σθένους 
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 Στην περίπτωση (1) Α ηλεκτρόνια του ημιαγωγού θα φτιάξουν ομοιοπολικούς 

δεσμούς με το ξένα άτομο (άτομο δότης) και μένει ένα "αδέσμευτο" ηλεκτρόνιο του 

δότη το οποίο έχει ενέργεια κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας όπως φαίνεται στο 

αριστερό μέρος της παρακάτω εικόνας. (Ακριβέστερα, η προσθήκη του ξένου ατόμου 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ενεργειακής στάθμης μέσα στο χάσμα, κοντά 

στη ζώνη αγωγιμότητας, την οποία καταλαμβάνει το "αδέσμευτο" ηλεκτρόνιο.) Το 

ηλεκτρόνιο αυτό, με μικρή θερμοκρασιακή διέγερση, μπορεί να μεταπηδήσει στη 

ζώνη αγωγιμότητας και να γίνει ηλεκτρόνιο αγωγιμότητας. Σε ημιαγωγούς με τέτοιου 

είδους εμπλουτισμό οι φορείς αγωγιμότητας είναι ηλεκτρόνια, άρα αρνητικοί, και οι 

ημιαγωγοί ονομάζονται τύπου n (negative). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Ζώνη αγωγιμότητας και ζώνη σθένους ημιαγωγού. 

  

 Στην περίπτωση (2) τα Α-1 ηλεκτρόνια του ημιαγωγού θα φτιάξουν 

ομοιοπολικούς δεσμούς με το ξένο άτομο και μένει "αδέσμευτο" ένα ηλεκτρόνιο του 

ημιαγωγού, το οποίο έχει ενέργεια κοντά στη ζώνη σθένους όπως φαίνεται στη δεξιά 

μεριά της παραπάνω εικόνας. Ακριβέστερα, η προσθήκη του ξένου ατόμου έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ενεργειακής στάθμης μέσα στο χάσμα, κοντά στη 

ζώνη σθένους, την οποία καταλαμβάνει το "αδέσμευτο" ηλεκτρόνιο. Η ενεργειακή 

αυτή στάθμη μπορεί πολύ εύκολα να καταληφθεί και από άλλο ένα ηλεκτρόνιο της 

ζώνης σθένους, αφήνοντας έτσι μια οπή στη ζώνη σθένους, η οποία μπορεί να 
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συνεισφέρει στην αγωγιμότητα. Οι ημιαγωγοί που προκύπτουν από τέτοιου είδους 

εμπλουτισμό λέγονται τύπου p (positive) γιατί οι φορείς της αγωγιμότητας είναι 

κυρίως οπές. 

 

 Έτσι, ο καθαρός κρύσταλλος σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να 

εμπλουτιστεί εσκεμμένα με προσμίξεις διαφορετικών ατόμων. Οι προσμίξεις, όπως 

αναφέρθηκε, είναι διαφορετικά άτομα από αυτά του καθαρού ημιαγωγού τα οποία 

εισέρχονται στο κρυσταλλικό πλέγμα κατά την διαδικασία ανάπτυξης του 

κρυστάλλου. Η συγκέντρωση καθώς και το είδος των ατόμων των προσμίξεων είναι 

τέτοιες ώστε να επηρεάζεται η δομή του κρυστάλλου.   

 Ας θεωρήσουμε την απλοποιημένη περίπτωση που ένα άτομο πυριτίου ενός 

καθαρού ημιαγωγού πυριτίου έχει αντικατασταθεί με ένα τρισθενές άτομο π.χ. Βόριο 

(Β), όπως βλέπουμε στην εικόνα 2.2.α. Τα τρία ηλεκτρόνια που βρίσκονται στην 

εξωτερική στοιβάδα του Βορίου έχουν δεσμευτεί από τρία γειτονικά άτομα πυριτίου 

και έχουν δημιουργηθεί τρεις ομοιοπολικοί δεσμοί. Δεν είναι δυνατό να 

δημιουργηθούν τέσσερις ομοιοπολικοί δεσμοί, όπως στον καθαρό ημιαγωγό πυριτίου, 

γιατί στο άτομο του Βορίου υπάρχει έλλειψη ενός ηλεκτρονίου. 

 Τα ηλεκτρόνια σθένους εύκολα μετακινούνται από γειτονικά άτομα πυριτίου 

καλύπτοντας την οπή στη ζώνη σθένους του Βορίου. Μια τέτοια μετακίνηση θα 

δημιουργήσει μια οπή στο άτομο από το οποίο έφυγε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε 

μια ισοδύναμη κίνηση οπής από το άτομο Βορίου σε κάποιο γειτονικό άτομο 

πυριτίου. Αναλύοντας περισσότερο το παραπάνω φαινόμενο θεωρώντας τη μικρή 

περιοχή που βλέπουμε στην εικόνα 2.2.β, όπου ένα άτομο πυριτίου έχει 

αντικατασταθεί με ένα άτομο Βορίου. Αν εφαρμοστεί διαφορά δυναμικού στα άκρα 

του κρυστάλλου τότε ένα ηλεκτρόνιο σθένους από το διπλανό άτομο πυριτίου (Si3) 

μπορεί να καλύψει την οπή που υπάρχει στο άτομο του Βορίου. Έτσι, στο άτομο Si3 

θα δημιουργηθεί μια οπή, εικόνα 2.2.γ. Στη συνέχεια η οπή στο Si3 μπορεί να 

καλυφθεί με ένα ηλεκτρόνιο σθένους από το διπλανό άτομο πυριτίου Si2, εικόνα 

2.2.δ, δημιουργώντας οπή στο τελευταίο. Η οπή που θα δημιουργηθεί στο Si2 μπορεί 

να καλυφθεί με ένα ηλεκτρόνιο σθένους από το άτομο πυριτίου Si1, εικόνα 2.2.ε. 
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Είναι προφανές ότι η μετακίνηση των ηλεκτρονίων σθένους και των αντίστοιχων 

οπών έχουν αντίθετες κατευθύνσεις. 

 Παρατηρούμε ότι είναι πιο βολικό να περιγραφεί η κίνηση μίας οπής παρά η 

διαδοχική κίνησης ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρονίων που μπορούν να καλύψουν 

μια οπή. Οι οπές συμπεριφέρονται όπως τα ελεύθερα ηλεκτρόνια με την επιβολή 

εξωτερικής διαφοράς δυναμικού. Η κατεύθυνση της ισοδύναμης κίνησης των οπών 

καθώς αυτές πληρώνονται από ηλεκτρόνια είναι αντίθετη από αυτή των τελευταίων. 

Επομένως, η οπή είναι μια θεωρητική οντότητα αντίστοιχη με ένα σωματίδιο ίσης 

μάζας και αντίθετου φορτίου από το ηλεκτρόνιο. Η οντότητα της οπής συνεισφέρει 

στη ηλεκτρική αγωγιμότητα και αποτελεί το δεύτερο είδος φορέα αγωγιμότητας 

στους ημιαγωγούς. Συμπερασματικά οι οπές είναι μια υποθετική οντότητα η χρήση 

της οποίας όμως περιγράφει πιο κομψά την αγωγιμότητα των ημιαγωγών. 

 Το σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης προσμίξεων είναι ότι η δημιουργία 

οπής στη ζώνη σθένους δεν δημιουργεί ταυτόχρονα ηλεκτρόνιο στη ζώνη 

αγωγιμότητας όπως στην περίπτωση καθαρού ημιαγωγού. Οπότε η πιθανότητα 

ανασύζευξης ηλεκτρονίου-οπής είναι πολύ μικρή και ο χρόνος ανασύζευξης θα είναι 

πολύ μεγάλος. Λόγω του θετικού τους φορτίου οι οπές θα κινηθούν από το θετικό 

προς το αρνητικό δυναμικό και η κίνηση τους ισοδυναμεί με την κίνηση από άτομο ςε 

άτομο ενός θετικού φορτίου.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2. (α) Πρόσμιξη τρισθενούς στοιχείου Βορίου (Β) σε καθαρό κρύσταλλο πυριτίου, 

(β-ε) κίνηση ηλεκτρονίων σθένους και ισοδύναμη κίνηση οπών. 
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 Στην περίπτωση που οι συγκεντρώσεις των προσμίξεων είναι αυξημένες η 

αυξημένη πλέον συγκέντρωση των ιονισμένων ατόμων των προσμίξεων 

διαταράσσουν την περιοδικότητα του κρυσταλλικού πλέγματος του ημιαγωγού και 

δημιουργούν περιοχές εντοπισμένου φορτίου στον κρύσταλλο. Τέτοια φαινόμενα 

έχουν σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της ευκινησίας των φορέων. 
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1.1.4. Εφαρμογές 

 Οι εφαρμογές των ΦΒ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με ραγδαίους 

ρυθμούς. Οι πιο διαδεδομένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές είναι τα 

μικρότερα φωτοβολταϊκά συστήματα σε υπολογιστές ισχύος και σε ρολόγια χειρός. 

Σχετικά με τα μεγαλύτερα συστήματα, μπορούν να παράσχουν ηλεκτρική ενέργεια 

για την άντληση νερού, τον εξοπλισμό επικοινωνιών, την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος για ένα μόνο σπίτι ή επιχείρηση ή τη δημιουργία μεγάλων συστοιχιών που 

τροφοδοτούν ηλεκτρισμό σε χιλιάδες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη, τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να τροφοδοτούν ηλεκτρική ενέργεια σε χώρους 

όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρικά δίκτυα (ηλεκτροφόρα καλώδια) και μπορούν επίσης να 

τροφοδοτήσουν ηλεκτρικό ρεύμα σε ηλεκτρικό δίκτυο. Οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες 

μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα και μπορούν να έχουν οποιοδήποτε μέγεθος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων που βρίσκονται σε κτίρια είναι ελάχιστες, το οποίο αποτελεί και ένα 

τεράστιο πλεονέκτημα. (EIA, 2019) 

Παραδείγματα μερικών γιγαντιαίων ηλιακών έργων είναι το Ηλιακό Έργο Agua 

Caliente στις ΗΠΑ με χωρητικότητα 247 MW, το ηλιακό πάρκο Golmud της Κίνας 

200 MW και το ηλιακό πάρκο Charanka στην Ινδία με ισχύ 214 MW.  (Walker, 2012) 

 Η χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε μεμονωμένα κτίρια είναι πολύ χρήσιμη, 

δεδομένου ότι η επένδυση που απαιτείται για την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών 

στην οροφή ενός αγροκτήματος, ενός σαλέ στο βουνό ή σε ένα ξενοδοχείο σε 

απομονωμένο σημείο είναι πολύ μικρότερη από ό, τι θα κοστίσει να πάρει ηλεκτρικό 

δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια ανανεώσιμη 

ενέργεια και, συνεπώς, δεν απαιτεί την παροχή καυσίμου. Μια άλλη εφαρμογή είναι  

η σηματοδότηση από φωτοβολταϊκή ενέργεια. Η φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια 

επιτρέπει την αυτοματοποίηση των προβολέων. Για εναέρια χρήση, οι πίνακες 

χρησιμοποιούνται για την παροχή φάρων και πινακίδων στις πλαγιές. Μια ακόμη 

μεγάλη εφαρμογή είναι η σηματοδότηση των κυκλικών κόμβων, των καμπυλών, των 

σημάτων κυκλοφορίας και των εμποδίων μέσω των LED υψηλής φωτεινότητας. Η 

χαμηλή κατανάλωση των LED επιτρέπει την πραγματοποίηση φωτοβολταϊκής 

εγκατάστασης μικρού μεγέθους σε αυτά τα συστήματα.  

