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Εισαγωγή – Περίληψη 
 

Εισαγωγή 

Με την  χρήση της υπερταχείας φασματοσκοπίας λέιζερ αναπτύχτηκαν  κατάλληλες τεχνικές για τη 
μελέτη των μηχανισμών της ηλεκτρονικής χαλάρωσης σε μεταλλικά κολλοειδή νανοσωματίδια. Τα 
νανοσωματίδια αυτά κατασκευάζονται με χημικό τρόπο, με την παρουσία ενός επιφανειοδραστικόυ 
(οργανική ένωση), το PAA. Με τα χρονοαναλυόμενα περάματα pump-probe  έχουμε την δυνατότητα 
πρόσβασης στην φασματική και χρονική εξάρτηση της διαπερατότητας ως προς το χρόνο (1),(2) . Η 
ποσότητα αυτή περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική ηλεκτρονίων η οποία μετράται ως 
συνάρτηση της pump-probe καθυστέρησης χρόνου t και τηςσυχνότητας ω του λέιζερ. Πιο συγκεκριμένα 
λόγω της ανάπτυξης των femtosecond λέιζερ διάφοροι μηχανισμοί έχουν αναπτυχτεί, όπως π.χ οι 
χρονοαναλυόμενοι μηχανισμοί (1),(2),(4) . Με την χρήση χρονοαναλυόμενων τεχνικών πετυχαίνουμε 
επιλεκτική διέγερση των ηλεκτρονίων σε ένα χρονικό διάστημα μικρότερο από εκείνο της σκέδασης 
ηλεκτρονίων - ηλεκτρονίων και ηλεκτρονίων – πλέγματος. Έτσι, μπορούμε να μελετήσουμε την 
εσωτερική δυναμική του υλικού. Οι πειραματικές έρευνες έχουν διεξαχθεί σε κολλοειδή νανοσωματίδια 
σε αυτή τη μελέτη. 

Κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον για την μελέτη της δυναμικής και  των μη 
γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων που έχουν τα μεταλλικά σωματίδια  σε διαλύματα, καθώς και λεπτά 
υμένια. Το ενδιαφέρον αυτό υπαγορεύεται πρωτίστως από την παραγωγή μοναδικών υλικών (20) . 
Ωστόσο, τα κολλοειδή σωματίδια των ευγενών μετάλλων είναι επίσης ιδιαίτερα ελκυστικά λόγω των 
εντυπωσιακών χρωμάτων τους, τα οποία προκύπτουν από την ύπαρξη του επιφανειακού πλασμονίου 
(1),(3),(7),(30)(18) . Σε αυτά τα πειράματα, η κατανομή των ηλεκτρονίων στα σωματίδια θερμαίνεται από έναν 
παλμό λέιζερ pump και η χαλάρωση πίσω στην ισορροπία ελέγχεται από έναν παλμό probe. 

Τα μεταλλικά νανοσωματίδια αργύρου έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή λόγω της πιθανής εφαρμογής 
τους σε χημικούς και βιοχημικούς αισθητήρες, ιατρικά διαγνωστικά και βιολογική απεικόνιση (18),(20). Οι 
εφαρμογές αυτές οφείλονται στις μοναδικές οπτικές ιδιότητες που έχουν τα δείγματα λόγω του 
επιφανειακού πλασμονίου. Αυτή η σύζευξη συντονισμού του προσπίπτοντος φωτός στη συλλογική 
λειτουργία ταλάντωσης των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας στα νανοσωματίδια ευγενών μετάλλων είναι 
υπεύθυνη για την βελτίωση που παρατηρείται συνήθως στην οπτική απορρόφηση. Η οπτική σκέδαση 
είναι χρήσιμη σε μεθόδους απεικόνισης για την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων (18) . 

Τα πειράματα της εργασίας αυτής έγιναν σε κολλοειδή νανοσωματίδια αργύρου διαμέτρου (10 ± 2) nm. 
Παρατηρήσαμε ότι η μετρούμενη πτώση του σήματος  ήταν  ανεξάρτητη από την ισχύ της δέσμης λέιζερ, 
αλλά εξαρτώμενη από το μήκος κύματος της δέσμης probe. Σε προηγούμενες έρευνες έχουν διερευνηθεί 
σαν χρόνοι χαλάρωσης στο εύρος των femtosecond. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Valle(3),(4) 
διερεύνησε e-e και e-ph σκέδαση με χαρακτηριστικούς χρόνους επαναφοράς τe-e = 350 fs και τe-ph= 850 
fs, η ομάδα του Bigot(2),(1) διερεύνησε τους μηχανισμούς σκέδασης e - e με τe-e =650fs.Η ομάδα του 
Hartland(6),(7) διερεύνησε την σκέδαση e-ph με τe-ph = 1.1ps. Στην δική μας μελέτη, οι χρόνοι 
επαναφοράς είναι αρκετά μεγαλύτεροι. Συγκρίνοντας τα δείγματα που χρησιμοποιήσαμε εμείς με αυτά 
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που αναφέρoνται στη βιβλιογραφία η κύρια διαφορά είναι ότι τα δικά μας δείγματα είναι έτσι 
παρασκευασμένα ώστε οι νανοκρύσταλλοι να περιβάλονται από μία επιφανειοδραστική ουσία  (PAA-
Ployacrylic Acid) και ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει στην 
δυναμική των νανοσωματιδίων το συγκεκριμένο επιφανειοδραστικό. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι 
η εκτέλεση για πρώτη φορά έρευνας για το ρόλο του επιφανειοδραστικού στα κολλοειδή διαλύματα 
αργύρου και να τα μάθουμε για τις φυσικές διαδικασίες που περιγράφουν την πτώση του σήματος των 
μετρήσεών. Βρήκαμε ότι πέρα από τις διαδικασίες της αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου και 
ηλεκτρονίου-φωνονίου που συμβαίνουν στα πρώτα ps μετά τη διέγερση του δείγματος και που έχουν ήδη 
μελετηθεί στη βιβλιογραφία, εμείς μελετάμε τις διαδικασίες παγίδευσης των ηλεκτρονίων στην 
επιφανειoδραστική ουσία και της διάχυσης της θερμότητας που είχε αρχικά εναποτεθεί στα 
νανοσωματίδια με την ακτινοβόληση laser προς το περιβάλλον των νανοκρυστάλλων. Επισημάναμε τον 
ρόλο του επιφανειοδραστικού σε αυτές τις διαδικασίες που είναι αφενός μεν η επιτάχυνση της 
παγίδευσης των ηλεκτρονίων σε επιφανειακές καταστάσεις που δημιουργούνται εξαιτίας του 
επιφανεοδραστικού, αφετέρου δε η επιβράδυνση της διάχυσης της θερμότητας προς το περιβάλλον 
εξαιτίας της χαμηλής τιμής της θερμικής αγωγιμότητας του επιφανειοδραστικού.  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται νανοσωματίδια κολλοειδούς αργύρου σε νερό, λεπτά υμένια σε γυαλί 
με θετικό πολυηλεκτρολύτη (PDDA-Polydiallydimethylammoniom chloride) και χωρίς αυτό. Τα 
δείγματα αυτά είναι κατσκευασμένα με χημικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα επιφανειοδραστικό, το PAA. 
Τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να μοντελοποιηθούν ως ελεύθερα ηλεκτρόνια τα οποία 
επιτρέπουν την απλή προσομοίωση της δυναμικής χαλάρωσης του νέφους ηλεκτρονίων όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1. Σε αντίθεση με τα διαφορετικά συστήματα μετάλλων, στα ευγενή 
συστήματα μετάλλων εμφανίζεται το επιφανειακό πλασμόνιο. Στα νανοσωματίδια αργύρου το 
επιφανειακό πλασμόνιο παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα με κορυφή στα 400nm (περίπου). Όλα τα 
πειράματα πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική pump-probe. Η τεχνική αυτή είναι μία 
τεχνική δύο χρωμάτων. Σε αυτό το πείραμα, η κατανομή των ηλεκτρονίων διεγείρεται από έναν παλμό 
αντλία (pump) και η χαλάρωση πίσω στην θερμοδυναμική ισορροπία ελέγχεται από έναν παλμό 
καθετήρα (probe). Σε αυτό το πείραμα καταγράφουμε τις μεταβολές στην ένταση του ανιχνευτή, που 
προκαλούνται από τη διέγερση του δείγματος και που οφείλονται στην pump δέσμη. H πειραματική 
διάταξη περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 και βασίζεται σε υπερταχείς παλμούς Ti: Sapphire στον 
ταλαντωτή. Ο παλμός pump έχει την  διπλάσια συχνότητα του θεμελιώδους μήκους κύματος του λέιζερ 
(392nm) για να διεγείρει το επιφανειακό πλασμονίο. Η δέσμη probe παράγεται από κρύσταλλο Ti: 
Sapphire που δημιουργεί  λευκό φως με μη γραμμική οπτική. Τα αποτελέσματα συζητούνται στο 
Κεφάλαιο 3. Αναλύοντας τα αποτελέσματά μας φθάνουμε στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν 
το πείραμά μας.  Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι  η διερεύνηση του ρόλου που έχει το 
επιφανειοδραστικό αυτό στην δυναμίκη των νανοκρυστάλλων . Με αυτό τον τρόπο  αποκτάμε μια βαθιά 
κατανόηση των μηχανισμών παγίδευσης των ηλεκτρονίων και χαλάρωση που περιγάφουν την δυναμική 
των νανοσωματιδίων Αργύρου. Έτσι βρήκαμε ότι το επιφανειοδραστικό είναι αφενός υπεύθυνο για 
παγίδευση ηλεκτρονίων στις επιφανειακές καταστάσεις που δημιουργεί και αφετέρου για επιβράδυνση 
της διάχυσης της θερμότητας από τους νανοκρυστάλλους προς το περιβάλλον τους εξαιτίας της χαμηλής 
θερμικής αγωγιμότητας του επιφανειδραστικού. 
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Summary 

The present study examines three forms of nanoparticle colloidal silver; solution in water, thin films with 
PDDA and thin films without PDDA. Conductivity electrons can be modeled as free electrons, a fact that 
allows a relatively simple simulation of the dynamic relaxation of the electrons distribution, as thoroughly 
described on Chapter 1. Contrary to different metal systems, in noble metal systems the surface plasmon 
effect takes place. Moreover, in silver nanoparticles systems, the surface plasmon effect ranges 
extensively, with its ceiling wavelength approximately at 400 nm. Our experiments were conducted based 
on the pump-probe technique, which is a two colors technique. Particularly, the electron distribution is 
excited by a pulse, which is created by a pump, while electron relaxation in thermalization is controlled 
using a probe. Changes in the detector’s intensification caused by the sample’s excitement are recorded. 
The experimental setup is described in detail on Chapter 2. The experimental setup is based on ultrafast 
pulses created by a Ti: Sapphire oscillator. The frequency of the pump pulse is twice as big as the 
frequency of the initial laser (392 nm) which allows to the surface plasmon to be excited. The probe beam 
is created using a Ti: Sapphire crystal, which produces white light while remaining optically non-linear. 
The results of the experiment are meticulously discussed on Chapter 3. The objective of the present study 
is to gain a deep insight into the mechanisms of electron trapping and relaxation. We found that the 
surfactant is responsible for trapping of electrons at the surface states at the boundary of the nanocrystals 
as well as for hindering the heat diffusion from the nanocrystals towards the environment due to the low 
thermal conductivity of the nanocrystals. 
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1 Μηχανισμοί χαλάρωσης των ηλεκτρονίων 
Το πρώτο τμήμα το εν λόγω κεφαλαίου πραγματεύεται τα γενικά χαρακτηριστικά της δυναμικής των 
ηλεκτρονίων σε συστήματα ευγενών μετάλλων. Στο δεύτερο τμήμα επεξηγείται ένα ιδιαίτερο φαινόμενο 
της φυσικής των μεταλλικών νανοσωματιδίων, το φαινόμενο του επιφανειακού πλασμονίου. 
Επιπροσθέτως, παρατίθεται ένα αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης της δυναμικής των ηλεκτρονίων 
καθώς επίσης και ένα απλό μοντέλο υπολογισμού των χαρακτηριστικών χρονικών σταθερών της 
χαλάρωσης του ηλεκτρονιακού νέφους. 

1.1 Υπερταχεία δυναμική των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε συστήματα ευγενών 
μετάλλων 

Η περιγραφή του συστήματος που μελετήσαμε μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εξέταση της 
κβαντικής του δομής (Σχήμα 1.1). Σύμφωνα με αυτήν, έχουμε μία κατά το ήμισυ συμπληρωμένη ζώνη 
αγωγιμότητας s-p, με τις d ζώνες(3),(4),(5). Σημειώνεται ότι οι d ζώνες εκτείνονται επί ενός ιδιαιτέρως 
εκτεταμένου ενεργειακού εύρους αρκετά χαμηλότερα από την κορυφή της ζώνης αγωγιμότητας s-p. 
Επιπλέον, τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας περιγράφονται σε γενικές γραμμές σαν ελεύθεροι φορείς, 
χρησιμοποιώντας ένα ισοτροπικό παραβολικό μοντέλο κβαντικής δομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: H κβαντική δομή του Αργύρου 
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Εάν το μέταλλο διεγερθεί από έναν παλμό pump, προκαλείται μια μεγάλη αλλαγή στην κατανομή των 
ηλεκτρονίων χωρίς όμως να συμβούν ταυτόχρονα αλλαγές στην θερμοκρασία του πλέγματος. Το 
παραπάνω φαινόμενο λαμβάνει χώρα σε μια χρονική κλίμακα ίσης τάξεως προς την χρονική διάρκεια του 
παλμού pump. Εάν η ενέργεια των pump φωτονίων είναι σημαντικά μικρότερη από την ενέργεια που 
απαιτείται για την μετάβαση της d ζώνης στην επιφάνεια Fermi, καμία ενδοζωνική μετάβαση δεν 
συντελείται. Η μεταφορά ενέργειας από το λέιζερ στο ηλεκτρονιακό νέφος συμβαίνει αποκλειστικά μέσω 
των ελεύθερων φορέων απορρόφησης, χωρίς να διαταράσσονται τα ηλεκτρόνια της d ζώνης. Ως εκ 
τούτου, πάνω από το επίπεδο Fermi, δημιουργείται μια ευρεία κατανομή μη-θερμικών ηλεκτρονίων τα 
οποία έχουν ενέργεια έως και ίση με το ενεργειακό περιεχόμενο του φωτονίου pump (Σχήμα 1.2). Η 
αλλαγή στην κατανομή των ηλεκτρονίων για ακαριαία διέγερση χωρίς σημαντικές διαταράξεις, η οποία 
συμβολίζεται με Δf, μπορεί να γραφτεί ως εξής (3),(4),(5) : 

 𝛥𝑓(𝐸) = 𝐴��𝐸 − 𝐸𝑝𝑓0�𝐸 − 𝐸𝑝�[1 − 𝑓0(𝐸)] −�𝐸 + 𝐸𝑝𝑓0(𝐸)�1− 𝑓0�𝐸 + 𝐸𝑝��� (1.1) 
 

Όπου Ε είναι η ενέργεια του ηλεκτρονίου, 𝑓0 είναι η κατανομή Fermi στην αρχική θερμοκρασία του 
δείγματος Τ0 (θερμοκρασία δωματίου στα συγκεκριμένα πειράματα), και 𝐸𝑝 είναι η ενέργεια του 
φωτονίου pump. Το εύρος της κατανομής του πληθυσμού μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την ένταση του 
παλμού pump. Ακολούθως, η ενέργεια αναδιανέμεται ανάμεσα στα ηλεκτρόνια μέσω αλληλεπιδράσεων 
ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου, πράγμα που οδηγεί σε μια θερμή κατανομή Fermi με θερμοκρασία Te>T0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Σχήμα 1.3 παριστάνεται η ακαριαία μη-θερμική μεταβολή του πληθυσμού Δf(0) και η αντίστοιχη 
θερμική μεταβολή του πληθυσμού Δf(t), όπου ο χρόνος t είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον 
χαρακτηριστικό χρόνο τ th που αφορά στην εσωτερική θερμική εξισορρόπηση του ηλεκτρονιακού νέφους. 
Το σχετικό εύρος των παραπάνω μεταβολών υπολογίζεται υποθέτοντας ότι ολόκληρη η ποσότητα 
ενέργειας που ευρίσκεται αποθηκευμένη στην αρχική μη-θερμική κατανομή αναδιανέμεται δίχως 

Σχήμα 1.2(3),(4),(5)  – (δεξιά) Μη-θερμικές ηλεκτρονιακές κατανομές δημιουργούμενες από 
παλμό pumpμε ενέργεια φωτονίου hv=Epκαι (αριστερά) ηλεκτρονιακή κατανομή σε 

κατάσταση ισορροπίας 
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απώλειες ανάμεσα στα θερμικά εξισορροπημένα ηλεκτρόνια. Κατά την διάρκεια αλλά κυρίως μετά το 
πέρας της θερμικής εξισορρόπησης το ηλεκτρονιακό νέφος χάνει το ενεργειακό του περιεχόμενο και 
επέρχεται η θερμική του ισορροπία με το πλέγμα μέσω του διασκορπισμού των ηλεκτρονίων και των 
φωτονίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μεταβολές στην κατανομή των ηλεκτρονίων κατά την διάρκεια της εσωτερικής και της εξωτερικής 
θερμικής εξισορρόπησης του ηλεκτρονιακού νέφους επιφέρουν τροποποιήσεις του ενδοζωνικού 
φάσματος απορρόφησης και ακολούθως των οπτικών ιδιοτήτων του μετάλλου. Καθώς η κατάσταση των 
ηλεκτρονίων με ενέργεια υψηλότερη της ενέργειας Fermi ενισχύεται εξαιτίας της θέρμανσης του 
ηλεκτρονιακού νέφους, ορισμένες ενδοζωνικές μεταβάσεις από τις d ζώνες προς τις ενισχυμένες αυτές 
καταστάσεις αποτρέπονται, πράγμα που έχει σαν συνέπεια την μείωση της απορρόφησης. Η αντίστροφη 
διαδικασία λαμβάνει χώρα στις χαμηλότερες από την ενέργεια Fermi ενέργειες, όπου η αποδυνάμωση της 
κατάστασης των ηλεκτρονίων οδηγεί σε αύξηση της απορρόφησης.  

Σύμφωνα με μοντέλο που αναπτύχθηκε για μετρήσεις cw, είναι εφικτή η συσχέτιση των μεταβολών της 
μετάβασης που παρατηρούνται με τις αλλαγές των αριθμών κατάστασης των ηλεκτρονίων (Roseietal). 
Στην περίπτωση διαταραχών, η παροδική διαφορική μετάβαση ΔΤ/Τα του δείγματος μπορεί να 
εκφραστεί σαν τον γραμμικό συνδυασμό των επαγόμενων αλλαγών του πραγματικού και του 
φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς ε (3),(4),(5): 

 

 𝛥𝑇
𝑇

=
𝜕𝑙𝑛𝑇
𝜕𝜀1

𝛥𝜀1 +
𝜕𝑙𝑛𝑇
𝜕𝜀2

𝛥𝜀2 
(1.2) 

 

Οι μεταβολές αυτές μπορούν να συσχετιστούν με τις αλλαγές της συνάρτησης κατανομής των 
ηλεκτρονίων. Για τα probe  μήκη κύματος του συγκεκριμένου πειράματος, η κύρια συνεισφορά της 

Σχήμα 1.3 (3),(4),(5) – (αριστερά) Εξαρτώμενες από τον χρόνο ηλεκτρονιακές κατανομές 
προερχόμενες από μια αρχικά ευρεία,μη-θερμική κατανομή και (δεξιά) 
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απορρόφησης σχετίζεται με την μετάβαση από την πλήρως κατειλημμένη περιοχή της ζώνη σε μία μη 
κατειλημμένη περιοχή της ίδιας  ζώνης.  

 

1.2 Επιφανειακό πλασμόνιο 

Όλα τα σύνθετα υλικά που απαρτίζονται από μικροσκοπικά σωματίδια ευγενών μετάλλων, το κάθε ένα 
εκ των οποίων έχει συνάρτηση διηλεκτρικής σταθεράς 𝜀(𝜔) = 𝜀1(𝜔) + 𝑖𝜀2(𝜔) (3),(6),(5),(1) , ευρισκόμενα 
εντός ενός μη απορροφητικού μέσου το οποίο έχει πραγματική διηλεκτρική σταθερά 𝜀𝑚 παρουσιάζουν 
τροποποιημένες ιδιότητες εξαιτίας του διηλεκτρικού περιορισμού. Στο οπτικό εύρος συχνοτήτων, η πιο 
εμφανής εκδήλωση του παραπάνω φαινομένου είναι η εμφάνιση του περίφημου επιφανειακού 
πλασμονίου κατά την απορρόφηση (Σχήμα 1.5), πράγμα που ερμηνεύεται σαν η συντονισμένη 
ταλάντωση των ηλεκτρονίων. 