Τέλος, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια 

χρησιμοποιείται στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας, των ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών αναμεταδοτών. Στο δρόμο, οι πόλοι SOS τροφοδοτούνται από αυτόν τον 
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τύπο ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς εξοικονομεί το έργο της απόκτησης καλωδίων 

δικτύου. Τα ραντάρ, η ραδιοτηλεφωνία γενικά και οι στρατιωτικοί ή δασικοί σταθμοί 

παρακολούθησης, η αγροτική τηλεφωνία μέσω δορυφόρου, είναι άλλα παραδείγματα 

στα οποία χρησιμοποιείται η ηλιακή ενέργεια. (SE, 2018) 

 

 

 

1.2.  Τεχνικές σύνθεσης 

 

1.2.1. Sol – Gel 

 Γενικά, στη χημεία στερεάς κατάστασης έχουν προκύψει τεχνικές όπως η 

συγκαταβύθιση (coprecipation), η υδροθερμική επεξεργασία (hydrothermal 

precessing), η μέθοδος solvothermal και η μέθοδος sol-gel. Μεταξύ αυτών των 

τεχνικών, η μέθοδος sol-gel προσφέρει μερικά ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, και 

ιδιαίτερα την ικανότητα να παράγει υλικό στερεάς κατάστασης από μία χημικά 

ομοιογενής πρόδρομη ένωση. Συγκεκριμένα, η μέθοδος sol-gel είναι η παρασκευή 

ανόργανων πολυμερών ή κεραμικών από ένα διάλυμα μέσω μετατροπής από υγρό 

διάλυμα σε ένα sol και μετέπειτα σε μια δομή που ονομάζεται gel. Γενικά, ο 

σχηματισμός ενός κολλοειδούς διαλύματος συμβαίνει μέσω υδρόλυσης και 

συμπύκνωσης προδρόμων αλκοξειδίου μετάλλου, αλλά ένα sol διάλυμα μπορεί να 

οριστεί ως ένα κολλοειδές αιώρημα, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα ευρύτερου 

εύρους. Η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC) ορίζει ένα 

κολλοειδές σύστημα ως μία διασπορά μιας φάση σε άλλη όπου τα μόρια ή τα 

πολυμοριακά σωματίδια, διασκορπισμένα σε ένα μέσο, έχουν τουλάχιστον σε μία 

κατεύθυνση μια διάσταση χονδρικά μεταξύ 1 nm και 1 mm. (A. E. Danks, 2016) 

Στη διαδικασία sol-gel, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι  να σχηματιστεί μία 

μορφή gel.. Μερικές φορές, οι ίδιες πρόδρομες ενώσεις μπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσμα πολύ διαφορετικές δομές, με μικρές μόνο αλλαγές στις συνθήκες. 

 Γενικά, μία gel μορφή ορίζεται απλώς ως ένα μη ρευστό τρισδιάστατο δίκτυο 

που εκτείνεται μέσω μιας υγρής φάσης. Για πρώτη φορά, οι gel μορφές που 

προκύπτουν από τα διαλύματα, ταξινομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν από τον Flory το 

1974, σε τέσσερις τύπους: 
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 Lamellar gels (για παράδιεγμα άργιλοι ή επιφανειοδραστικές μεσοφάσεις),  

 Δίκτυα ομοιοπολικού πολυμερούς 

 Δίκτυα φυσικώς συσσωματωμένων πολυμερών (για παράδειγμα υδροτζέλ 

σχηματισμένο μέσω ελικοειδών συνδέσεων)  

 Διαταραγμένα σωματιδιακά πηκτώματα (gel).  (A. E. Danks, 2016) 

 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου sol-gel είναι:  

 

 Η χαμηλή θερμοκρασία επεξεργασίας (αποφυγή της πτητικότητας των 

παγιδευμένων ειδών) 

  Η δυνατότητα χύτευσης επικαλύψεων σε σύνθετα σχήματα  

 Η χρήση ενώσεων που δεν εισάγουν ακαθαρσίες στο τελικό προϊόν. 

 (Muresan, 2015) 

 

Μεταξύ των μειονεκτημάτων αυτής της μεθόδου μπορεί κανείς να μετρήσει το 

σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα για την επεξεργασία της ροής και τις δυσκολίες 

που σχετίζονται με το διαχωρισμό φάσεων που συμβαίνουν ειδικά στην υβριδική 

σύνθεση επικάλυψης. Ειδικότερα, η διαδικασία sol-gel περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:  

 

 Υδρόλυση 

  Συμπύκνωση / πολυμερισμό μονομερών 

  Ανάπτυξη σωματιδίων 

  Σχηματισμό πηκτώματος. 

(Muresan, 2015) 

 

 Αυτές οι μέθοδοι επηρεάζονται από διάφορες πειραματικές παραμέτρους 

όπως ρΗ, τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση των αντιδραστηρίων και την παρουσία 

προσθέτων. Παραδοσιακοί πρόδρομοι για επιχρίσματα κολλοειδούς πήγματος είναι 

αλκοξυσιλάνια όπως ορθοπυριτικό τετρααιθύλιο (TEOS) και ορθοπυριτικό 

τετραμεθύλιο (TMOS), αλλά καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση λιγότερο 

τοξικών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον προδρόμων. (Muresan, 2015) 
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Εικόνα 3. Απεικόνιση διαγράμματος για το πώς το pH επιδρά στην ανάπτυξη και στην 

διαμόρφωση της δομής ενός gel. (A. E. Danks, 2016) 

 

 Η μέθοδος Sol-gel είναι μία από τις καθιερωμένες συνθετικές προσεγγίσεις 

για την παρασκευή NPs μεταλλικών οξειδίων καθώς και σύνθετων οξειδίων. Αυτή η 

μέθοδος έχει τον ενδεχόμενο έλεγχο των ιδιοτήτων υφής και επιφάνειας των υλικών. 

Η μέθοδος Sol-gel υφίσταται κυρίως σε μερικά στάδια για να παραδώσει τα τελικά 

πρωτόκολλα οξειδίου μετάλλου και αυτά είναι η διαδικασία υδρόλυσης, 

συμπύκνωσης και ξήρανσης. Ο σχηματισμός οξειδίου μετάλλου περιλαμβάνει 

διαφορετικά διαδοχικά στάδια, αρχικά ο αντίστοιχος πρόδρομος μετάλλου 

υποβάλλεται σε ταχεία υδρόλυση για να παραχθεί το διάλυμα υδροξειδίου του 

μετάλλου, ακολουθούμενο από άμεση συμπύκνωση η οποία οδηγεί στο σχηματισμό 

τρισδιάστατων gel. Στη συνέχεια, το λαμβανόμενο gel υποβάλλεται σε διαδικασία 

ξήρανσης και το προκύπτον προϊόν μετατρέπεται εύκολα σε Xerogel ή Airgel με 

βάση τον τρόπο ξήρανσης. Η μέθοδος Sol-gel μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο οδούς, 

όπως η υδατική μέθοδος sol-gel και η μη υδατική μέθοδος sol-gel, ανάλογα με τη 

φύση του χρησιμοποιούμενου διαλύτη. Εάν το νερό χρησιμοποιείται ως μέσο 

αντίδρασης είναι γνωστό ως υδατική μέθοδος κολλοειδούς πήγματος. και η χρήση 

του οργανικού διαλύτη ως μέσου αντίδρασης για τη μέθοδο κολλοειδούς πήγματος 

ονομάζεται μη υδατική οδός κολλοειδούς πήγματος. Η διαδρομή αντίδρασης για την 
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παραγωγή νανοδομών οξειδίου μετάλλου με τη μέθοδο sol-gel φαίνεται στην Εικόνα 

4. Στην προσέγγιση sol-gel, η φύση του μεταλλικού προδρόμου και του διαλύτη 

διαδραματίζει έναν αξιοσημείωτο ρόλο στη σύνθεση των NPs μεταλλικών οξειδίων. 

(Bolla G. Rao, 2017) 

 

 
Εικόνα 4. Η οδός αντίδρασης για την παραγωγή νανοδομών μετάλλου οξειδίου στη μέθοδο Sol-Gel 

(Bolla G. Rao, 2017) 

 

1.2.2.  Nanoparticles 

 Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και ανάγκη να αναπτυχθεί μια βαθύτερη 

κατανόηση της φύσης, της τύχης και της συμπεριφοράς των νανοσωματιδίων στο 

περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη χρήση των κατασκευασμένων 

νανοσωματιδίων και στην αύξηση της πίεσης για την εμπορευματοποίηση αυτής της 

αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Γενικά, έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση του 

ενδιαφέροντος για τη νανοτεχνολογία και τη χρήση νανοσωματιδίων στις εμπορικές 

εφαρμογές. Εντούτοις, δεν είναι γνωστή η τύχη και η συμπεριφορά των 

κατασκευασμένων νανοσωματιδίων στο περιβάλλον. Οι ιδιότητες των 

νανοσωματιδίων διαφέρουν αξιοσημείωτα από τα μικρότερα μόρια, και η χημεία και 

η σύνθεσή τους θεωρούνται περισσότερο σαν πολύπλοκα μείγματα από μικρά μόρια. 

Η ικανότητα των μορίων να συνδέονται με την επιφάνεια των νανοσωματιδίων και να 

ανταλλάσσονται με άλλα μόρια που έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί δείχνει ότι η 
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προσεκτική εξέταση της χημείας των νανοσωματιδίων και του τρόπου με τον οποίο 

συσχετίζεται με τη μοίρα τους στα επιφανειακά υγρά και στα ιζήματα είναι το κλειδί 

για την πρόβλεψη της τελικής τους μοίρας. (P. Christian, 2008) 

 Η νανοτεχνολογία αναφέρεται σε ένα αναδυόμενο πεδίο επιστήμης που 

περιλαμβάνει τη σύνθεση και την ανάπτυξη διαφόρων νανοϋλικών. Τα 

νανοσωματίδια μπορούν να οριστούν ως αντικείμενα που κυμαίνονται σε μέγεθος 

από 1-100 nm που λόγω του μεγέθους τους μπορεί να διαφέρουν από το κύριο (bulk) 

υλικό. Tα διάφορα μεταλλικά νανοϋλικά παράγονται χρησιμοποιώντας χαλκό, 

ψευδάργυρο, τιτάνιο, μαγνήσιο, χρυσό, αλγινικό άλας και ασήμι. Τα νανοσωματίδια 

χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, από ιατρικές θεραπείες, που 

χρησιμοποιούν σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας παραγωγής όπως οι μπαταρίες 

καυσίμων ηλιακών και οξειδίων για την αποθήκευση ενέργειας, την ευρεία 

ενσωμάτωση σε διάφορα υλικά καθημερινής χρήσης όπως τα καλλυντικά ή τα ρούχα. 

(Hasan, 2015) 

 Τα νανοσωματίδια μπορούν να συντεθούν χημικά ή βιολογικά. Πολλές 

δυσμενείς επιδράσεις έχουν συσχετισθεί με μεθόδους χημικής σύνθεσης λόγω της 

παρουσίας ορισμένων τοξικών χημικών ουσιών που απορροφώνται στην επιφάνεια. 

Οι φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις στις χημικές και φυσικές 

μεθόδους είναι οι βιολογικοί τρόποι σύνθεσης νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούν 

μικροοργανισμούς, ένζυμα, μύκητες και φυτά ή εκχυλίσματα φυτών. Η ανάπτυξη 

αυτών των φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων για τη σύνθεση των 

νανοσωματιδίων εξελίσσεται σε σημαντικό κλάδο της νανοτεχνολογίας, ιδιαίτερα τα 

νανοσωματίδια αργύρου, τα οποία έχουν πολλές εφαρμογές. (Hasan, 2015) 
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Εικόνα 5. Περιοχή μεγεθών φυσικών κολλοειδών και νανοσωματιδίων. (P. Christian, 2008) 

 

 Η διαδικασία sol-gel έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για την κατασκευή 

νανοσωματιδίων οξειδίου μετάλλου. Αυτή η διαδικασία μετασχηματίζει ένα διάλυμα 

ενός αλκοξειδίου μετάλλου σε ένα διάλυμα με υδρόλυση, ακολουθούμενη από 

πολυσυμπύκνωση σε ένα πήκτωμα, το λεγόμενο gel. Η μέθοδος υγρής μεθόδου (υγρή 

φάση) εγγυάται υψηλή διασπορά των νανοσωματιδίων σε σύγκριση με την ξηρή 

μέθοδο. Ωστόσο, εάν τα προκύπτοντα νανοσωματίδια στεγνώσουν, σύντομα 

ακολουθεί συσσωμάτωση των σωματιδίων. Γενικά, η σύνθεση των νανοσωματιδίων 

απαιτεί τη χρήση μιας συσκευής ή μιας διεργασίας που εκπληρώνει τις ακόλουθες 

συνθήκες: 

 

• Έλεγχος του μεγέθους των σωματιδίων, κατανομή μεγέθους, σχήμα, κρυσταλλική   

δομή και κατανομή της σύνθεσης 

• Βελτίωση της καθαρότητας των νανοσωματιδίων (χαμηλότερες προσμείξεις) 

• Έλεγχος της συσσωμάτωσης 

• Σταθεροποίηση φυσικών ιδιοτήτων, δομών και αντιδραστηρίων 

• Μεγαλύτερη αναπαραγωγικότητα 
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•Υψηλότερη μαζική παραγωγή, κλιμάκωση και χαμηλότερο κόστος. (Satoshi 

Horikoshi, 2013) 

 

 Το οξείδιο του νικελίου NiO είναι ένα σημαντικό οξείδιο μετάλλων 

μεταπτώσεως με δομή κυβικού πλέγματος. Έχει προσελκύσει αυξημένη προσοχή 

λόγω της πιθανής χρήσης σε διάφορες εφαρμογές όπως: κατάλυση, κάθοδοι 

μπαταριών, αισθητήρες αερίου, ηλεκτροχρωμικές μεμβράνες και μαγνητικά υλικά. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε φωτοκαθόδους ευαισθητοποιημένες στη 

βαφή. Έχει ανοδική ηλεκτροχρωμία, εξαιρετική αντοχή και ηλεκτροχημική 

σταθερότητα, μεγάλη οπτική πυκνότητα σπιν και διάφορες κατασκευαστικές 

δυνατότητες. Επίσης, για χαμηλό κόστος υλικών ως υλικό αποθήκευσης ιόντων, το 

ημιαγώγιμων NiO αποτελεί κινητήριο θέμα στον νέο τομέα της έρευνας. Λόγω της 

επίδρασης όγκου, η επίδραση του μεγέθους κβαντικού μεγέθους, η επιφανειακή 

επίδραση και η επίδραση της μακροσκοπικής κβαντικής σήραγγας, το 

νανοκρυσταλλικό NiO αναμένεται να έχει πολλές βελτιωμένες ιδιότητες από εκείνες 

των σωματιδίων NiO μικρού μεγέθους.  Με τις προόδους σε όλους τους τομείς της 

βιομηχανίας και της τεχνολογίας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα υλικά 

νανοκλίμακας, το οποίο πηγάζει από το γεγονός ότι απαιτούνται νέες ιδιότητες σε 

αυτή τη κλίμακα μήκους και, εξίσου σημαντικό, ότι οι ιδιότητες αυτές αλλάζουν με 

το μέγεθος και τη μορφολογία τους. Έτσι, έχουν επιχειρηθεί πολλές μέθοδοι για την 

προετοιμασία νανοσωματιδιακού οξειδίου του νικελίου, συμπεριλαμβανομένων των 

νανοσωματιδίων, των nanorings, των nanosheets και των nanoribbons. Ωστόσο, 

υπάρχουν μόνο λίγες εφαρμογές. Το NiO είναι κατάλληλο για ηλεκτροστατική 

ακινητοποίηση πρωτεϊνών που έχουν χαμηλό δυναμικό ιοντισμού επειδή το δυναμικό 

ιονισμού του NiO είναι περίπου 10,7 eV. (lM.El-Kemary, 2013) 
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

2.1.   Spin – Coating 

 Η μέθοδος επίστρωσης λεπτών υμενίων (thin films) με περιστροφή αποτελεί 

μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εναπόθεση ομοιόμορφων λεπτών 

υμενίων σε επίπεδες επιφάνειες (υποστρώματα). Συνήθως μια μικρή ποσότητα 

διαλύματος από το υλικό επίστρωσης εφαρμόζεται στο κέντρο του υποστρώματος, το 

οποίο είτε περιστρέφεται (dynamic) είτε δεν περιστρέφεται (static). Στη συνέχεια το 

υπόστρωμα περιστρέφεται με την επιθυμητή ταχύτητα ώστε να διαδοθεί το υλικό 

επικάλυψης σε όλη της επιφάνεια του υποστρώματος μέσω φυγοκεντρικής δύναμης. 

Η περιστροφή συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος του φιλμ ενώ 

παράλληλα απομακρύνεται η περιττή ποσότητα υλικού επίστρωσης. Ο διαλύτης που 

χρησιμοποιείται συνήθως είναι πτητικός με αποτέλεσμα να εξατμίζεται κατά την όλη 

διαδικασία. Όσο υψηλότερη είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, τόσο λεπτότερο 

είναι το φιλμ. Επιπλέον το πάχος του φιλμ εξαρτάται τόσο από το ιξώδες όσο και από 

τη συγκέντρωση του υλικού. 

 

 Η μέθοδος επίστρωσης λεπτών υμενίων χρησιμοποιείται ευρέως στην 

παραγωγή λειτουργικών στιβάδων οξειδίου σε γυάλινα ή μονοκρυσταλλικά 

υποστρώματα χρησιμοποιώντας διαλύματα sol-gel, για την παραγωγή ομοιόμορφων 

λεπτών μεμβρανών με πάχος νανοκλίμακας. Επιπλέον χρησιμοποιείται έντονα στη 

φωτολιθογραφία, για την εναπόθεση φωτοευαίσθητου υλικού πάχους περίπου ενός 

μικρομέτρου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν  τέσσερα βασικά στάδια κατά την επίστρωση 

με περιστροφή, τα οποία απεικονίζονται στην Εικόνα 6 και περιγράφονται 

ακολούθως. (D.A.H Hanaor, 2011) 

 

 Στάδιο 1: Εναπόθεση του υλικού επίστρωσης στο υπόστρωμα. 
 Στάδιο 2: Εξαναγκασμένη αποβολή του περιττού υλικού από την επιφάνεια 

του υποστρώματος λόγω περιστροφικής κίνησης. 
 Στάδιο 3: Σταδιακή αραίωση του υλικού κατά τη διαδικασία της 

περιστροφής. 
 Στάδιο 4: Επίστρωση με επικάλυψη και εξάτμιση του διαλύτη. 

 (D.A.H Hanaor, 2011) 
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Εικόνα 6. Τα τέσσερα στάδια της μεθόδου επίστρωσης λεπτών υμενίων με περιστροφή. (D.A.H Hanaor, 2011) 

 

 Η συγκεκριμένη τεχνική εναπόθεσης παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, τα 

κυριότερα από αυτά είναι  το χαμηλό κόστος παραγωγής, η γρήγορη διαδικασία 

επεξεργασίας υποστρωμάτων, η δυνατότητα πολυστρωματικής εναπόθεσης, 

απαιτούνται μικρές ποσότητες υλικού επίστρωσης, καθώς και ο εύκολος χειρισμός 

της συσκευής. Από την άλλη τα 2 βασικά μειονεκτήματα που παρουσιάζει είναι οι 

σημαντικές απώλειες του υλικού επίστρωσης και η ευαισθησία στον τρόπο 

εναπόθεσης που μπορεί να οδηγήσει σε ατέλειες στο τελικό προϊόν.  (Laurell, 2019) 

(D.A.H Hanaor, 2011) 

 Η διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία, περιλαμβάνει εναπόθεση διαλύματος οξειδίου του νικελίου και 

εμπλουτισμένου οξειδίου του νικελίου με χαλκό ή λίθιο, σε υπόστρωμα γυαλιού με 

ΙΤΟ. Το πάχος του μορφοποιημένου φιλμ ελέγχεται μέσω διαφόρων παραμέτρων, 

όπως η συγκέντρωση του διαλύματος και η ταχύτητα περιστροφής του 

υποστρώματος. Η μετέπειτα επεξεργασία περιλαμβάνει συνήθως ξήρανση ή πύρωση 

προκειμένου να γίνει εξάτμιση του υπολειμματικού διαλύτη και να βελτιωθεί η 

κρυσταλλικότητα. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την εναπόθεση του υλικού 

επίστρωσης ήταν της εταιρίας Laurell Technologies Corporation μοντέλο WS-650-

23B και παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει τη 

δυνατότητα να περιστρέφει κυκλικά υποστρώματα διαμέτρου περίπου 150 mm καθώς 

και τετράγωνα υποστρώματα πλευράς περίπου 100 mm διαθέτοντας μέγιστη 

ταχύτητα περιστροφής 12.000 rpm (στροφές ανά λεπτό). (Laurell, 2019)  
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Εικόνα 7. Spin coater τις εταιρίας Laurell Technologies Corporation μοντέλο WS-650-23B. (Laurell, 

2019) 

 

2.2.  AFM 

 

 Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) αναπτύχθηκε όταν οι άνθρωποι 

προσπάθησαν να επεκταθούν στην STM τεχνική για τη διερεύνηση των ηλεκτρικά μη 

αγώγιμων υλικών, όπως οι πρωτεΐνες. Το 1986, οι Binnig και Quate κατέδειξαν για 

πρώτη φορά τις ιδέες του AFM, το οποίο χρησιμοποιεί ένα άκρως μικρό άκρο 

ανιχνευτή στο τέλος ενός προβόλου. Το 1987, οι Wickramsinghe και οι συνεργάτες 

του ανέπτυξαν μια ρύθμιση AFM με δόνηση, η οποία χρησιμοποίησε το μηχανισμό 

ελαφρού μοχλού. (my.eng.utah.edu, 2019) 

 Αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση της 

τοπογραφίας και τη μελέτη των ιδιοτήτων του υλικού σε νανοκλίμακα. Ειδικότερα, το 

AFM χρησιμοποιεί μια ακίδα ανίχνευσης στο ένα άκρο ενός προβόλου με ελατήριο 

έτσι ώστε να αλληλεπιδρά με το υλικό (δείγμα). Η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

δείγματος και του άκρου δημιουργεί είτε ελκυστικές είτε απωθητικές δυνάμεις. Αυτές 

οι δυνάμεις δίνουν πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία του δείγματος. Εάν η 

άκρη και το δείγμα είναι κοντά το ένα στο άλλο, η ελκυστική δύναμη εκτρέπει τον 

πρόβολο προς την κατεύθυνση που είναι το δείγμα και όταν η άκρη έρθει σε επαφή 

με το δείγμα, η απωστική δύναμη αποκλίνει μακριά από το δείγμα. Αυτό το 

φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί από την αρχή αποκλεισμού Pauli. Το σύστημα 

προβόλου λειτουργεί ως αισθητήρας δύναμης. Οι ακίδες έρχονται σε διαφορετικά 
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σχήματα, το οποίο εξαρτάται από το είδος των μετρήσεων που πρέπει να διεξαχθούν. 

Μια δέσμη λέιζερ ανιχνεύει τις παραμορφώσεις σε ένα δείγμα. Αυτό συμβαίνει όταν 

η προσπίπτουσα δέσμη λέιζερ ανακλάται από την επιφάνεια του προβόλου, 

οποιαδήποτε απόκλιση θα προκαλέσει αλλαγές της κατεύθυνσης της ανακλώμενης 

δέσμης. Ο ανιχνευτής είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να ενισχύσει ακόμη και τις πιο 

μικρές παραμορφώσεις. Η διακριτική ικανότητά του είναι της τάξης του 0,1 nm. Ο 

βραχίονας διατηρεί ένα προκαθορισμένο σημείο ρύθμισης που καθορίζεται από το 

όργανο.  Ο πιεζοηλεκτρικός σαρωτής XYZ είναι υπεύθυνος για τις κινήσεις μεταξύ 

του άκρου και του δείγματος στις x, y, z-κατευθύνσεις. Ο πιεζοηλεκτρικός σαρωτής 

δίνει την δυνατότητα να κάνουμε απεικόνιση σε τρεις διαστάσεις. Η σχηματική 

απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του AFM φαίνεται στην Εικόνα 8. (Kyeyune, 

2017) 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση του Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης. 