Ας υποθέσουμε ότι το κλάσμα του όγκου του κρυσταλλίτη προς το διαπερατό διηλεκτρικό μέσο είναι 
επαρκώς μικρό (p<<1), τέτοιο ώστε οι ενδοσωματιδιακές αλληλεπιδράσεις να δύνανται να αμεληθούν, 
και επίσης ότι το μέγεθος των νανοσωματιδίων είναι κατά πολύ μικρότερο από το μήκος κύματος, R<<λ. 
Εάν στο σύστημα εφαρμοστεί ένα ηλεκτρικό πεδίο, η δύναμη που αυτό εξασκεί είναι διαφορετική στα 
νανοσωματίδια και στο περιβάλλουσα μήτρα. Το παραπάνω φαινόμενο είναι γνωστό και σαν φαινόμενο 
τοπικού πεδίου (Σχήμα 1.4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.4 – Νανοσωματίδιο εντός γυάλινης μήτρας υπό την επίδραση εξωτερικού 
ηλεκτρικού πεδίου Ε0.

 

 

R 

E0 

Eint 

εm 
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Το σύνθετο υλικό μπορεί να περιγραφτεί εισάγοντας μια αποτελεσματική διηλεκτρική σταθερά 𝜀̃, του 
οποίου η σχέση με τα 𝜀, 𝜀𝑚 και 𝑝 δίδεται από την σχέση Maxwell-Garnett: 

 𝜀̃ − 𝜀𝑚
𝜀̃ + 2𝜀𝑚

= 𝑝
𝜀 − 𝜀𝑚
𝜀 + 2𝜀𝑚

 (1.6) 

 

Η παραπάνω σχέση είναι αποτέλεσμα της προσέγγισης Clausius-Mossotti για τις τοπικές διορθώσεις 
πεδίου για σφαιρικά πολώσιμα σωματίδια. Για μικρά κλάσματα 𝑝, η παραπάνω σχέση απλοποιείται ως 
εξής: 

 𝜀̃ = 𝜀𝑚 + 𝑝
3𝜀𝑚

𝜀 + 2𝜀𝑚
(𝜀 − 𝜀𝑚) 

(1.7) 

 

Η οποία οδηγεί με την σειρά της σε έναν τροποποιημένο συντελεστή απόσβεσης α (3),(4),(5):  

 
𝛼(𝜔) ∝

𝜀2(𝜔)
(𝜀1(𝜔) + 2𝜀𝑚)2 + 𝜀2(𝜔)2 

(1.8) 

 

Όπως φαίνεται κι από την παραπάνω σχέση, η απορρόφηση ενισχύεται κοντά στην συχνότητα 𝛺𝑅 
ακολούθως: 

 𝜀1(𝛺𝑅) + 2𝜀𝑚 = 0 
 

(1.9) 

Η τελευταία σχέση αποτελεί την συνθήκη της ομοιόμορφης κατάστασης του επιφανειακού πλασμιονίου 
ενός μικρού σφαιρικού σωματιδίου. Στην συχνότητα αυτήν το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο που 
εφαρμόζεται στο νανοσωματίδιο απορροφάται έντονα. Αυτό το ηλεκτρικό δίπολο του επιφανειακού 
πλασμονίου αντιστοιχεί στην κατώτατης τάξης συνεισφορά στον διασκορπισμό που περιγράφεται από 
την θεωρία του Mie, και ευθύνεται για το εμφανιζόμενο χρώμα του σύνθετου υλικού (Σχήμα 1.5). 
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Σε μια καλή προσέγγιση, η συμπαγής οπτική σταθερά 𝜀 μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μέρη, σε μια 
συνεισφορά εξαιτίας των ενδοζωνικών μεταβάσεων 𝜀𝑏, και σαν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο: 

 𝜀(𝜔) = 𝜀𝑏(𝜔)− 𝜔𝑝
2

𝜔�𝜔+𝑖
𝜏�

 , (1.10) 

 

Όπου το 𝜔𝑝δηλώνει την συχνότητα του πλάσματος του συμπαγούς υλικού. Πέρα από τις ενδοζωνικές 
μεταβάσεις, η συνεισφορά του δεσμευμένου ηλεκτρονίου 𝜀𝑏 μπορεί να θεωρηθεί πραγματική. Η 
συχνότητα του επιφανειακού πλασμιονίου υπολογίζεται τότε από την σχέση 1.9 ως εξής: 

 𝛺𝑅 = 𝜔𝑝

�𝜀𝑏(𝛺𝑅)+2𝜀𝑚
, (1.10) 

 

η οποία είναι μια σχέση που δεν λαμβάνει υπόψη της το μέγεθος.  Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 
μοντέλο, το σχήμα του επιφανειακού πλασμιονίου στο φάσμα απορρόφησης παριστάνεται σαν ένα οιονεί 
λορεντζιανό με πλάτος γραμμής που σχετίζεται με τις αμοιβαίες συγκρούσεις των ηλεκτρονίων.  

Εάν η διάμετρος 𝑑 των νανοσωματιδίων είναι μικρότερη από το μέσο ελεύθερο μονοπάτι των 
ηλεκτρονίων 𝑙𝑚, 𝑑 < 𝑙𝑚, τα ηλεκτρόνια υπόκεινται σε συγκρούσεις με το σφαιρικό τοιχίο με έναν μέσο 
ρυθμό 𝑢𝐹

𝑑
, όπου 𝑢𝐹 είναι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων που ευρίσκονται πλησίον του επιπέδου Fermi, από 

όπου η ουσιαστική συνεισφορά και προέρχεται. Ο αποτελεσματικός χρόνος σύγκρουσης ενός 
ηλεκτρονίου𝜏𝑒𝑓𝑓, υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση(5): 

Σχήμα 1.5 -  (αριστερά) Η απορρόφηση του δείγματος και (δεξιά) Οι οπτικές μεταβάσεις 
που πραγματοποιούνται στο δείγμα από την δέσμη probe.
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 1
𝜏𝑒𝑓𝑓

=
1
𝜏𝑏

+
𝑢𝐹
𝑑

 
(1.11) 

 

όπου 𝜏𝑏 είναι ο χρόνος σύγκρουσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων στην ζώνη αγωγιμότητας των 
μεταλλικών νανοσωματιδίων με φωτόνια και με άλλα ηλεκτρόνια.  

 

1.3 Αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου και ηλεκτρονίου-φωνονίου 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η δυναμικής των ηλεκτρονίων σε συστήματα ευγενών μετάλλων 
που υπαγορεύεται από τις αλληπιδράσεις τους με άλλα ηλεκτρόνια ή με φωνόνια. 

Στα μέταλλα, οι υπερβραχείς παλμοί pump δημιουργούν κατανομές ηλεκτρονίων τα οποία όμως δεν 
ευρίσκονται σε ισορροπία. Οι κατανομές αυτές διαταράσσονται γύρω από τοενεργειακό επίπεδοFermi με 
πλάτος ταλάντωσης που καθορίζεται από το ενεργειακό περιεχόμενο των φωτονίων (Σχήμα 1.2). Η 
ανακατανομή της ενέργειας που εγχέεται μέσα στο σύστημα και η εξέλιξή της σε κατάσταση ισορροπίας 
πραγματοποιείται μέσω δύο διαδικασιών αλληλεπίδρασης. Η πρώτη αφορά στις αλληλεπιδράσεις 
ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ ηλεκτρονίων της ίδιας ζώνης και η οποία 
οδηγεί σε εσωτερική θερμική εξισορρόπηση του ηλεκτρονιακού νέφους και μάλιστα δίχως ενεργειακές 
απώλειες. Η δεύτερη αφορά στις αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων-φωτονίων οι οποίες οδηγούν σε ολική 
θερμική εξισορρόπηση το μεταλλικό δείγμα.  

Η δυναμική των κατανομών ηλεκτρονίων περιγράφεται πλήρως από τον ηλεκτρονιακό αριθμό κατοχής 
𝑓(𝐾), ο οποίος επομένως μπορεί να υπολογιστεί από την επίλυση της εξίσωσης του Boltzman (3),(4),(5) : 

𝑑𝑓(𝑘)
𝑑𝑡

= �𝑑𝑓(𝑘)
𝑑𝑡 �

𝑒−𝑒
+  �
𝑑𝑓(𝑘)
𝑑𝑡 �

𝑒−𝑝ℎ
+  𝐼(𝑘, 𝑡) 

Η συνάρτηση 𝐼(𝑘, 𝑡) περιγράφει την αρχική διατάραξη που οφείλεται στον παλμό λέιζερ. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον χρυσό κανόνα του Fermi και το αξίωμα των εξαιρέσεων του Pauli, ο ρυθμός διασκόρπισης 
ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου παίρνει την παρακάτω μορφή (3),(4),(5) : 

�𝑑𝑓(𝑘)
𝑑𝑡

�
𝑒−𝑒

=
2𝜋
ħ

� 𝑀2(𝑞)𝐹+𝛿(𝑘2
𝑘1𝑘2𝑘3

+ 𝑘3 − 𝑘1 − 𝑘)𝛿(𝐸2 + 𝐸3 − 𝐸1 − 𝐸) 

                                               -𝑀2(𝑞)𝐹−𝛿(𝑘 + 𝑘1 − 𝑘2 − 𝑘3)𝛿(𝐸 + 𝐸1 − 𝐸2 − 𝐸3) 

Όπου ο πρώτος και ο δεύτερος όρος αντιστοιχούν στον διασκορπισμό μέσα και έξω από την κατάσταση k 
αντίστοιχα. Το αξίωμα των εξαιρέσεων του Pauli εισάγεται στους υπολογισμούς ως εξής (3),(4),(5) : 

 𝐹+ = 𝑓(𝑘2)𝑓(𝑘3)[1 − 𝑓(𝑘1)][1 − 𝑓(𝑘)] 
, 
 

(1.14) 

 𝐹− = 𝑓(𝑘)𝑓(𝑘1)[1− 𝑓(𝑘2)][1− 𝑓(𝑘3)] (1.15) 
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𝑀(𝑞) είναι το πλάτος του διασκορπισμού με ανταλλαγή ορμής 𝑞 = 𝑘 − 𝑘2 = 𝑘3 − 𝑘1, και για μια 
στατική αλληλεπίδραση Coulomb δίδεται από την σχέση: 

 
𝑀(𝑞) =

4𝜋𝑒2

𝑉
1

𝑞2 + 𝑞𝐷2
 

(1.16) 

 

Όπου 𝑞𝐷2  είναι το κυματικό διάνυσμα Debye. 

Για μια ισοτροπική ζώνη η προσομοίωση στον χώρο k από μια ολοκλήρωση ως προς την ενέργεια, 
λαμβάνοντας υπόψη την σχέση διασποράς των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας στο σύστημα ευγενών 
μετάλλων, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν σαν ελεύθερα ηλεκτρόνια με σχετικά μεγάλη ακρίβεια.  

Ο όρος του ζεύγους ηλεκτρονίου-φωτονίου ο οποίος περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ηλεκτρονίων και των ακουστικών φωτονίων, καθορίζεται από την δυναμική ενέργεια αποσύνθεσης και 
έχει μορφή παρόμοια με αυτήν της εξίσωσης 1.14 (3),(4),(5) : 

�𝑑𝑓(𝑘)
𝑑𝑡

�
𝑒−𝑝ℎ

=
2𝜋
ħ
�𝑀2(𝑞)𝛿(
𝑞

𝐸(𝑘)− 𝐸(𝑘 + 𝑞) + ħ𝜔𝑞)𝐺+ 

                                                        +𝑀2(𝑞)𝛿(𝛦(𝑘)−  𝐸(𝑘 − 𝑞)−  ħ𝜔)𝐺− 

Όπου 

 𝐺+ = −𝑓(𝑘)�1 − 𝑓(𝑘 + 𝑞)�𝑛0(𝑞) + [1 − 𝑓(𝑘)]𝑓(𝑘 + 𝑞)[1 + 𝑛0(𝑞)] 
 

(1.17) 

 𝐺− = −𝑓(𝑘)�1− 𝑓(𝑘 − 𝑞)�[1 + 𝑛0(𝑞)]+[1 − 𝑓(𝑘)]𝑓(𝑘 + 𝑞) 𝑛0(𝑞) (1.18) 
 

Όπου 𝑛0(𝑞) = 1
𝑒𝛽ℎ𝜔𝑞−1

 είναι ο αριθμός κατοχής του φωτονίου, και 𝛽 = 1
𝑘𝐵𝑇

. 

Για να εκτελέσουμε τους υπολογισμούς χρειάζεται να εισάγουμε μια σχέση διασκορπισμού για τα 
ακουστικά φωνόνια. Σαν πρώτη προσέγγιση, χρησιμοποιούμε το μοντέλο διασκορπισμού Debye: 

 𝜔𝑞 = 𝑣𝑠𝑞, 
 

(1.19) 

 

Και την μήτρα στοιχείων: 

 |𝑀(𝑞)|2 = 𝛼𝑞 (1.20) 
 

Βρέθηκε ότι καθώς η ενέργεια των φωτονίων είναι κατά πολύ μικρότερη από την ενέργεια των φωτονίων 
και η θερμοκρασία κατά πολύ μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του μοντέλου Debye, 𝛩𝐷, τα 
αποτελέσματα δεν είναι ευαίσθητα στο μοντέλο προσομοίωσης των φωτονίων. 
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Η μόνη προσαρμόσιμη παράμετρος στο μοντέλο μας είναι το πλάτος 𝛼 της δυναμικής ενέργειας 
αποσύνθεσης του ζεύγους η οποία καθορίστηκε με την επιβολή μακροχρόνιας εκθετικής αποσύνθεσης 
της πλεονάζουσας ενέργειας που ευρίσκεται αποθηκευμένη στο ηλεκτρονιακό νέφος και την απαίτηση 
αυτή να είναι πανομοιότυπη με την τιμή που είχε προηγουμένως μετρηθεί, π.χ. 900 fs. Σημειώνεται ότι η 
θερμοκρασία ισορροπίας μεταξύ ηλεκτρονίου και πλέγματος είναι μεγαλύτερη από την αρχική 
θερμοκρασία, η οποία ωστόσο φθίνει εξαιτίας της διάχυσης της θερμότητας στο φιλμ και στο 
υπόστρωμα. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας του πλέγματος ωστόσο είναι χαμηλή εφόσον η θερμική 
χωρητικότητα των ηλεκτρονίων είναι σημαντικά μικρότερη (περίπου κατά 130 φορές) από αυτήν του 
πλέγματος. 

Από την δυναμική των μεταβολών της κατανομής των ηλεκτρονίων Δf(t) εξάγονται εκφράσεις για τις 
μεταβολές του πραγματικού και του φανταστικού μέρους των διηλεκτρικών συναρτήσεων Δε1 και Δε2. 
Στην περίπτωση όπου υπάρχουν διαταράξεις, οι δύο παραπάνω όροι συνδέονται με την διαφορική 
μετάβαση μέσω μιας γραμμικής προσέγγισης(3),(4),(5) : 

 𝛥𝛵
𝛵

=
𝜕𝑙𝑛𝑇
𝜕𝜀1

𝛥𝜀1 +
𝜕𝑙𝑛𝑇
𝜕𝜀2

𝛥𝜀2 
(1.21) 

 

Οι διαφορετικές οπτικές αποκρίσεις του φιλμ και των νανοσωματιδίων φαίνεται να είναι συνέπεια των 

διαφορετικών σταθερών 𝜕𝑙𝑛𝑇
𝜕𝜀1

 και 𝜕𝑙𝑛𝑇
𝜕𝜀2

 των δύο συστημάτων 

 

1.4 Παγίδευση Ηλεκτρονίων 

Σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα από αυτά των αλληλεπιδράσεων ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου και 
ηλεκτρονίου-φωνονίου λαμβάνει χώρα η διαδικασία της παγίδευσης των ηλεκτρονίων. Υπάρχουν δύο 
μοντέλα για την ερμηνεία της παγίδευση ηλεκτρονίων . Το πρώτο, που παρουσιάστηκε από το Look (9) , 
βασίζεται στις παγίδες μέσα ή κοντά στο ενεργειακό χάσμα. Οι ατέλειες στην σφαιρική δομή των 
νανοκρυστάλλων οφείλεται στο επιφανειοδραστικό, το οποίο εισάγει ενεργειακές καταστάσεις. 

Το δεύτερο μοντέλο, το οποίο εισήχθη από τον Warren (13),(14) και τους συνεργάτες του, λαμβάνει υπόψη 
το σχηματισμό των ατελειών. Σύμφωνα με τις παραδοχές του μοντέλου αυτού, η περίσσεια δομών από το 
επιφανειοδραστικό, προκαλεί μία τυχαία συσσωμάτωση στους νανοκρυσταλλους. Τα ηλεκτρόνια 
κινούνται με ένα τυχαίο τρόπο εκτός της αρχικής φωτιζόμενης περιοχής από το λέιζερ. Τα ηλεκτρόνια 
παγιδεύονται στην επιφάνεια των κρυστάλλων που βρίσκονται στη διαδρομή του ηλεκτρονίου.(14) Στη 
συζήτηση που θα ακολουθήσει στο κεφάλαιο 3  παρατηρούμε  ενιαία εκθετική συμπεριφορά στα 
δείγματα μας για το ρυθμό απόσβεσης σήματος έτσι σχετίζεται με τον ανωτέρω μηχανισμό παγίδευσης 
των ηλεκτρονίων. 

 

1.5 Θερμική Αγωγιμότητα 

Σε ακόμα μεγαλύτερα χρονικά παράθυρα από τις προαναφερθείσες διαδικασίες λαμβάνει χώρα η πιο 
αργή διαδικασία της διάχυσης της εναποτεθείσας θερμότητας από το νανοσωματίδιο προς το περιβάλλον 
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του. Είναι γνωστό ότι μερικά υλικά μεταφέρουν ενέργεια πιο εύκολα από άλλα. Η φυσική ιδιότητα που 
έχει σχετίζεται µε την μεταφορά της ενέργειας λέγεται θερµική αγωγιμότητα (thermal conductivity), k. 

Οι µηχανισµοί για την μεταφορά θερµότητας είναι (21) : 

Αγωγή θερµότητας (heatconduction): µοριακός µηχανισµός μεταφοράς ενέργειας 
(molecularenergytransport) 

o Μεταφορά ενέργειας µε συναγωγή (convective energy transport): εξαρτάται από την ροή του 
ρευστού (bulkfluidmotion) και έχει νόηµα µόνο όταν υπάρχει ροή. 

o Μεταφορά ενέργειας µε διάχυση (diffusive energy transport): Ισχύει για μίγματα που 
αλληλοδιαχέονται (inter diffusiοn or inter diffusing mixtures). 

o Μεταφορά ενέργειας µε ακτινοβολία (radiative energy transport): δεν χρειάζεται µέσον για να 
µεταδοθεί όπως για μετάδοση µε αγωγή (conduction) και συναγωγή (convection). Η ακτινοβολία 
µπορεί να μεταδοθεί και στο κενό. 

 

1.5.1 Ο Νόμος του Fourier 

Θεωρούμε µία πλάκα υλικού µε επιφάνεια A, μεταξύ δύο μεγάλων παράλληλων πλακών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.6 – Ανάπτυξη της σταθερής - κατάστασης  και το προφίλ της θερμοκρασίας για 
μια σταθερή κατάσταση μεταξύ δύο παράλληλων πλακών. 
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Έχει βρεθεί πειραματικά ότι: 

 Q
A

= k
T1 − T0

Y
= k

ΔΤ
Υ

 ή qy = −k
dT
dy

 

 

(1.22) 

όπου qy είναι ο ρυθµός µεταφοράς θερµότητας ανά µονάδα επιφανείας (heatflux) στην κατεύθυνση y. Το 
αρνητικό πρόσηµο “-“ σηµαίνει ότι η θερµότητα µεταφέρεται στην κατεύθυνση που η θερµοκρασία 
µειώνεται “η θερµότητα ολισθαίνει κατηφορικά (heatslidesdownhill) σε ένα διάγραµµα απόστασης-
θερµοκρασίας (x-y)”. 

Ο νόµος του Fourier µπορεί να γραφεί σε τρεις διαστάσεις: 

 
𝑞𝑋 = −𝑘

𝑑𝑇
𝑑𝑥

, 𝑞𝑦 = −𝑘
𝑑𝑇
𝑑𝑦

, 𝑞𝑧 = −𝑘
𝑑𝑇
𝑑𝑧

 

 

(1.23) 

Γενικεύοντας: 

 𝑞 = −𝑘∇𝑇 (1.24) 
 

Μερικά στερεά (µή κυβικά κρύσταλλα (non-cubic crystals), ινώδη υλικά (fibrous materials) και 
αντικολλητικά φυλλώδη υλικά (laminates)) είναι ανισότροπα (anisotropic) έτσι ώστε η θερµική 
αγωγιµότητα τους εξαρτάται από την προσανατολισµό π.χ. προσανατολισµό των ινών (orientation of 
fibres). 