 

 Οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης μπορούν να περιγραφούν με τη θεωρία Van der 

Waals. Το δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ατόμων που απέχουν απόσταση r 

μεταξύ τους μπορεί να προσεγγιστεί από τη συνάρτηση Lennard - Jones:  𝑉𝐿𝐽(𝑟) =𝐴𝑟12 − 𝐵𝑟6 , όπου Α και Β σταθερές.  (Μπίνας, 2019) (Χαριτίδης, 2019) 
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Το AFM λειτουργεί σε δύο γενικές λειτουργίες, τη στατική λειτουργία που είναι 

επίσης γνωστή ως η λειτουργία επαφής και τη δυναμική-ταλαντούμενη λειτουργία 

(contact mode και noncontactor tapping mode) Σε καθέναν από τους τρόπους, 

υπάρχουν κυρίαρχες αλληλεπιδράσεις. Οι απωθητικές δυνάμεις εμφανίζονται στον 

τρόπο επαφής, η δύναμη ελκυστικών δυνάμεων είναι που παρατηρείται στη 

λειτουργία χωρίς επαφή. Κατά τη λειτουργία του tapping σε υψηλές συχνότητες 

μπορούμε να δούμε και τα δύο, και απωθητική και ελκυστική λειτουργία. (Kyeyune, 

2017) 

 Το AFM εκτελεί μετρήσεις δύναμης που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ιδιότητες των προβόλων και των ακίδων όπως η σταθερά ελατηρίου, ευαισθησία 

εκτροπής, συντελεστής ποιότητας, συχνότητα συντονισμού και μέγεθος και σχήμα 

άκρου. Ένα μέρος από την απεικόνιση που γίνεται από το μικροσκόπιο, το AFM έχει 

τη δυνατότητα να δώσει ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση 

μεταξύ της ακίδας και του δείγματος. Η ακρίβεια των ποσοτικών μετρήσεων 

εξαρτώνται από τη γνώση της σταθεράς ελατηρίου k και της αντίστοιχης συχνότητας 

συντονισμού, την ευαισθησία εκτροπής και το μέγεθος και το σχήμα του άκρου. 

Επομένως, αυτό απαιτεί τη βαθμονόμηση αυτών των παραγόντων. (Kyeyune, 2017) 

Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης αποτελεί μηχανικό τρόπο μικροσκόπησης, έτσι τα 

υπό μελέτη δείγματα δεν απαιτείται να είναι αγώγιμα. Ακόμα, μπορούν να 

μελετηθούν υδάτινα δείγματα, τα οποία κατακλύζουν εφαρμογές στη βιολογία. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ακίδα από διαμάντι, το AFM παρέχει τη δυνατότητα 

της εγχάραξης. (Μπίνας, 2019) (Χαριτίδης, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 9.  Η διακριτική ικανότητα περιορίζεται από την πεπερασμένη καμπυλότητα της αιχμής της 

ακίδας. 
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Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση, η 

μεγάλη ανάλυση και καλή διακριτική ικανότητα, η δυνατότητα μέτρησης υλικών που 

δεν είναι αγώγιμα, δεν απαιτείται ειδική προεργασία για τη μελέτη του υλικού και 

αποτελεί μία μη-καταστροφική τεχνική για τα δείγματα. Σχετικά με τα μειονεκτήματα 

της, αποτελεί ευαίσθητη τεχνική καθώς η ακίδα είναι εύθραυστη με αποτέλεσμα να 

αλλοιώνεται κατά τη χρήση και ειδικότερα με τη λειτουργία επαφής (contact mode) 

και απαιτεί χρόνο για την εξαγωγή της τελικής απεικόνισης. Όσο περισσότερο χρόνο 

διαρκέσει η σάρωση του υλικού, τόσο καλύτερη θα είναι η ανάλυση της εικόνας. 

(Χαριτίδης, 2019) (Μπίνας, 2019) 

 Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τη διεξαγωγή 

του πειράματος, είναι της εταιρίας Park System, μοντέλο Park XE7 όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 10. (parksystems, 2019) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 10. Συσκευή AFM της εταιρίας Park System μοντέλο Park XE7. (parksystems, 2019) 

 
 

2.3.  XRD 

 Οι ακτίνες Χ ανακαλύφθηκαν το 1895 από τον Wilhelm Roentgen στο 

πανεπιστήμιο του Wurzburg στη Γερμανία. Ο όρος ακτίνες-Χ, αποδόθηκε από την 

ομάδα έρευνας του Roentgen, διότι παρουσίαζαν ομοιότητες με το φως αλλά δεν 

παρουσίαζαν καμία ίδια ιδιότητα με τις ιδιότητες της θεμελιωμένης κυματικής 

οπτικής, την διάθλαση, τη περίθλαση, τη πόλωση και την ανάκλαση. Η ανακάλυψη 
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αυτή έφερε στον ίδιο τον  Roengten και τους συνεργάτες του «το πρώτο Νόμπελ 

Φυσικής το 1901. Οι ακτίνες Χ αποτελούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος 

κύματος από 102 εως 10-2 Å. Στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

καταλαμβάνουν την περιοχή μεταξύ της υπεριώδης ακτινοβολίας και των ακτίνων γ. 

(malvernpanalytical, 2019) 

 Η περίθλαση των ακτίνων Χ, συμβάλει κυρίως στον προσδιορισμό και την 

ταυτοποίηση της κρυσταλλικής δομής ενός υλικού που θέλουμε να μελετήσουμε. Το 

φαινόμενο της περίθλασης συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντάει μια σειρά από άτομα 

που βρίσκονται σε διάταξη και (α) έχουν την ικανότητα να σκεδάζουν το κύμα και (β) 

έχουν τέτοιες αποστάσεις οι οποίες είναι συγκρίσιμες με το λ (μήκος κύματος) της 

ακτινοβολίας Χ. Η περίθλαση ακτίνων Χ ουσιαστικά οφείλεται στη συσχέτιση των 

φάσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κυμάτων που έχουν σκεδαστεί από τα άτομα. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11, ο τρόπος με τον οποίο παράγονται οι ακτίνες Χ 

αποτελεί τη πρόσκρουση του κάθε ηλεκτρονίου μεγάλης ενέργειας πάνω σε μία 

επιφάνεια κάποιου μεταλλικού στόχου το οποίο παρουσιάζει υψηλό ατομικό αριθμό. 

Αυτά τα ηλεκτρόνια, καθώς γίνεται η πρόσπτωση στον στόχο, πραγματοποιούν 

διέγερση των ηλεκτρονίων των εσωτερικών στοιβάδων του μετάλλου προκαλώντας 

έτσι την διάσπασή τους. Το «κενό» αυτό στην εστερική στοιβάδα του ατόμου 

καλύπτεται από ηλεκτρόνια εξωτερικών στιβάδων υψηλότερης ενέργειας». «Η 

παραπάνω ενέργεια που υφίσταται, δηλαδή η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δυο 

στιβάδων, ελευθερώνεται με εκπομπή φωτονίου (ακτίνες Χ).   (malvernpanalytical, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Περίθλαση ακτίνων Χ. Μετάπτωση ηλεκτρονίων από διαφορετικές ενεργειακές στοιβάδες, 

σχηματισμός οπής και παραγωγή ακτίνων Χ. (malvernpanalytical, 2019) 
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 Όταν μία ακτινοβολία πέσει σε φράγμα που αποτελείται από σχισμές 

παράλληλες και ίσου πλάτους d, και ισχύει ότι λ>d, τότε συμβαίνει περίθλαση της 

ακτινοβολίας αυτής. Όπου λ είναι το μήκος κύματος. Το 1912, ο περίφημος Ο 

VonLaue πρότεινε να χρησιμοποιηθούν φυσικοί κρύσταλλοι ως φράγματα για 

περίθλαση, εφόσον η διάταξη των ατόμων μπορεί να θεωρηθεί και σαν μια σειρά από 

παράλληλα δικτυωτά επίπεδα, τα οποία απέχουν ίσες αποστάσεις, της τάξης του 1 Å, 

μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, εφόσον είναι γνωστή η απόσταση d , μπορεί να 

υπολογιστεί το μήκος κύματος λ. Τα φάσματα περίθλασης μπορούν να αποτυπωθούν 

είτε σαν ομόκεντροι κύκλοι σε κατάλληλο φωτογραφικό φιλμ, είτε σαν τρισδιάστατα 

πλέγματα από φωτεινά σημεία. Για να υπάρξει συμβολή μέγιστης έντασης, απαιτείται 

μια αναγκαία συνθήκη, η οποία βρέθηκε από τους W.H. και W.L. Bragg (πατέρα και 

γιο), και είναι  nλ=2dsinθ. Όπου ν αποτελεί έναν ακέραιο αριθμό που λαμβάνει 

καθοριστικές τιμές 0,1,2,.. και αναφέρεται στα διαδοχικά κρυσταλλικά επίπεδα. 

(malvernpanalytical, 2019) 

 

Εικόνα 12. Περίθλαση ακτίνων Χ. (malvernpanalytical, 2019) 

 

 

 Αξίζει να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής, τα 

οποία είναι η απλή και εύχρηστη χρήση του, απαιτεί ελάχιστη ή καθόλου 

προετοιμασία δείγματος, δίνει πληροφορίες για τη στερεή κατάσταση (πολυμορφικές 

φάσεις, ένυδρα άλατα), επιτρέπει ταυτόχρονο προσδιορισμό δύο ή περισσοτέρων 

ενεργών συστατικών και αποτελεί μία μη-καταστροφική τεχνική για τα δείγματα. Τα 

μειονεκτήματα είναι ότι μόνο στερεά μπορούν να αναλυθούν, τα στερεά πρέπει να 

είναι κρυσταλλικά, τα όρια ανίχνευσης δεν είναι πολύ χαμηλά και απαιτεί χρόνο για 

την εξαγωγή της τελικής απεικόνισης.  (malvernpanalytical, 2019) 
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 Η διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία, περιλαμβάνει ταυτοποίηση οξειδίου του νικελίου και εμπλουτισμένου 

οξειδίου του νικελίου με χαλκό ή λίθιο. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διεξαγωγή του πειράματος, είναι της εταιρίας Malvern Panalytical, μοντέλο X’Pert 

PRO όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (malvernpanalytical, 2019) 

 

 

 

Εικόνα 13. Συσκευή XRD της εταιρίας Malvern Panalytical μοντέλο X’Pert PRO. (malvernpanalytical, 

2019) 

 

2.4.  Uv – Vis Spectroscopy 

 Η φασματοφωτομετρία UV-VIS ανήκει στις φασματοσκοπικές μεθόδους 

χημικής ανάλυσης. Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται σε ευρύ σημείο για να 

επιλύσουν διάφορα χημικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται σε υψηλό βαθμό «με 

τη δομή, την κινητική, την ταυτοποίηση και την ποσοτική ανάλυση διαφόρων 

ενώσεων». Η φασματοσκοπία ορατού – υπεριώδους μελετά τα αποτελέσματα 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την ύλη. Η 

αλληλεπίδραση με τα μόρια μιας ένωσης οδηγεί σε απορρόφηση μέρους της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας και μεταβολή του μήκους κύματος της εξερχόμενης 

ακτινοβολίας. Η καταγραφή αυτής της μεταβολής οδηγεί στην εξαγωγή του 

φάσματος της ένωσης δηλαδή του φάσματος απορρόφησης ή του φάσματος 



37 
 

διαπερατότητας. Κάθε ένωση απορροφά ενέργεια από μια περιοχή του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (π.χ. υπεριώδες, ορατό, υπέρυθρο) και τα μόρια ή τα 

άτομα της μεταβαίνουν από μια χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση (βασική) σε μια 

υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση (διεγερμένη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. 