Σε αυτή την περίπτωση κ είναι ένας συµµετρικός τανυστής που λέγεται τανυστής θερµικής 
αγωγιµότητας (thermalconductivitytensor). Σε περιπτώσεις ανισότροπων υλικών, ο ρυθµός θερµότητας 
ανά µονάδα επιφανείας (heatflux) δεν µεταδίδεται απαραίτητα στην ίδια κατεύθυνση µε την κλίση 
θερµοκρασίας. Συχνά η θερµική διαχυτικότητα (thermaldiffusivity) χρησιµοποιείται: 

 
𝛼 =

𝑘
𝜌𝐶𝑝

 

 

(1.25) 

όπου 𝐶𝑝   είναι η θερµικήχωριτικότητα (heat capacity) σε σταθερή πίεση; Η περισπωµένη (circulflex) (^) 
πάνω από το σύµβολο δείχνει µία ποσότητα ανά µονάδα µάζας. Περιστασιακά το σύµβολο 
χρησιµοποιείται στην οποία η ισπανική περισπωµένη  (tilde) (~) πάνω από το σύµβολο δείχνει µία 
ποσότητα ανά µονάδα mole “permole”. Ο ορισµός του συντελεστή θερµικής διαχυσης (ή θερµικής 
διαχυτικότητας) (thermal diffusivity) οδηγεί στους εξής άλλους ορισµούς: 

Αριθμός Prandtl: 

 𝑃𝑟 = 𝜈 𝛼⁄ = 𝐶𝑝𝜇
𝑘�  

 

(1.26) 

(δείχνει το λόγο της ευκολίας µετάδοσης ορµής σε σχέση µε την αντίστοιχη µετάδοση θερµότητας – 
relative ease of momentumand thermal transport) 

Peclet number Pe = RePr 
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1.6 Θεωρία Θερμικής Αγωγιμότητας 

Μια λεπτομερής κινητική θεωρία για την θερµική αγωγιμότητα υγρών έχει αναπτυχθεί, αλλά δεν έχει 
γίνει δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε πρακτικές εφαρμογές. Έτσι θα συζητήσουμε πιο απλές θεωρίες. 

Ο Bridgman ανέπτυξε µία θεωρία για µεταφορά ενέργειας σε υγρά. Υπέθεσε οτι τα µόρια είναι 
διευθετημένα σε µία κυβική κρυσταλλική δοµή (cubiclattice) µε την απόσταση τους (center-to-center) να 
είναι (𝛮�/𝑉� )1/3 στην οποία (𝛮�/𝑉� ) είναι ο όγκος ανά µόριο. Επίσης υπέθεσε ότι η ενέργεια µεταφέρεται από 
ένα επίπεδο της κρυσταλλικής δοµής σε ένα άλλο, µε την ταχύτητα του ήχου (sonic velocity), υs . Η 
θεωρητική ανάπτυξη έδωσε την εξής εξίσωση (21) : 

𝑘 =
1
3
𝜌�̂�𝑉𝑢�𝜆 = 𝜌�̂�𝑉�𝑢�𝑦� 

Όπου CVδίνεται από την σχέση Du Long Petit (ίδια όπως στα µονοατοµικά αέρια και υγρά  =3 (K/m). Η 
µέση µοριακή ταχύτητα στην y-κατεύθυνση µπορεί να αντικατασταθεί από την ταχύτητα του ήχου. 
Κάνοντας αυτές τις αντικαταστάσεις: 

Πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο παράγοντας  3 µπορεί να αντικατασταθεί µε 2.8, έτσι ώστε η 
εξίσωση να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα: 

𝑘 = 2.80(𝑁� 𝑉�� )2/3𝐾𝜐 

 

Η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για πολυατοµικά υγρά, παρ’ ότι χρησιµοποιεί  =3 (K/m) 
που ισχύει µόνο για µονοατοµικά υγρά (αυτό επειδή οι συγκρούσεις πολυατοµικών µορίων είναι 
ατελής). Η ταχύτητα του ήχου είναι (21) :  

 𝜐𝑠 = �
𝐶𝑝
𝐶𝑉
�
𝑑𝑝
𝑑𝜌
�
𝑟
 

όπου  (∂p / ∂ρ)T µπορεί να υπολογισθεί από µμετρήσεις ισόθερµης συμπιεστότητας ή από κάποια 
καταστατική εξίσωση, µε τον λόγο Cp /CV να είναι πολύ κοντά στο 1 για υγρά. 

 

1.7 Θεωρία θερμικής αγωγιμότητας στα στερεά 

Η θερµική αγωγιμότητα στερεών µμετρείται πειραµατικά (δεν υπάρχει ικανοποιητική θεωρία) επειδή 
πολλοί παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο: 

Σε κρυσταλλικά υλικά το μέγεθος και η έκταση των κρυστάλλων αποτελούν πολύ σημαντικούς 
παράγοντες (21) . 

o Σε άµορφα στερεά ο προσανατολισµός των µορίων παίζει σηµαντικό ρόλο. 
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o Σε πορώδη υλικά (porousmaterials) το κλάσµα κενού (voidfraction) είναι σηµαντικό, όπως επίσης 
και το µέγεθος του πόρου (poresize). Τα µέταλλα είναι καλύτεροι αγωγοί θερµότηταςαπο τα 
αµέταλλα. Τα κρυσταλλικά υλικά µεταφέρουν την θερµότητα πιο εύκολα από τα αντίστοιχα µορφα. 
Τα ξηρά υλικά (drysolids) είναι πολύ καλοί αγωγοί. Το k των µετάλλων µειώνεται µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας. Το k των αµετάλλων αυξάνει µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Τα κράµατα (alloys) 
δείχνουν κάποια µέσησυµπεριφορά µεταξύ αυτής των µετάλλων και αµετάλλων. Για καθαρά 
µέταλλα (puremetals) η Wiedemann-Franz-Lorenz εξίσωση ισχύει: 

Που σηµαίνει ότι η θερµική και ηλεκτρική αγωγιµότητα δείχνουν παρόµοια συµπεριφορά. Στην 
παραπάνω εξίσωση, ke είναι η ηλεκτρική αγωγιµότητακαί L είναι ο αριθµός του Lorenz ο οποίος είναι 
περίπου 22*10-9 volt2/K2 για καθαρά µέταλλα στους 0 oC και αλλάζει πολύ λίγο µε την θερµοκρασία. 
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2 Πειραματικές λεπτομέρειες  
Η μελέτη των υπερταχειών φαινομένων δυναμικής απαιτεί χρονική κλίμακα  της τάξης των μερικών ps ή 
ακόμη μικρότερη, επομένως για να πραγματοποιηθούν τα πειράματά μας χρησιμοποιήσαμε υπερβραχεία 
παλμική πηγή λέιζερ. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρουμε τις λεπτομέρειες της πηγής λέιζερ που 
χρησιμοποιήσαμε για τα πειράματα καθώς επίσης παρουσιάζουμε την περιγραφή των πειραματικών 
ρυθμίσεων, τεχνικές χαρακτηρισμού καθώς επίσης και την μοντελοποίηση που είναι αναγκαία για την 
ανάλυση των σημάτων που ανιχνεύονται. 

2.1 FemtosecondTi: sapphire λέιζερ 

Είναι ένα Ti: Sapphire βασισμένο σε στερεά  κατάσταση λέιζερ. Είναι κατασκευασμένο από την εταιρία  
FemtoLasers. Ο κρύσταλλος Ti: Sapphire αποτελεί το ενεργό υλικό του λέιζερ και  αντλείται από ένα 
λέιζερ CW ιόντων αργού που λειτουργούν σε μήκος κύματος 514 nm. Η ισχύς που χρησιμοποιείται για 
να αντλήσει τον κρύσταλλο Ti: Sapphire είναι της τάξης των 12 W. Το ποσοστό επανάληψης του λέιζερ 
είναι 76 MHz και η διάρκεια του παλμού κυμαίνεται από 18 έως 70 fs, ανάλογα με το μήκος κύματος 
λειτουργίας του συστήματος. Το χωρικό προφίλ της δέσμης είναι σχεδόν κυκλικό με διάμετρο περίπου 
3mm και το ανώτατο όριο ισχύος εξόδου κυμαίνεται από 1,3 W έως 150 mW. 

2.2 Η Pump-Probe τεχνική 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των πηγών λέιζερ επιτρέπουν την πραγματοποίηση 
χρονοαναλυόμενων πειραμάτων. Η τεχνική pump-probe ονομάζεται επίσης και  τεχνική δυο χρωμάτων, 
επειδή το δείγμα ακτινοβολείται από δύο παλμούς λέιζερ. Ο πρώτος παλμός ονομάζεται pump (ο ισχυρός 
παλμός), ο οποίος διεγείρει το δείγμα. Ο δεύτερος παλμός ονομάζεται probe (αδύναμος παλμός), ο οποίος 
ανιχνεύει τις αλλαγές της έντασης του δείγματος, που προκαλείται από τη διέγερσή του γεγονός που 
οφείλεται στην pump δέσμη. Αλλάζοντας την χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο παλμών μπορούμε 
να πραγματοποιήσουμε τη διέγερση και τη χαλάρωση του ηλεκτονιακού νέφους του υπό μελέτη 
δείγματος. Το δείγμα οδηγείται εκτός της κατάστασης ισορροπίας του. Η δέσμη pump στη συνέχεια 
διακόπτεται με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων. Από τον χρόνο μηδέν και μετά, το δείγμα επιστρέφει 
στην κατάσταση ισορροπίας του με μια συγκεκριμένη συνάρτηση του χρόνου, f (t). Αυτή η συνάρτηση, f 
(t), είναι  το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη χρήση μιας ασθενούς 
διαταραχής, που θα προκαλέσει μια χρονική καθυστέρηση της δέσμης. Η δέσμη probe διατηρείται πάντα 
πολύ ασθενέστερη από την ακτίνα της pump έτσι ώστε να μην διαταράξει το δείγμα. Η δήλωση αυτή δεν 
είναι βέβαια ποτέ αλήθεια, αλλά σε μια καλή προσέγγιση η διαταραχή που προκαλείται από την ασθενή 
δέσμη μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πολύ ασθενέστερη από την διαταραχή που προκαλείται από τη δέσμη 
pump, ειδικά αν το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει εξαρτάται μη γραμμικά από την ένταση της 
διέγερσης. Η δέσμη probe έχει τροποποιηθεί όταν φθάνει στο δείγμα. Η τροποποίηση εξαρτάται σαφώς 
από την καθυστέρηση τ της δέσμης probe σε σχέση με το χρόνο μηδέν μιας και η συνάρτηση απόκρισης 
εξαρτάται από το χρόνο. Αυτή η τροποποιημένη δέσμη probe είναι η μόνη που περνά επιλεκτικά μέσω 
του κατάλληλου φίλτρου και συλλέγεται και μετράται από τον ανιχνευτή. Για να είμαστε πιο ακριβείς, 
είναι το αποτέλεσμα της συνέλιξης (διασταύρωσης) των δύων παλμών (CC), της pump και probe δέσμης 
με την συνάρτηση απόκρισης του υλικού που μετράται από τον ανιχνευτή όπως θα δειχθεί αργότερα στην 
εργασία αυτή. Με αυτό τον τρόπο, οδηγούμαστε σε ένα πρόβλημα της μαθηματικής ανάλυσης για την 
συνάρτηση του σήματος που ανιχνεύεται και έτσι καταλήγουμε σε χαρακτηριστικές σταθερές χρόνου για 
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το υπό μελέτη δείγμα. H μαθηματική προσέγγιση έγκειται  στο να θέσουμε τον χρόνο t = 0, όπου ο 
πληθυσμός n0 των ηλεκτρονίων διεγείρεται με μία δέσμη λέιζερ με αρκετά χαμηλή ένταση, έτσι ώστε να 
υπάρξει μια μικρή διαταραχή στο υπό μελέτη σύστημα. Στη συνέχεια, ο πληθυσμός ηλεκτρονίων n (t) 
“πέφτει” και περιγράφεται από (12),(8)(22) : 

 𝑑𝑛(𝑡)
𝑑𝑡

= −
𝑛(𝑡)
𝜏𝑒

 

 

(2.1) 

Η λύση του  τύπου δίνει τη χρονική εξέλιξη του πληθυσμού των ηλεκτρονίων: 

 𝑛(𝑡) = 𝑛0𝑒
− 1
𝜏𝑒 (2.2) 

 

Στο παραπάνω τύπο δεν λαμβάνεται υπόψη  ότι ο πληθυσμός των ηλεκτρονίων 𝑛0 είναι αρχικά 
διεγερμένος αλλά θεωρείται ότι ο πληθυσμός διεγείρεται ακαριαία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντοτε 
αλήθεια. Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορη μπορεί να είναι η διέγερση, θα έχει πάντα μια πεπερασμένη 
διάρκεια. Αν υποθέσουμε ότι η pump δέσμη, η χρονική ένταση της δέσμης είναι Ip (t) έχει την μορφή: 

 
𝑛(𝑡) ∝ � 𝐼𝑝(𝑡 ′)𝑒

𝑡′−𝑡
𝜏𝑒

𝑡

−∞
𝑑𝑡 ′ 

 

(2.3) 

Σε  περίπτωση που το χρονικό προφίλ της ένταση του λέιζερ είναι απείρως μικρό, δηλαδή μία δ 
συνάρτηση ως προς το χρόνο, η εξίσωση 2-2 απλοποιείται. Στη γενική περίπτωση η συνάρτηση F (t),  
όταν βρεθεί μακριά από την θέση ισορροπίας, φθίνει ελεύθερα με μια συνάρτηση f (t).Τότε με την 
παρουσία μίας πεπερασμένης διάρκειας διέγερσης: 

 
𝐹(𝑡) = � 𝐼𝑝(𝑡 ′)𝑓(

𝑡

−∞
𝑡 ′ − 𝑡)𝑑𝑡 ′ 

 

(2.4) 

Μια αλλαγή των μεταβλητών τ= t’-t δίνει: 

 
𝐹(𝑡) = � 𝐼𝑝(𝑡 + 𝜏)𝑓(𝑡)𝑑𝜏

0

−∞
 

 

(2.5) 

Χρησιμοποιώντας την δέσμη probe εξετάζουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στο διαταραγμένο σύστημα 
από την pump δέσμη. Οι αλλαγές καταγράφονται από έναν ανιχνευτή που ανιχνεύει την αλλαγή της 
έντασης της δέσμης probe. Το καταγραφόμενο σήμα είναι τότε η συνέλιξη της δέσμης του ανιχνευτή με 
την ένταση τηςF (t): 

 
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡) = � 𝐹(𝑡 ′)𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒(𝑡 ′ − 𝑡)𝑑𝑡 ′

∞

−∞
 

 

(2.6) 

 

Με την αντικατάσταση της F (t) καταλήγουμε: 
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𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡) = � 𝑑𝑡 ′𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒(𝑡 ′ − 𝑡) �� 𝑑𝜏𝐼𝑝𝑢𝑚𝑝�𝑡 ′ + 𝜏�𝑓(𝜏)

0

−∞
�

∞

−∞
⟹ 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡)

= � 𝑑𝜏𝑓(𝑡) �� 𝑑𝑡 ′𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒(𝑡 ′ − 𝑡)𝐼𝑝𝑢𝑚𝑝�𝑡 ′+𝜏�

∞

−∞
�

0

−∞
 

(2.7) 

 

Μια αλλαγή των μεταβλητών t + τ = θ δίνει  : 

 
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡) = � 𝑑𝜏𝑓(𝜏)𝐶𝐶(𝜏 + 𝑡) ⟹

0

−∞
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡) = � 𝑑𝜏𝛩(𝜏)𝑓(𝜏)𝐶𝐶(𝜏 + 𝑡)

∞

−∞
 

 

(2.8) 

όπου θ (t) είναι η βηματική συνάρτηση και CC (t) είναι η συνάρτηση συνέλιξης. Η συνάρτηση Signal(t) 
συμβολίζεται ως ΔΤ / Τ και είναι η Τ παροδική διαφορά διαπερατότητας του συστήματος και της 
συνάρτησης f(t),η οποία είναι μια εκθετική συνάρτηση απόσβεσης είτε ενιαία είτε  πολυεκθετική. Η f (t) 
συνάρτηση αναπαράγει την λειτουργία του σήματος μέσω αριθμητικών υπολογισμών. Με κατάλληλη 
προσαρμογή των πειραματικών μας αποτελεσμάτων, καθορίζουμε την συνάρτηση f (t), το οποίο είναι και 
το σημείο ενδιαφέροντος. 

 

2.3 Η lock-in ανίχνευση  

Ένας ενισχυτής lock-in χρησιμοποιείταισυνήθως για τη συλλογή του σήματος του ανιχνευτή (στην 
περίπτωσή μας ο πολλαπλασιαστής της φωτογραφίας) και συνεργάζεται με ένα PC το οποίο καταγράφει 
το σήμα. Ο ενισχυτής Lock-in που χρησιμοποιείται, είναι ένα εμπορικά διαθέσιμο μοντέλο Stanford 
Research Instruments SR810. Σε γενικές γραμμές, οι ενισχυτές lock-in χρησιμοποιούνται για να 
ανιχνεύσουν και να μετρήσουν πολύ μικρά σήματα AC, σε όλη τη διαδρομή κάτω από μερικά nanovolts. 
Η τεχνική που χρησιμοποιείται από έναν ενισχυτή lock-in είναι γνωστή ως φάση ευαίσθητης ανίχνευσης 
(PSD) και χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσουμε τη συνιστώσα του σήματος σε μια συγκεκριμένη 
συχνότητα αναφοράς και φάση. Τα στοιχεία της συχνότητας του σήματος, εκτός από τη συχνότητα του 
σήματος αναφοράς, απορρίπτουν τις συνεισφορές του εξωτερικού θορύβου. Η συχνότητα αναφοράς που 
χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει τον ενισχυτή lock-in δίνεται από το chopper που διαμορφώνει τη 
δέσμη της pump σε μια τυπική συχνότητα 1 kHz. 
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Οι μετρήσεις Lock-in απαιτούν την συχνότητα αναφοράς. Τυπικά ένα πείραμα διενεργείται σε σταθερή 
συχνότητα (από έναν ταλαντωτή ή τη λειτουργία της γεννήτριας) και το lock-in ανιχνεύει την απόκριση 
από το πείραμα στη συχνότητα αναφοράς. Στο Σχήμα 2.6 το σήμα αναφοράς είναι ένα τετραγωνικό κύμα 
σε ωτ συχνότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι η έξοδος συγχρονισμού από την λειτουργία μιας 
γεννήτριας. Εάν το συνημίτονο εξόδου από τη γεννήτρια λειτουργίας χρησιμοποιείται για να διεγείρει το 
πείραμα, η ανταπόκριση μπορεί να είναι η κυματομορφή σήματος που φαίνεται στο Σχήμα 2.6. Το σήμα 
είναι: 

 𝑉𝑠𝑖𝑔 = sin (𝜔𝑟𝑡 + 𝜃𝑠𝑖𝑔) 
 

(2.9) 

όπου Vsig είναι το πλάτος του σήματος. Ο ενισχυτής lock-in δημιουργεί το δικό του ημιτονοειδές κύμα, 
που δείχνεται ως: 

 𝑉𝐿 = sin (𝜔𝑟𝑟𝐿 + 𝛩𝑟𝑒𝑓) (2.10) 

Σχήμα 2.1 – Σχηματική αναπαράσταση ενός φασματομέτρου ηλεκτρονιακής 
απορρόφησης ορατού-υπεριώδους (UV- Vis). 
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Ο ενισχυτής κλειδώματος ενισχύει το σήμα και στη συνέχεια, το σήμα πολλαπλασιάζεται 
χρησιμοποιώντας έναν ευαίσθητο ανιχνευτή ή πολλαπλασιαστή φάσης. Η έξοδος του PSD είναι το 
προϊόν δύο ημιτονοειδών κυμάτων: 

 𝑉𝑝𝑠𝑑 = 𝑉𝐿 𝑉𝑠𝑖𝑔�𝜔𝑟𝑡 + 𝜃𝑠𝑖𝑔��𝜔𝑟𝑟𝐿 + 𝛩𝑟𝑒𝑓� =
1
2
𝑉𝐿𝑉𝑠𝑖𝑔𝑐𝑜𝑠�(𝜔𝑅 − 𝜔𝐿)𝑡 + 𝜃𝑠𝑖𝑔 − 𝛩𝑟𝑒𝑓�

= −
1
2
𝑉𝐿𝑉𝑠𝑖𝑔𝑐𝑜𝑠�(𝜔𝑅 + 𝜔𝐿)𝑡 + 𝜃𝑠𝑖𝑔 + 𝛩𝑟𝑒𝑓� 

 

(2.11) 

Η PSD έξοδος αποτελείται από δύο σήματα AC, ένα στην διαφορά συχνοτήτωνωτ -ωL και ένα άλλο 
στοάθροισματων συχνοτήτων, ωτ + ωL. Εάν η PSD εξόδου διοχετεύεται μέσω ενός διαπερατού φίλτρου, 
το σήμα AC απομακρύνεται. 