 Οι φασματοφωτομετρικές μέθοδοι, κατά κύριο λόγο,  βασίζονται στην 

επίδραση που κατέχει η κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε κάποια ουσία, 

το οποίο  δεσμεύεται από τα μόρια ή τα άτομα της ύλης και έτσι προκαλούνται 

διεγέρσεις πυρήνων, ηλεκτρονιακές διεγέρσεις, καθώς και αλλαγή περιστροφής και 

της δόνησης των μορίων. Έπειτα, τα άτομα και τα μόρια, αφού πρώτα αποβάλλουν το 

ποσό της ενέργειας που απορρόφησαν, επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση. 

Ουσιαστικά, το φάσμα απορρόφησης, το οποίο είναι γραμμικό στα άτομα και ταινίες 

στα μόρια, αποτελεί την καταγραφή της απορρόφησης της  ακτινοβολίας σε σχέση με 

το λ, ή την συχνότητα της ακτινοβολίας. Ακόμη, και το φάσμα διαπερατότητας 

αποτελεί τη καταγραφή της διαπερατότητας σε σχέση με το λ. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι για να γίνει απορρόφηση της ακτινοβολίας, τα φωτόνια που προσκρούουν στο 

δείγμα απαιτείται να κατέχουν ενέργεια ίση με αυτή που χρειάζεται για να 

πραγματοποιηθεί μια «κβαντισμένη ενεργειακή μεταβολή».  Η ενέργεια των 

ηλεκτρονιακών μεταπτώσεων δίνεται από τον παρακάτω τύπο, και είναι της τάξης 

μερικών eV: 
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Ε = Ε1-Ε2 =  h ∙ν = h∙

c

 (1) 

όπου Ε η ενέργεια, h η σταθερά του Plank,  ν η συχνότητα της ακτινοβολίας και λ το 

μήκος κύματος.  Η φασματοφωτομετρία UV-Vis δίνει ποσοτικές μετρήσεις, οι οποίες 

στηρίζονται στο ότι η απορρόφηση της ακτινοβολίας εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό 

από την ποσότητα της ουσίας που απορροφά την ακτινοβολία. Η ποσοτική σχέση 

δίνεται από το νόμο Beer-Lambert. Στη Εικόνα 14, απεικονίζεται μια κυψελίδα η 

οποία περιέχει διάλυμα μιας ουσίας, μέσα από την οποία διέρχεται ακτινοβολία 

αρχικής έντασης Io και εξέρχεται ακτινοβολία έντασης I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Ακτινοβολία διερχόμενη μέσα από κυψελίδα η οποία περιέχει κάποιο διάλυμα χημικής 

ουσίας. 

 

 

Σχετικά με το νόμο Beer-Lambert ισχύει: 

 

   I = Io e-αCl      (2) 

Όπου c η συγκέντρωση του διαλύματος, l η διαδρομή που κάνει η ακτινοβολία μέσα 

στο διάλυμα και α ο συντελεστής απορρόφησης, ο οποίος εξαρτάται από το μόριο ή 

ιόν που απορροφά σε ορισμένο διαλύτη  και από τη συχνότητα της ακτινοβολίας. Η 

σχέση (2) μετασχηματίζεται σε λογαριθμική μορφή: 
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   log 
oI

I
= -ε C l    (3) 

Το ε αποτελεί τον μοριακό συντελεστή απορρόφησης (molar absorption coefficient) 

και σχετίζεται με το συντελεστή απορρόφησης α από τη σχέση: 

   ε = 
303.2

a
  (4) 

«Το γινόμενο ε C l ονομάζεται απορρόφηση Α, absorbance»: 

   A = ε C l   (5) 

O λόγος 
o
I

I
 ονομάζεται διαπερατότητα Τ: 

   Τ = 
o
I

I
  (6) 

Από τις σχέσεις (3) και (6) ισχύει:    

   Α = - log (7) 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος του Beer ισχύει υπό κάποιες συνθήκες, 

δηλαδή όταν: 1) η προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι μονοχρωματική, 2) Τα χημικά 

είδη που απορροφούν δρουν ανεξάρτητα στη διαδικασία απορρόφησης,  3) η 

απορρόφηση συμβαίνει σ’ έναν όγκο ομοιόμορφης διατομής και 4) η ενεργειακή 

υποβάθμιση είναι γρήγορη (όχι φθορισμός). Επιπλέον, ισχύει για αραιά διαλύματα 

και η γραφική απεικόνιση της απορρόφησης κάποιου  διαλύματος συναρτήσει του 

μήκους κύματος της ακτινοβολίας αποδίδει το φάσμα απορρόφησης μιας διαλυμένης 

ουσίας. «Το μήκος κύματος στο οποίο παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό 

απορρόφησης, ονομάζεται μήκος κύματος μέγιστης απορρόφησης και συμβολίζεται 

με λmax1». Η τιμή του λmax είναι χαρακτηριστική της ουσίας, οπότε δίνει μια ποιοτική 

πληροφορία. Το εμβαδόν της κορυφής του φάσματος σχετίζεται με τη ποσότητα της 

ουσίας, άρα δίνει μια ποσοτική πληροφορία. Τέλος, τα πλεονεκτήματα της τεχνικής 

Uv-Vis είναι η χρήση μικρής ποσότητας δείγματος, είναι μη καταστοφική μέθοδος, 

παρουσιάζει μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία και μικρό χρόνο μέτρησης. 
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 Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή του πειράματος, είναι της 

εταιρίας Thetametrisis, μοντέλο FR-Basics όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 15. Συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή του πειράματος, είναι της εταιρίας 

Thetametrisis, μοντέλο FR-Basics. (thetametrisis, 2019) 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 Στην παρούσα πτυχιακή εργασία για την παρασκευή, την σύνθεση και έπειτα 

τον χαρακτηρισμό του NiO και εμπλουτισμένου NiO, ακολούθησε μία συγκεκριμένη 

πειραματική διαδικασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στα παρακάτω βήματα.  

 

1) Καθαρισμός υποστρωμάτων. 

 Τα υποστρώματα αποτελούνται κυρίως από γυαλί όπου η μία από τις δυο 

επιφάνειες είναι επικαλυμμένη με ένα αγώγιμο υλικό οξειδίου κασσιτέρου ινδίου 

(Indium Tin Oxide, ITO). 

 Το ITO αποτελεί τριμερής σύνθεση ινδίου, κασσιτέρου και οξυγόνου σε 

ποικίλες αναλογίες. Ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε οξυγόνο, μπορεί να 

περιγραφεί ως κεραμικό ή κράμα. Η κύρια μορφή με την οποία συναντάται είναι 74% 

ίνδιο, 18% οξυγόνο και 8% κασσίτερο. Το οξείδιο του ινδίου κασσιτέρου, είναι ένα 

από τα πιο διαδεδομένα διαφανή αγώγιμα οξείδια λόγω των τριών κύριων ιδιοτήτων 

του: την ηλεκτρική του αγωγιμότητα, την οπτική του διαφάνεια, καθώς και την 

ευκολία με την οποία μπορεί αποτίθεται ως λεπτή μεμβράνη σε υποστρώματα.  

  Έτσι, πριν την εκκίνηση της διαδικασίας, με τη χρήση πολυμέτρου, 

προσδιορίζεται η αγώγιμη πλευρά των υποστρωμάτων και τοποθετούνται σε μια 

βάση (holder) με την πλευρά του ITO να κοιτάει προς την ίδια μεριά για όλα τα 

υποστρώματα. Η βάση βυθίζεται σε ποτήρι ζέσεως του ενός λίτρου που περιέχει 

διάλυμα σαπουνόνερου και στη συνέχεια τοποθετείται σε συσκευή υπερήχων για 10 

λεπτά.  

 Έπειτα, η βάση με τα υποστρώματα, αφού αφαιρεθεί από το διάλυμα με το 

σαπουνόνερο, ξεπλένεται με απιονισμένο νερό ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα 

σαπουνόνερου, βυθίζεται σε ποτήρι ζέσεως που περιέχει καθαρή ακετόνη και 

τοποθετείται στη συσκευή υπερήχων για 10 λεπτά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

αλλά αυτή τη φορά με ισοπροπανόλη η οποία αυξάνει την υδροφιλικότητα της 

επιφάνειας ώστε να επιτευχθεί καλύτερο άπλωμα του διαλύματος προς ανάλυση κατά 

την διαδικασία της επίστρωσης λεπτών υμενίων με περιστροφή. Τα υποστρώματα 

μεταφέρονται σε γυάλινο πιάτο και τοποθετούνται στο φούρνο στους 120 oC για 20 
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λεπτά. Τέλος ακολουθεί η μεταφορά τους σε glovebox και συγκεκριμένα σε συσκευή 

UV-O3 (Εικόνα 16) για 15 λεπτά όπου η επιφάνεια των υποστρωμάτων εκτίθεται σε 

όζον με αποτέλεσμα να καθαρίζεται, να ενεργοποιείται και να γίνεται πιο υδρόφιλη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Συσκευή UV-O3 

 

2) Σύνθεση NiO με τη διαδικασία nanoparticles. 

 Αρχικά ζυγίζονται 4 γραμμάρια Ni(NO3)6H2O και τοποθετούνται σε ένα 

φιαλίδιο (Εικόνα 17α). Υπολογίζονται τα moles του Ni(NO3)6H2O (Μr=290,79) από 

τον τύπο n=m/Mr=0,013755 και αφού η επιθυμητή συγκέντρωση είναι 5Μ, με πιπέτα, 

προστίθενται 2,75 ml υπερκάθαρο νερό (V=n/c=0,01375/5=0,00275 L ή 2,75 ml). 

Στο φιαλίδιο προστίθεται μαγνητικός αναδευτήρας και πραγματοποιείται ανάδευση 

για 30 λεπτά, ώστε οι κρύσταλλοι να διαλυθούν και το διάλυμα να αποκτήσει σκούρο 

πράσινο χρώμα (Εικόνα 17β).  
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Εικόνα 17. α) Ni(NO3)6H2O σε φιαλίδιο, β) Διάλυμα του Ni(NO3)6H2O. 

 Ακολουθεί η παρασκευή διαλύματος βάσης KOH 1M. Ο όγκος του 

διαλύματος βάσης που παρασκευάζεται, πρέπει να είναι περίπου 6 φορές 

μεγαλύτερος από τον όγκο του διαλύματος. Συνεπώς, 6*2,75=16,5ml υπερκάθαρο 

νερό, n=c*v=1*0,0165=0,0165 moles, n=m/Mr=0,0165*56,11=0,9258 gr ΚΟΗ. Με 

το πέρας των 30 λεπτών ανάδευσης του διαλύματος Ni(NO3)6H2O, με ανάδευση 

προστίθεται το διάλυμα βάσης, στάγδην και με αργό ρυθμό. Το διάλυμα αρχίζει να 

θολώνει ενώ παράλληλα γίνεται πιο ανοιχτό πράσινο (Εικόνα 18). 

Αντίδραση: Ni(NO3)2 + 2KOH → Ni(OH)2 +2K+ +2NO3
- 

 Στη συνέχεια στο προκύπτων διάλυμα πραγματοποιείται φυγοκέντριση στις 

1700 στροφές με επιτάχυνση 5 για 10 λεπτά. Στη συσκευή φυγοκέντρισης, ακριβώς 

απέναντι από το δείγμα, τοποθετείται φιαλίδιο ίδιας μάζας, ώστε να πραγματοποιηθεί 

σωστή χρήση της συσκευής. Έτσι, μετά τη φυγοκέντριση, παρατηρείται παρουσία 

πράσινου ιζήματος στο κάτω μέρος του φιαλιδίου. Το νερό απομακρύνεται  με 

τεράστια προσοχή με τη βοήθεια μιας πιπέτας και πραγματοποιείται έκπλυση του 

ιζήματος με απιονισμένο νερό. Το ίζημα ανακατεύεται καλά με το νερό ώστε να γίνει 

καλός καθαρισμός και στη συνέχεια πραγματοποιείται ξανά φυγοκέντριση με τις ίδιες 

συνθήκες. Αυτή η διαδικασία γίνεται τρεις φορές ώστε το ίζημα να καθαριστεί καλά. 