Στην γενική περίπτωση, τίποτα δεν θα μείνει. Ωστόσο, αν το ωτ ισούται με τοωL, η διαφορά συχνοτήτων 
θα είναι ένα σήμα DC. Στην περίπτωση αυτή, η φιλτραρισμένη έξοδος PSD θα είναι: 

 𝑉𝑝𝑠𝑑 =
1
2
𝑉𝑠𝑖𝑔𝑉𝐿cos (𝜃𝑠𝑖𝑔 − 𝜃𝑟𝑒𝑓) 

 

(2.12) 

Αυτό είναι ένα ωραίο σήμα ανάλογο με το πλάτος του σήματος. Τώρα ας υποθέσουμε ότι η είσοδος 
αποτελείται από το σήμα με το θόρυβο. Το PSD και το φίλτρο χαμηλής διέλευσης ανιχνεύει μόνο τα 
σήματα των οποίων οι συχνότητες είναι πολύ κοντά στη συχνότητα αναφοράς lock-in. Τα σήματα 
θορύβου σε συχνότητες μακριά από την αναφορά στο εξασθενημένο PSD εξόδου από το φίλτρο χαμηλής 
διέλευσης (ούτε -ωref ωnoise ούτε ωnoise + ωref είναι κοντά σε DC). Θορύβου σε συχνότητες πολύ κοντά 
στην συχνότητα αναφοράς θα οδηγήσει σε πολύ χαμηλή συχνότητα AC εξόδους από την PSD (| ωnoise -
ωref | είναι μικρή). Η εξασθένησή τους εξαρτάται από το εύρος της ζώνης του φίλτρου διέλευσης 
χαμηλών συχνοτήτων. Ένα στενότερο εύρος ζώνης θα αφαιρέσει πηγές θορύβου πολύ κοντά στη 
συχνότητα αναφοράς, ένα ευρύτερο εύρος ζώνης καθορίζει το εύρος ζώνης ανίχνευσης. Μόνο το σήμα 
στη συχνότητα αναφοράς θα οδηγήσει σε μια πραγματικήDC έξοδο, η οποία και θα παραμείνει 
ανεπηρέαστη από το φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων.  

Η συχνότητα αναφοράς του lock-in πρέπει να εξισωθεί με τη συχνότητα του σήματος, δηλαδή ωτ = ωL. 
Όχι μόνο οι συχνότητες θα πρέπει να είναι οι ίδιες, αλλά και η φάση μεταξύ των σημάτων δεν μπορεί να 
αλλάζει με το χρόνο, αλλιώς το συνημίτονο της γωνίας θsig -θref, δεν θα είναι σταθερό και έτσι ηVpsd δεν 
θα αποτελεί πλέον ένα σήμα DC. Με άλλα λόγια, η συχνότητα αναφοράς του lock-in πρέπει να είναι 
«κλειδωμένη» με την συχνότητα αναφοράς του σήματος. 

Οι ενισχυτές lock-inχρησιμοποιούν έναν βρόγχο κλειδωμένης φάσης (PLL) για να παράγουν το σήμα 
αναφοράς. Επίσης, στον ενισχυτή παρέχεται ένα εξωτερικό σήμα αναφοράς (σε αυτή την περίπτωση, το 
τετραγωνικό κύμα αναφοράς). Ο βρόγχος PLLτου ενισχυτή «κλειδώνει» τον εσωτερικό ταλαντωτή 
αναφοράς, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα ένα ημιτονοειδές κύμα αναφοράς ωr με σταθερή διαφορά 
φάσης θref. Εφόσον ο βρόγχος PLL ακολουθεί στενά την εξωτερική αναφορά, ενδεχόμενες μεταβολές 
στην εξωτερική συχνότητα αναφοράς δεν επηρεάζουν τις μετρήσεις που λαμβάνονται.  
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2.4 Pump-probe διάταξη 

Η δέσμη λέιζερ αρχικά διαιρείται σε δύο μέρη με τη βοήθεια ενός διαχωριστή δέσμης 90:10. Η 
κατάσταση πόλωσης των δεσμών παραμένει αμετάβλητη πριν και μετά τον διαχωρισμό της δέσμης. Η 
μεταδιδόμενη δέσμη, που αναφέρεται ως  pump δέσμη, είναι πάντοτε πιο ισχυρή από την ανακλώμενη 
δέσμη, που αναφέρεται ως δέσμη probe. Η δέσμη probe καθυστερεί σε σχέση με την pump 
χρησιμοποιώντας μια κινητήρια βάση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Probe δέσμη 

Η δέσμη probe περνά πρώτα μέσα από ένα πλακίδιο λ / 2  και στη συνέχεια από έναν πολωτή Glan-
Thomson. Η δέσμη έχει οριζόντια πόλωση και επιλέγεται έτσι προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
πιθανές συνεισφορές των  δεσμών pump και probe στο δείγμα, αφού η δέσμη pump έχει κατακόρυφη 
πόλωση. Η δέσμη probe διέρχεται μέσω μιας μεταβλητής κινητήριας βάσης καθυστέρησης, η οποία 
ρυθμίζεται από έναν προσωπικό υπολογιστή (PC). Ένα chopper, του οποίου ο δείκτης της αναφοράς 
επανάληψης αποστέλλεται με έναν Lock-in ενισχυτή. Έπειτα η δέσμη από τον ενισχυτή Lock-in 
καθοδηγείται από τον υπολογιστή και οι μετρήσεις καταγράφονται σαν σήμα του ανιχνευτή που 
οδηγείται στον Lock-in ενισχυτή και αφαιρείται από το σήμα του ανιχνευτή. Η πόλωση της δέσμης probe 
είναι κάθετη σε σχέση με εκείνη της δέσμης pump και αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση ενός πολωτή 
Glan-Thomson. 

Σχήμα 2.2 – Πειραματική διάταξη 
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2.4.2 Pump δέσμη 

Η πηγή λέιζερ έχει μήκος κύματος 780 nm. Η pump δέσμη  περνά μέσα από ένα κρύσταλλο ΒΒΟ, ο 
οποίος διπλασιάζει την συχνότητα της δέσμης. Στη συνέχεια, μέσα από μια σειρά από καθρέφτες και τα 
φίλτρα η δέσμη είναι καθοδηγείται στο δείγμα. Ο παλμός pump διεγείρει ένα πληθυσμό ηλεκτρονίων στο 
χρόνο t = 0. Ο ορισμός του χρόνου t = 0 επιλέγεται ως στιγμιαία διαταραχή. Ο τερματισμός της δέσμης 
πραγματοποιείται με τη χρήση των φακών. Η δέσμη pump είναι διαμορφωμένη από ένα chopper, το 
οποίο λειτουργεί σε συχνότητες τυπικά κοντά στο 1 kHz. Οι δύο δέσμες στην έξοδό τους από το 
συμβολόμετρο είναι παράλληλες μεταξύ τους. Η  ισχύς των δύο δεσμών μετράται με ένα μετρητή ισχύος 
στην έξοδο του συμβολόμετρου. Ο μετρητής ισχύος έχει ανάλυση μικρότερη από 1 mW. Οι δύο δέσμες 
είναι εστιασμένες και έχουν χωρική επικάλυψη στην επιφάνεια του δείγματος. Η διάσταση των δύο 
δεσμών στην εστίαση μετριέται χρησιμοποιώντας ένα CCD (ChargeCouplingDevice) το οποίο είναι μια 
φωτογραφική μηχανή με μεγάλη ικανότητα ανάλυσης. 

 

2.5 Μέτρηση της διάρκειας του παλμού λέιζερ 

Η συμβολομετρική αυτοσυσχέτιση, είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται στην μέτρηση της διάρκειας 
του παλμού. Χρησιμοποιούμε ένα μη-γραμμικό κρύσταλλο, BBO, για την γένεση της δεύτερης 
αρμονικής. Ο κρύσταλλος αυτός είναι τοποθετημένος στην έξοδο του συμβολόμετρου, Ο φακός 
συγκεντρώνει τις ακτίνες των δεσμών στην εστία όπου και τοποθετείται ο κρύσταλλος. Έπειτα, το σήμα 
Iμ (t) και είναι η ένταση της αυτοσυσχέτισης συμβολομετριίας (ΑΣ). Το σήμα που καταγράφει ο 
ανιχνευτής θα είναι ίσο με: 

 
𝐼𝑀(𝑡) = � |(𝐸(𝑡) + 𝐸(𝑡 + 𝜏)2)|2𝑑𝑡

∞

−∞
 

(2.12) 

 

Το ίχνος εμφανίζει  γρήγορες ταλαντώσεις με την περίοδο στο μισό του οπτικού κύματος. Το μέγιστο 
σήμα λαμβάνεται όταν οι δύο παλμοί, μετά το ημιδιαπερατό  κάτοπτρο πραγματοποιούν τέλεια 
ενισχυτική συμβολή, δίνοντας το διπλάσιο πλάτος σε σχέση με έναν παλμό και κατά συνέπεια τέσσερις 
φορές την ένταση, οπότε με τον διπλασιασμό της συχνότητας θα έχουμε δεκαέξι φορές την ένταση. Εάν 
ένας παλμός έχει Chirp (δηλαδή εάν η συχνότητά του είναι χρονομεταβαλλόμενη) , τότε αυτό ανιχνεύεται 
με την μέθοδο της συμβολομετρικής αυτοσυσχέτισης. 