α β 
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Αφού πραγματοποιηθούν οι τρεις εκπλύσεις, το ίζημα συλλέγεται σε ύαλο ωρολογίου 

και τοποθετείται στο φούρνο για 8 ώρες στους 80 oC (Εικόνα 18).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18. Αλλαγή χρώματος διαλύματος και δημιουργία ιζήματος. 

 

 Μετά τις 8 ώρες θέρμανσης, η υγρασία έχει αφαιρεθεί από το ίζημα. Το 

πράσινο στερεό μεταφέρεται σε γουδί όπου θρυμματίζεται μέχρι να πάρει τη μορφή 

πούδρας-σκόνης (Εικόνα 19). Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται η ενεργή επιφάνεια της 

σκόνης 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19. Δημιουργία σκόνης του ιζήματος.  
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 Τέλος, μεταφέρεται σε φιαλίδιο το οποίο τοποθετείται σε φούρνο τύπου 

σωλήνα (tube) (Εικόνα 20),  περίπου στο κέντρο του σωλήνα ώστε να επιτευχθεί όσο 

το δυνατόν ομοιόμορφη θέρμανση, στους 270 oC για 2 ώρες. 

Αντίδραση: Ni(OH)2 → NiOx + H2O 

 

Το τελικό ποιόν που συλλέγεται έχει τη μορφή μαύρης σκόνης (Εικόνα 20). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Φούρνος τύπου σωλήνα και δημιουργία τελικού προιόντος (μαύρη σκόνη). 

 

 

3) Σύνθεση εμπλουτισμένου NiO με Cu ή Li με τη διαδικασία nanoparticles. 

 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται για την παρασκευή 

εμπλουτισμένου οξειδίου του νικελίου είναι παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε 

παραπάνω για τη σύνθεση του οξειδίου του νικελίου. Για τον εμπλουτισμό του NiO 

με Cu, χρησιμοποιείται Cu(NO3)2,5H2O (Mr=232,59) ενώ για τον εμπλουτισμό με Li, 

χρησιμοποιείται Lithium Perchlorate (Mr=106,39). Έτσι η διαφορά στην πειραματική 

διαδικασία βρίσκεται στα συνολικά moles, όπου είναι το άθροισμα των moles 

Ni(NO3)6H2O με Cu(NO3)2,5H2O ή με Lithium Perchlorate ανάλογα την επιθυμητή 

αναλογία. Παραδείγματος χάριν, για την παρασκευή Cu:NiO 1%:  
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Αρχικά ζυγίζονται 4 γραμμάρια Ni(NO3)6H2O και τοποθετούνται σε ένα φιαλίδιο. 

Υπολογίζονται τα moles του Ni(NO3)6H2O (Μr=290,79) από τον τύπο 

n=m/Mr=0,013755.  

Αναλογία 1% άρα, moles Ni(NO3)6H2O / moles Cu(NO3)2,5H2O = 99/1. Από την 

παραπάνω σχέση προκύπτει ότι τα moles του Cu(NO3)2,5H2O για αναλογία 1% είναι 

0,000139. 

 Συνεπώς τα γραμμάρια Cu(NO3)2,5H2O που πρέπει να προστεθούν σε 4gr 

Ni(NO3)6H2O είναι: 

 n=m/Mr => m=n*Mr=0,000139*232,59=0,0323 gr. 

Συνολικά moles=moles Ni(NO3)6H2O + moles Cu(NO3)2,5H2O = 0,013755 + 

0,000139 = 0,01389 moles. 

Στη συνέχεια ακολουθεί υπολογισμός των ml του διαλύτη (υπερκάθαρο νερό) και η 

πειραματική διαδικασία συνεχίζεται όπως και παραπάνω. 

Έτσι δημιουργήθηκαν σκόνες NiO, CuNiO 1%, CuNiO 3%, CuNiO 5%, LiNiO 1%, 

LiNiO 3% και LiNiO 5%. 

 

4) Παρασκευή διαλυμάτων οξειδίων διαφορετικών συγκεντρώσεων.  

 Για την παρασκευή διαλύματος NiO με αναλογία 15mgr/ml, αρχικά σε 

φιαλίδιο ζυγίζονται 0,02gr σκόνης NiO. Για να υπολογιστεί η ποσότητα υπέρ-

καθαρού νερού που χρειάζεται, το 1 ml περιλαμβάνει 0,015 gr NiO 

τα x ml 0,02gr NiO. 

Συνεπώς x=1*0,02/0,015=1,33 ml νερό. 

Έτσι στο φιαλίδιο, με τη βοήθεια πιπέτας, προστίθενται 1,33ml υπερκάθαρο νερό, το 

φιαλίδιο πωματίζεται καλά και τοποθετείται στη συσκευή υπερήχων για 1 ώρα για 

ανάδευση. 
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Το τελικό διάλυμα που προκύπτει έχει σκούρο γκρι προς μαύρο χρώμα, όπως 

φαίνεται. 

 Με την ίδια διαδικασία παρασκευάστηκαν τα διαλύματα NiO 10mgr/ml, NiO 

15mgr/ml, NiO 20mgr/ml, Cu:NiO 1% 10mgr/ml, Cu:NiO 1% 15mgr/ml, Cu:NiO 1% 

20mgr/ml, Cu:NiO 3% 10mgr/ml, Cu:NiO 3% 15mgr/ml, Cu:NiO 3% 20mgr/ml, 

Cu:NiO 5% 10mgr/ml, Cu:NiO 5% 15mgr/ml, Cu:NiO 5% 20mgr/ml, Li:NiO 1% 

15mgr/ml, Li:NiO 3% 15mgr/ml και Li:NiO 5% 15mgr/ml. 

 

5) Επίστρωση λεπτών υμενίων με περιστροφή.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μέθοδος επίστρωσης λεπτών υμενίων με 

περιστροφή αποτελεί μια διαδικασία που χρησιμοποιείται ευρέος για την εναπόθεση 

ομοιόμορφων λεπτών υμενίων σε επίπεδες επιφάνειες (υποστρώματα). Στη 

συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία η εναπόθεση των διαλυμάτων που 

παρασκευάστηκαν, πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες dynamic, δηλαδή, ποσότητα 

διαλύματος τοποθετούνταν στο υπόστρωμα καθώς αυτό περιστρεφόταν. Έτσι το 

υπόστρωμα τοποθετείται στη συσκευή spin coating και με τη βοήθεια κενού 

συγκρατείται στο κέντρο της συσκευής. Η συσκευή ρυθμίζεται και ξεκινάει η 

περιστροφή του υποστρώματος. Η ποσότητα του διαλύματος ήταν κάθε φορά 50μl 

και ο χρόνος διάρκειας της διαδικασίας περιστροφής ήταν 50 δευτερόλεπτα. Έτσι 

πραγματοποιήθηκαν επιστρώσεις για όλα τα διαλύματα στις 1000, 2000, 3000, 4000, 

5000 και 6000 στροφές ανά λεπτό. 

 Αφού ολοκληρωθεί η επίστρωση, το υπόστρωμα τοποθετείται σε θερμαντική 

πλάκα για 20 λεπτά στους 100 oC, ώστε το διάλυμα να στεγνώσει και στη συνέχεια, 

αφού έρθει σε θερμοκρασίας περιβάλλοντος, είναι έτοιμο για περαιτέρω μελέτη. 
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Εικόνα 21. Επίστρωση λεπτών υμενίων πάνω σε υάλους.  

 

6) Μέτρηση Αντίστασης  

 Για τη μέτρηση της αντίστασης σε σκόνη οξειδίου του νικελίου είναι 

απαραίτητη η δημιουργία χαπιού. Έτσι, ποσότητα σκόνης τοποθετείται σε καλούπι, 

και με τη βοήθεια χειροκίνητης πρέσας ασκείται πίεση περίπου 400 bar. Η σκόνη 

συμπιέζεται, αποκτά τη μορφή χαπιού και ξεκολλάται προσεκτικά από το καλούπι.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22. Χειροκίνητη πρέσα. 
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 Στη συνέχεια το χάπι τοποθετείται σε γυάλινο υπόστρωμα και μεταφέρεται 

στη πειραματική συσκευή για τη μέτρηση της αγωγιμότητας (Εικόνα 23). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23. Συσκευή μέτρησης αγωγιμότητας. 

 

 Η συγκεκριμένη συσκευή, μετράει αντίσταση ανά μονάδες επιφάνεια 

(Ohm/sq), συνεπώς πριν από κάθε μέτρηση, μέσο προγράμματος, ρυθμίζονται οι 

διαστάσεις του χαπιού και το πάχος του. Έτσι πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για όλες 

τις σκόνες που παρασκευάστηκαν σε διαφορετικές εντάσεις. 

 

7) Σύνθεση NiO με τη διαδικασία Sol-gel 

 

Για παρασκευή διαλύματος NiO με συγκέντρωση 0,5Μ. 

Αρχικά, σε φιαλίδιο, ζυγίζονται 0,150 gr Nickel acetate (Mr=248,84) και 

υπολογίζονται τα moles. n=m/Mr=0,150/248,84=0,0006028 moles  

Στη συνέχεια, προστίθεται διαλύτης αιθανόλη και αφού η απαιτούμενη συγκέντρωση 

είναι 0,5Μ, υπολογίζεται ο όγκος του. V=n/C=0,0006028/0,5=0,00012056 L ή 1,206 

ml αιθανόλης. 
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Προστίθεται σε αναλογία 1:1 αιθανολαμίνη (Mr=61,08) η οποία λειτουργεί σαν 

σταθεροποιητής. 

Αφού η αναλογία είναι 1:1, θα χρειαστούν 0,0006028 mol αιθανολαμίνης, συνεπώς 

m=n*Mr=0,0006028*61,08=0,03682 γραμμάρια. Ακολουθεί μετατροπή των 

γραμμαρίων σε ml μέσω της πυκνότητας καθώς η αιθανολαμίνη είναι σε υγρή μορφή.  

d=m/V => V=m/d=0,03682/1,0117=0,03639 ml ή 36 μl. 

Στη συνέχεια σε θερμαντική πλάκα πραγματοποιείται ανάδευση για 2 ώρες στους 55 
oC. 

 

8) Σύνθεση εμπλουτισμένου NiO με Cu με τη διαδικασία sol-gel 

 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται για την παρασκευή 

εμπλουτισμένου οξειδίου του νικελίου είναι παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε 

παραπάνω για τη σύνθεση του οξειδίου του νικελίου. Για τον εμπλουτισμό του NiO 

με Cu, χρησιμοποιείται Copper acetate (Mr=181,63). 

Έτσι η διαφορά στην πειραματική διαδικασία βρίσκεται στα συνολικά moles, όπου 

είναι το άθροισμα των moles Nickel acatate με τα moles Copper acatate ανάλογα την 

επιθυμητή αναλογία. Παραδείγματος χάριν, για την παρασκευή sol-gel Cu:NiO 1%:  

 Αρχικά ζυγίζονται 0,170 γραμμάρια Nickel acatete και τοποθετούνται σε ένα 

φιαλίδιο. Υπολογίζονται τα moles του Nickel acatate (Μr=248,84) από τον τύπο 

n=m/Mr=0,0006872 moles.  

Αναλογία 1% άρα, moles Nickel acatete / moles Copper acatete = 99/1. Από την 

παραπάνω σχέση προκύπτει ότι τα moles του Copper acetate για αναλογία 1% είναι 

0,0000069414. 

Συνεπώς τα γραμμάρια Copper acetate που πρέπει να προστεθούν σε 0,170gr Nickel 

acatete είναι: 

n=m/Mr => m=n*Mr=0,0013gr ή 1,3 mgr. 
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Συνολικά moles=moles Nickel acatete + moles Copper acetate = 0,0006872 + 

0,0000069414 =0,00069414 moles. 

Στη συνέχεια ακολουθεί υπολογισμός των ml του διαλύτη (αιθανόλη) και η 

πειραματική διαδικασία συνεχίζεται όπως και παραπάνω. 

Έτσι δημιουργήθηκαν διαλύματα sol-gel NiO, CuNiO 1% και CuNiO 3% όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25. Διαλύματα sol-gel που παρασκευάστηκαν. 

 Παρατηρείται χρωματική διαφοροποίηση καθώς το διάλυμα με το μεγαλύτερο 

ποσοστό εμπλουτισμού αποκτάει πιο σκούρο χρώμα. Συνεπώς στη φωτογραφία, το 

αριστερό φιαλίδιο είναι CuNiO 3%, το μεσαίο είναι το CuNiO 1% και το δεξί είναι το 

NiO. 

 Όσον αφορά την επίστρωση λεπτών υμενίων με περιστροφή, των διαλυμάτων 

sol-gel, η διαδικασία που ακολουθείται είναι είναι παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε 

παραπάνω, με τη διαφορά ότι μετά την εναπόθεση του διαλύματος, τα υποστρώματα 

τοποθετούνται για πύρωση (annealing) στους 370 oC για μία ώρα.  

 Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά δείγματα sol-gel στα οποία, το 2, το 3 και 

το 4 έχουν υποστεί annealing ενώ το 1 και το 5 όχι. 'Επιπλέον το χρώμα του 2 είναι 
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πιο έντονο καθώς έχει δημιουργηθεί με λιγότερες στροφές από τα άλλα δυο και είναι 

πιο παχύ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26. Δείγματα sol-gel. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από 

μετρήσεις AFM, XRD και αντίστασης του υποστρώματος ΙΤΟ, των νανοσωματιδίων 

NiO με Li και Cu. Οι αναλογίες ήταν 1%, 3% και 5%, οι συγκεντρώσεις 10mg, 15mg 

και 20mg και οι στροφές 1500rpm, 3000rpm και 6000rpm. Έτσι αναλύθηκαν οι 

σκόνες NiO, CuNiO 1%, CuNiO 3%, CuNiO 5%, LiNiO 1%, LiNiO 3% και LiNiO 

5% και τα διαλύματα NiO 10mgr/ml, NiO 15mgr/ml, NiO 20mgr/ml, Cu:NiO 1% 

10mgr/ml, Cu:NiO 1% 15mgr/ml, Cu:NiO 1% 20mgr/ml, Cu:NiO 3% 10mgr/ml, 

Cu:NiO 3% 15mgr/ml, Cu:NiO 3% 20mgr/ml, Cu:NiO 5% 10mgr/ml, Cu:NiO 5% 

15mgr/ml, Cu:NiO 5% 20mgr/ml, Li:NiO 1% 15mgr/ml, Li:NiO 3% 15mgr/ml και 

Li:NiO 5% 15mgr/ml, σε υπόστρωμα ΙΤΟ.  

 

 

Αποτελέσματα AFM 

 Σχετικά με τα διαλύματα, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν περάστηκαν από φίλτρο 

πριν την επίστρωση τους στα υποστρώματα με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποια  

σωματίδια κλίμακας 0,3-0,5nm τα οποία δυσκόλεψαν τις μετρήσεις και σε κάποια δεν 

μπορέσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα εικόνας κατά τη σάρωση γιατί η βελόνα του 

AFM αποπροσανατολιζόταν. Επιπλέον, οι εικόνες τοπογραφίας από πρόγραμμα στον 

υπολογιστή έχουν υποστεί fitting με πολυώνυμο δευτέρου βαθμού στους άξονες x και 

y και οι μετρήσεις γίνανε όλες με non-contact mode στο μηχάνημα. 

Αρχικά, στην Εικόνα 25 βλέπουμε την απεικόνιση της μορφολογίας του 

υποστρώματος ΙΤΟ. 
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Εικόνα 27. AFM απεικόνιση του ΙΤΟ. 

 

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι Εικόνες AFM των νανοσωματιδίων NiO. 

Ειδικότερα στις παρακάτω εικόνες ανάλυσης περιοχών με το κόκκινο τετράγωνο, 

παρουσιάζεται η τραχύτητα (roughness) σε μια περιοχή του υλικού που έχει γίνει 

καλύτερη κατανομή και δεν έχει τόσο μεγάλα σωματίδια. Στην Εικόνα 27.1 

βλέπουμε ότι στην περιοχή που έχουμε επιλέξει με το τετράγωνο έχουμε Ra 

(Roughness average) = 15.3 και Rq (Roughness square) = 19.5. 

 

 

  
Εικόνα 27.1. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 10x10μm, με αναλογία Li 1% και συγκέντρωση 

15mg, 3000 rpm στροφές. 
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Στην Εικόνα 27.2 έχουμε Ra=17.4 και Rq=21.4 

 

 

 
Εικόνα 27.2. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 10x10μm, με αναλογία Li 3% και συγκέντρωση 

15mg, 3000 rpm στροφές 

 

Στην Εικόνα 27.3 έχουμε Ra=14.2 και Rq=17.6. 

 

 
Εικόνα 27.3. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 10x10μm, με αναλογία Li 5% και συγκέντρωση 

15mg, 3000 rpm στροφές. 

 

 

 Συγκρίνοντας τις Εικόνες 27.1, 27.2 και 27.3, τα οποία έχουν ίδια 

συγκέντρωση 15mg και ίδιες στροφές 3000rpm, αλλά διαφορετικές αναλογίες Li 1%, 

3% και 5%, διαπιστώνουμε ότι η τραχύτητα είναι περίπου στο Ra ≈ 15-17nm. 

 

Στην Εικόνα 27.4 παρατηρούμε ότι Ra=10.1 και Rq=12.9  
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Εικόνα 27.4. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 1% και συγκέντρωση 

10mg, 1500 rpm στροφές  

 

Στην Εικόνα 27.5 βλέπουμε ότι Ra=7.6 και Rq=10.8. 

 

 

 
Εικόνα 27.5. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 1% και συγκέντρωση 

10mg, 3000 rpm στροφές 

 

Στην Εικόνα 27.6 έχουμε Ra=5.9 και Rq=8.6 
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Εικόνα 27.6. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 1% και συγκέντρωση 

10mg, 6000 rpm στροφές. 

 

 

 Συγκρίνοντας τις Εικόνες 27.4, 27.7 και 27.6, τα οποία έχουν ίδια 

συγκέντρωση 15mg και ίδια αναλογία Cu 1%, αλλά διαφορετικές στροφές 1500, 

3000 και 6000 rpm , διαπιστώνουμε ότι η τραχύτητα είναι περίπου στο Ra ≈ 5-10nm, 

δηλαδή διαφέρει αρκετά.  

 

 

Στην Εικόνα 27.7 έχουμε Ra =9.3 και Rq=12.8 

 

 

 
Εικόνα 27.7. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 1% και συγκέντρωση 

15mg, 1500 rpm στροφές. 

 

Στην Εικόνα 27.8 έχουμε Ra=9.3 και Rq=12. 
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Εικόνα 27.8. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 1% και συγκέντρωση 

15mg, 3000 rpm στροφές 

 

Στην Εικόνα 27.9 έχουμε Ra=7.8 και Rq=10.2 

 

 
Εικόνα 27.9. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 1% και συγκέντρωση 

15mg, 6000 rpm στροφές 

 

 

 Συγκρίνοντας τις Εικόνες 27.7, 27.8 και 27.9, τα οποία έχουν ίδια 

συγκέντρωση 15mg και ίδια αναλογία Cu 1%, αλλά διαφορετικές στροφές 1500, 

3000, 6000rpm και περιοχή ανάλυσης 20x20nm  διαπιστώνουμε ότι η τραχύτητα 

είναι περίπου στο Ra ≈ 8-9nm, σχεδόν ίδια και στις 3 εικόνες.  
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Στην Εικόνα 27.10 έχουμε Ra=9.3 και  Rq=12.3. 

 

 
Εικόνα 27.10. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 1% και συγκέντρωση 

20mg. 

 

Στην Εικόνα 27.11 έχουμε Ra=8.3 και Rq=11.1 

 

 
Εικόνα 27.11. Τοπογραφία και ανάλυση περιοχής 20x20μm, με αναλογία Cu 3% και συγκέντρωση 

10mg. 
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Εικόνα 27.12. Φωτοφραφία 20x20μm, με αναλογία Cu 3% και συγκέντρωση 15mg, 1500, 3000, 6000 

rpm στροφές 

 

 

 

Εικόνα 27.13. Φωτογραφία 20x20μm, με αναλογία Cu 3% και συγκέντρωση 20mg, 3000  και 6000 

rpm στροφές 

 

Εικόνα 27.14. Φωτογραφία 20x20μm, με αναλογία Cu 5% και συγκέντρωση 20mg, 3000 rpm στροφές. 
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Τοπογραφία 

 

 

Εικόνα 27.15. 3D απεικόνιση 20x20 undoped NiO και CuNiO με συγκέντρωση 15mgr/ml και 

3000 rpm. 

 

 Στη συνέχεια ακολουθoύν τοπογραφικές απεικονίσεις για σκόνη NiO από 

ηλεκτρονικό μικτροσκόπιο σάρωσης (SEM) που πραγματοποιήθηκαν κάποια άλλη 

χρονική περίοδο στα πλαίσια εργαστηριακής μελέτης. 

 

 

Εικόνα 27.16. Εικόνα SEM της επιφάνειας  ITO/NiO. 
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 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετρήσεων της τραχύτητας για 

μερικές από τις σκόνες NiO που παρασκευάστηκαν. 

 

 

 Tραχύτητα τετραγώνου Rq (nm) Μέσος όρος τραχύτητας Ra (nm) 

ΙΤΟ 1.880 1.339 

NiO, 10mgr/ml, 1500rpm 13.724 10.302 

NiO, 10mgr/ml, 3000rpm 14.006 10.664 

NiO, 10mgr/ml, 6000rpm 13.148 10.600 

NiO, 15mgr/ml, 1500rpm 12.699 9.870 

NiO, 15mgr/ml, 3000rpm 16.593 13.314 

NiO, 15mgr/ml, 6000rpm 10.718 8.001 

NiO, 20mgr/ml, 1500rpm 16.333 12.525 

NiO, 20mgr/ml, 3000rpm 12.337 9.526 

NiO, 20mgr/ml, 6000rpm 10.691 8.049 

CuNiO, 1%, 10mgr/ml, 1500rpm 12.972 10.166 

CuNiO, 1%, 10mgr/ml, 3000rpm 10.875 7.653 

CuNiO, 1%, 10mgr/ml, 6000rpm 8.615 5.956 

CuNiO, 1%, 15mgr/ml, 1500rpm 12.029 9.301 

CuNiO, 1%, 15mgr/ml, 3000rpm 12.086 9.312 

CuNiO, 1%, 15mgr/ml, 6000rpm 10.275 7.860 

CuNiO, 1%, 20mgr/ml, 1500rpm 12.354 9.295 

CuNiO, 1%, 20mgr/ml, 3000rpm 13.802 10.621 

CuNiO, 1%, 20mgr/ml, 6000rpm 10.848 8.499 

CuNiO, 3%, 10mgr/ml, 1500rpm 11.179 8.384 

CuNiO, 3%, 10mgr/ml, 3000rpm 9.836 7.089 

CuNiO, 3%, 10mgr/ml, 6000rpm 7.990 5.500 

LiNiO, 1%, 15mgr/ml, 3000rpm 19.505 15.347 

LiNiO, 3%, 15mgr/ml, 3000rpm 21.459 17.433 

LiNiO, 5%, 15mgr/ml, 3000rpm 17.636 14.208 

 

Πινακας 1: Αποτελέσματα τραύτητας σε nm για τις σκόνες που παρασκευάστηκαν. 
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Αποτελέσματα XRD 

 Παρακάτω έχουμε την εικόνα που πάρθηκε από τα αποτελέσματα XRD για 

ΝιΟ. 

 Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη του Sajid Sajid των συναδέλφων του, το 

2018, και συγκρίνοντας το XRD διάγραμμα τους νανοσωματιδίων NiO και το δικό 

μας διάγραμμα  NiO με αναλογία Cu 5%, διαπιστώνουμε ότι και στα 2 διαγράμματα   

παρουσιάζονται 5 κορυφές οι (111), (200), (220), (311) και (222) με σχεδόν ίδια 

ένταση. Η αγωγιμότητα του NiO εξαρτάται από την στοιχειομετρική αναλογία. Έχει 

αποκαλυφθεί ότι η στοιχειομετρική αναλογία του NiO είναι μονωτική και η 

αγωγιμότητα τύπου p μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή νικελίου σε κενές θέσεις. 

Ωστόσο, η μεγάλη ενέργεια ιονισμού που σχετίζεται με κενές θέσεις Ni αποδίδουν 

χαμηλή πυκνότητα οπών. Τα εξωγενή πρόσθετα όπως Li, Cu ενσωματώνονται στο 

NiOx για να ενισχύσει την κινητικότητα του φορέα φόρτισης και διαχείρισης 

φωτονίων.   (Sajid Sajid, 2018) 

 
Εικόνα 28. Διάγραμμα φάσματος XRD, με αναλογία CuNiO 5%. 
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Εικόνα 28.1. Βιβλιογραφικό διάγραμμα XRD (Sajid Sajid, 2018) 

 

 

 

Αποτελέσματα διαπερατότητας  

 Στη συνέχεια, ακολουθούν διαγράμματα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη 

βοήθεια του προγράμματος OriginLab και μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη 

διαπερατότητα, όσον αφορά το ποσοστό doping, τη συγκέντρωση, τις στροφές κατά 

την εναπόθεση των διαλυμάτων στα υποστρώματα καθώς και για τη σύγκριση 

χαλκού και λιθίου.  
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 Ακολουθούν διαγράμματα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του 

προγράμματος OriginLab και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τα διαλύματα sol-

gel. 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα ηλεκτρικής αντίστασης 

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετρήσεων της ηλεκτρικής 

αντίστασης για κάθε σκόνη NiO. Αυτό που παρατηρείται από τον παρακάτω πίνακα 

σχετικά με τις τιμές της αντίστασης για ένταση 100 nA , είναι ότι αυξάνοντας το 
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ποσοστό doping μειώνεται η αντίσταση. Επιπλέον,  υπάρχει ένα σημείο όπου αν γίνει 

μεγάλο το ποσοστό doping (LiNiO 5%), δημιουργούνται πηγάδια δυναμικού χαμηλής 

ενέργεια (βαθύ πηγάδι) τα οποία εγκλωβίζουν τα e- με αποτέλεσμα η αντίσταση να 

αυξάνεται. 

 

 

 Ηλεκτική Αντίσταση (Ohm*cm) 

Ένταση NiO Cu:NiO 
1% 

Cu:NiO 
3% 

Cu:NiO 
5% 

Li:NiO 
1% 

Li:NiO 
3% 

Li:NiO 
5% 

10nA 3*108   1*106    

100nA 4,3*107 3*107 1,2*107 6*106 2,5*107 1,3*107 5*107 

500nA 1,2*107 1*107 2*107 1*107 5,5*107 4*107 1,5*107 

1μA 9*106 1,1*107 1,2*107 8*106 4*106   

 

Πινακας 2: Αποτελέσματα αντίστασης ανά τετραγωνικό εκατοστό για τις σκόνες που 

παρασκευάστηκαν. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθούν διαγράμματα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του 

προγράμματος OriginLab και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα. 
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Παρατήρηση 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι με το πέρας περίπου δύο ημερών, στα διαλύματα που 

παρασκευάστηκαν, παρουσιάστηκε καταβύθιση του ιζήματος στον πυθμένα του 

φιαλιδίου. Το γεγονός αυτό, μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι πιθανών η θερμοκρασία 

του φούρνου, ξεπέρασε τους 270 οC κατά την αύξηση της θερμοκρασίας είτε σε 

κάποιο άλλο λάθος κατά τη σύνθεση της σκόνης.  

Έτσι παρασκευάστηκε μία νέα σκόνη LiNiO 5%, στην οποία ο φούρνος ρυθμίστηκε 

να αυξάνει τη θερμοκρασία 5 βαθμούς ανά λεπτό μέχρι τους 265 oC όπου παρέμεινε 

για 2 ώρες. 

 

 Ύστερα από την παρασκευή διαλύματος συγκέντρωσης 15mgr/ml, και 

σύγκρισής του με το αντίστοιχο διάλυμα σκόνης που είχε θερμανθεί στους 270 οC, 

παρατηρήθηκε ότι το διάλυμα της σκόνης που είχε θερμανθεί στους 265 oC είχε 

μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 29. Τα δύο διαλύματα με το πέρας των τριών ημερών. Το αριστερό φιαλίδιο περιέχει διάλυμα 

σκόνης LiNiO 5% 15mgr/ml η οποία θερμάνθηκε στους 265 oC. Το δεξί φιαλίδιο περιέχει διάλυμα 

σκόνης LiNiO 5% 15mgr/ml η οποία θερμάνθηκε στους 270 oC.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Για την ολοκλήρωση της σύνθεσης του NiO και των CuNiO, LiNiO δόθηκε 

μεγάλη προσοχή κατά την πειραματική διαδικασία τόσο στον καθαρισμό των 

δειγμάτων όσο και στην διαδικασία παρασκευής τους.  

Συμπερασματικά, με την ολοκλήρωση της μελέτης της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας, η οποία αναφέρεται στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό των NiO και 

εμπλουτισμένου NiO με Cu και Li, καταλήγουμε στο ότι η μορφολογία τους 

εξαρτάται από το ποσοστό αναλογίας Li ή Cu στο NiO και στις διαφορετικές 

συγκεντρώσεις.   

 

 Σχετικά με τα αποτελέσματα αντίστασης σκόνης Cu:NiO και Li:NiO 

συμπεραίνουμε ότι αυτό που παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα σχετικά με τις 

τιμές της αντίστασης για ένταση 100 nA , είναι ότι αυξάνοντας το ποσοστό dopping 

μειώνεται η αντίσταση. Επιπλέον,  υπάρχει ένα σημείο όπου αν γίνει μεγάλο το 

ποσοστό doping (LiNiO 5%), δημιουργούνται πηγάδια δυναμικού χαμηλής ενέργεια 

(βαθύ πηγάδι) τα οποία εγκλωβίζουν τα ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα η αντίσταση να 

αυξάνεται. 

 Συγκρίνοντας τα διαγράμματα διαπερατότητας, αρχικά, όσον αφορά τις 

συγκεντρώσεις, παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η συγκέντρωσης του διαλύματος, το 

ποσοστό διαπερατότητας μειώνεται. Αυτό συμβαίνει καθώς όταν αυξάνεται η 

συγκέντρωση, αυξάνεται και το πλήθος των σωματιδίων που καλύπτουν την 

επιφάνεια του υποστρώματος με αποτέλεσμα η διαπερατότητα να μειώνεται. Στη 

συνέχεια, για τις διαφορετικές στροφές επικάλυψης (rpm) των υποστρωμάτων, 

παρατηρείται ότι όσο περισσότερες στροφές, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

διαπερατότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι στροφές επικάλυψης συνδέονται 

με το πάχος του υμενίου. Όσο πιο πολλές είναι οι στροφές, τόσο πιο λεπτό υμένιο 

δημιουργείται. Αντίθετα όσο πιο μικρές είναι οι στροφές, τόσο πιο παχύ. Συνεπώς 

όσο πιο παχύ είναι ένα υμένιο, τόσο λιγότερο διαπερατό γίνεται. Έπειτα, 

συγκρίνοντας τα διαφορετικά ποσοστά σε doping, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 

όσο αυξάνεται το ποσοστό doping, αυξάνεται το πλήθος τον σωματιδίων χαλκού ή 

λιθίου με αποτέλεσμα το προκύπτον υμένιο να είναι λιγότερο διαπερατό. Τέλος, 



73 
 

συγκινώντας τα δύο υλικά εμπουτισμού χαλκό και λίθιο μεταξύ τους, συμπεραίνουμε 

ότι για ίδιες συνθήκες, ο χαλκός εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό διαπερατότητας από 

το λίθιο. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τραχύτητας (πίνακας 1), παρατηρούμε ότι οι 

τιμές τις τραχύτητας του εμπλουτισμένου οξειδίου του νικελίου με χαλκό, είναι 

ελαφρός μειωμένες σε σχέση με αυτές του οξειδίου του νικελίου που δεν είναι 

εμπλουτισμένο με κάποιο μέταλλο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι επιθυμητό καθώς 

μικρότερη τραχύτητα συνεπάγεται βελτίωση στην μορφολογία του οξειδίου. 

Επιπλέον με βάση τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής αντίστασης (πίνακας 2), 

παρατηρήθηκε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής αντίστασης για τα εμπλουτισμένα οξείδια 

είναι μικρότερες σε σχέση με το καθαρό οξείδιο. Αυτό έχεις σαν αποτέλεσμα, τα 

εμπλουτισμένα οξείδια να είναι περισσότερο αγώγιμα συνεπώς πιο αποτελεσματικά 

στον διαχωρισμό οπών-ηλεκτρονίων. 

 Από όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ιδανικές 

συνθήκες που θα οδηγήσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα βρίσκονται κάπου στη 

μέση. Πιο συγκεκριμένα, για τις στροφές επίστρωσης θα προτιμηθούν οι 3000rpm, 

καθώς δημιουργείται ένα υμέναιο μεσαίου πάχους με καλή διαπερατότητα, γεγονός 

σημαντικό για φωτοβολταϊκή συσκευή. Όσον αφορά το ποσοστό εμπλουτισμού και 

τη συγκέντρωση, θα προτιμηθεί το 3% και 15mgr/ml, καθώς το ποσοστό αυτό 

παρουσιάζει καλή αγωγιμότητα χωρίς να υπερβαίνει τα όρια doping και να 

διαταράσσει την περιοδικότητα του κρυσταλλικού πλέγματος του ημιαγωγού όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω.  

 

 Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε ότι λόγω της σταθερότητας, της οπτικής 

διαφάνειας και της ευκολίας σύνθεσης, διάφορα οξείδια μεταβατικών μετάλλων 

έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για τα ενδιάμεσα στρώματα που χρησιμοποιούνται 

σε OPVs. Η σωστή επιλογή των μεταλλικών οξειδίων εξαγωγής ηλεκτρονίων και 

εξαγωγής οπών προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή στάθμη της 

ζώνης αγωγιμότητας και της ζώνης σθένους ως στιβάδα εξαγωγής ηλεκτρονίων ή 

οπών, αντίστοιχα. Επιπλέον, το NiO το οποίο μπορεί  να υποστεί επεξεργασία με 

διάλυμα έχει αναφερθεί ότι είναι ιδανικός υποψήφιος για την αντικατάσταση του 

PEDOT: PSS ως HTL λόγω της ευνοϊκής ενεργειακής ευθυγράμμισης, της εύκολης 



74 
 

οδού σύνθεσης και της καλής χημικής σταθερότητας. Επιπλέον, η υδρόφοβη φύση 

των επιφανειών NiO προκαλεί μια ευνοϊκή μορφολογία BHJ για να ενισχύσει την 

απόδοση OPV. 
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