 

2.5.1 Ανάλυση δεδομένων 

Έχοντας δημιουργήσει την παρακάτω διάταξη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3, χρησιμοποιούμε ένα φακό 
για να συγκεντρώσουμε τις δέσμες  επί του κρυστάλλου,  ώστε να  υπάρχει αρκετή ένταση για την 
δεύτερη αρμονική ,ενώ πίσω από το κρύσταλλο ΒΒΟ χρησιμοποιείται ένα φίλτρο που κόβει τις 
υπόλοιπες συχνότητες εκτός εκείνης της δεύτερης αρμονικής. Τέλος, ο ανιχνευτής μας  λαμβάνει την 
μέτρηση της τιμής. Προσπαθούμε με μικρομετρικές κινήσεις να βρούμε την θέση  των δύο κατόπτρων 
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ώστε να είναι η ίδια από το ημιδιαπερατό κάτοπτρο (BS). Έπειτα συνδέσαμε τον βραχίονα με έναν 
ηλεκτροκίνητο κινητήρ ακρίβειας (Delay Stage) , ώστε η κίνησή του να ρυθμίζεται από τον υπολογιστή. 
Έχοντας ήδη παρατηρήσει κροσσούς συμβολής, κινώντας χειροκίνητα το κάτοπτρο στην θέση χρονικής 
συμφωνίας, προχωρήσαμε στον υπολογισμό της διάρκειας του παλμού.  Δώσαμε της παραμέτρους στον 
υπολογιστή ώστε να αρχίζει να μετακινεί τον καθρέφτη Μ1,ώστε να διανύσει την απόσταση 2,40 * 10-

04m σε βήματα -3,26 * 10-07m. Το σήμα του ανιχνευτή, περνούσε και ενισχυόταν από τον lock-in  
(ενισχυτή) κι στην συνεχεία καταγραφόταν από τον υπολογιστή όπου υπολόγιζε την ΑΣ ένταση (1) και 
μας έδωσε το τελικό αποτέλεσμα έχοντας αυτόματα επεξεργαστεί τις μετρήσεις όπως φαίνονται στο 
Σχήμα 2.5. Στην πραγματικότητα ο υπολογιστής μετατρέπει την απόσταση σε χρονική καθυστέρηση από 
τη σχέση c = d / t (όπου d = 2t, διότι η ακτίνα διανύει δύο φορές την καθυστέρηση του μεταβλητού 
κάτοπτρου). Χρησιμοποιώντας orgin pro,  μετρήσαμε τη διάρκεια παλμού που φαίνεται στο παρακάτω 
Σχήμα 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3 – Πειραματική διάταξη 
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2.6 Τα δείγματα 

2.6.1 Νανοκρύσταλλοι Αργύρου σε μορφή διαλύματος. 

Αρχικά οι νανοκρυστάλλοι Αργύρου παρασκευάζονται με το γνωστο πρωτόκολλο από την βιβλιογραφία 
(18),(19). .Συγκεκριμένα,  0.02 mmole πολυακρυλικού οξέος διαλύονται σε 15 ml διεθυλικής γλυκόλης σε 
μία φιάλη σε 50 ml (Σχήμα 2.5). Η φιάλη συνδέεται μέσω της πίεση του συμπυκνωτή στη γύαλινη 
γραμμή Schlenk και υποβάλλεται σε μαγνητική ανάδευση υπό ροή αργού. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία 
αυξάνεται στους 245 ° C, όπου ρίχνουμε απότομα ένα διάλυμα από 0,59 moles AgNO3 διαλυμένο σε 3 
ml διεθυλικής γλυκόλης (18) . Το διάλυμα διατηρείται σε αυτή τη θερμοκρασία για 10 λεπτά και στη 
συνέχεια απομακρύνεται η θερμαντική φωλιά για να ολοκληρωθεί η αντίδραση (Σχήμα 2.6). Σε  
θερμοκρασία δωματίου οι νανοκρύσταλλοι Αργύρου (Ag) συλλέγονται με φυγοκέντριση σε ταχύτητα 
1800RPM για 10min αφού πρώτα σε κάθε 0.5ml από το διάλυμα προστίθεται 1.5ml αποσταγμένο νερό. 
Η φυγοκέντριση και η επαναδιάλυση γίνεται δύο φορές και στο τέλος διασπείρονται σε 9 ml νερό. Οι 
νανοκρύσταλλοι που προκύπτουν έχουν διάμετρο D = (10,71 ± 2,43) nm, Σχήμα 2.7 

Σχήμα 2.4 – αναπαράσταση της διάρκεια του παλμού,  με πλήρες πλάτος στο ήμισυ του 
μεγίστου (FWHM) 29,.7fs.
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Στο σχήμα 2.5 αυτό βλέπουμε την  φιάλη που συνδέεται στη γύαλινη γραμμή Schlenk και υποβάλλεται 
σε μαγνητική ανάδευση υπό ροή αργού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σχήμα 2.6  βλέπουμε τα στάδια τις χημικής αντίδρασης που πραγματοποιείται για την κατασκευή 
των νανοκρυστάλλων. 

 

Σχήμα 2.5 – Πειραματική διάταξη * 

 

Σχήμα 2.6 – Παρασκευή του κολλειδούς αργύρου * 
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Από το σχήμα 2.7 παίρνουμε  πληροφορίες για την μορφολογία του δείγματός μας, δηλαδή σφαιρική και 
για την διάμετρο αυτού δηλαδή D = (10,71 ± 2,43) nm 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Μικροσκόπιο Ηλεκτρονικής Διέλευσης (Transmission Electron Microscopy) 

Για να χαρακτηρίσουμε την δομή του υλικού μας χρησιμοποιούμε το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 
Διέλευσης. Το Μικροσκόπιο Ηλεκτρονικής Διέλευσης είναι ένα πολύπλοκο όργανο αποτελούμενο από 
πολλά διαφορετικά μέρη (Σχήμα 2.7), ένα σύστημα κενού στο οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται, η πηγή 
ηλεκτρονίων, και μία σειρά ηλεκτρομαγνητικών φακών με σύστημα παρακολούθησης. 

Σχήμα 2.7 – TEM εικόνες, πληροφορίες σχετικά με την κατανομή του μεγέθους και της 
μορφολογίας των υπο μελέτη νανοσωματιδίων 
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Με την χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (ΤΕΜ) μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος 
των νανοσωματιδίων και να πάρουμε πληροφορίες για την δομή τους. Αυτό το μέγεθος μπορεί να 
μετρηθεί με ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα (σε αυτή την περίπτωση την ψηφιακή μικρογραφία 
Gatan) και την παράσταση σε ένα διάγραμμα συχνοτήτων. 

 

2.6.3 Ag νανοκρύσταλλοι σε μορφή υμενίων 

Ο απλούστερος τρόπος για την ανάπτυξη δειγμάτων σε μορφή υμενίων είναι η χρήση του γυαλιού σαν 
υπόστρωμα. Το γυαλί είναι υδρόφοβο, έτσι κατασκευάσαμε δύο διαφορετικά δείγματα με θετικό 
πολυηλεκτρολύτη (PDDA) και χωρίς αυτό. Τοποθετήσαμε θετικό πολυηλεκτρολύτη ώστε το γυαλί να 
γίνει υδρόφιλο. Τα υμένια με τον θετικού πολυηλεκτρολίτη κατασκευάστηκαν μέσω της τεχνικής 
εναπόθεσης σταγόνων με την τεχνική spin - coater.Τα υμένια χωρίς τον θετικό πολυηλεκτρολύτη 
κατασκευάστηκαν μέσω της τεχνικής της εξάτμισης των σταγόνων Αργύρου στο γυαλί. Πήραμε τις 
εικόνες των δειγμάτων μας που παρουσιάζονται παρακάτω στο Σχήμα 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.7 – Aναπαράσταση των διαφόρων τμημάτων που απαρτίζουν ένα ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο διέλευσης (TEM)
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Στο Σχήμα 2.8 οι εικόνες είναι τοποθετημένες οριζόνται αναφερόμενες στο ίδιο υλικό, ενώ είναι 
τοποθετημένες κάθετα με το να έχουν την ίδια μεγένθυνση του μικροσκοπίου σάρωσης. Δηλαδή: a και c, 
b και d είναι εικόνες του ιδιου δείγματος, ενώ a και b , c και d είναι τοποθετημένες να έχουν την ίδια 
εστίαση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.8 – Sem εικόνες των δειγμάτων με PDDA και χωρίς αυτό.2.8. Ηλεκτρονικής 
Μικροσκοπίας Σάρωσης 
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2.6.4 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). 

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) για τον χαρακτηρισμό του σχήματος της 
επιφάνειας των δειγμάτων μας. Η εικόνα ενός δείγματος λαμβάνεται από τη σάρωση μιας εστιασμένης 
δέσμης. Τα σήματα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία της επιφάνειας του δείγματος και 
τη σύνθεσή του. 

 

 

 

 

  

Σχήμα 2.9 – Εικόνα του μικροσκοπίου καθώς και η θέση που τοποθετούμε τα δείγματα 
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3 Αποτελέσματα και Ανάλυση 
Τα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο για τα διαφορετικά δείγματα, που 
ατασκευάσαμε καθώς και τα συγκρίναμε μεταξύ τους για να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσουμε την υπερταχεία δυναμική των ηλεκτρονίων σε 
κολλοειδή δείγματα αργύρου σε υγρή και στερεή μορφή. Επίσης μίας και τα δείγματά μας 
κατασκευάζονται με μοναδικό τρόπο, χημικό (ύπαρξη επιφανειοδραστικού),  κρίθηκε σκόπιμη η έρευνα 
για την επίδραση στην δυναμική, που έχει το επιφανειοδραστικό. Η μελέτη αυτή έγινε χρησιμοποιώντας 
την πειραματική διάταξη που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2 (pump-probe τεχνική). Η δέσμη pump 
διεγείρει το τα ηλεκτρόνια της κατειλημμένης ζώνης αγωγιμότητας ή την πλασμονκή ταλάντωση  στο 
διάλυμα σε μη κατειλημένη περιοχή της ίδιας ζώνης. Η δέσμη probe που χρησιμοποιήθηκε είχε 
διαφορετικά μήκη κύματος από (400-700)nm δηλαδή το ορατό φάσμα 

3.1 Οπτικές ιδιότητες των δειγμάτων 

Οι οπτικές ιδιότητες του Αργύρου καθώς και όλων των νανοκρυστάλλων επηρεάζονται από την 
κβαντική δομή του συστήματος και τη συχνότητα της ακτινοβολίας φωτισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε την οπτική απορρόφηση του δείγματος σε σχέση με το μήκος κύματος. 
Όλη η καμπύλη αποτελεί την απορρόφηση του δείγματος. Ένα μέρος της καμπύλης μπορεί να 
προσομοιωθεί με Gaussian καμπύλη, το τμήμα αυτό υπάρχει λόγω του επιφανειακού πλασμονίου 
όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 . Η υπόλοιπη μορφή της καμπύλης αναφέρεται στην κβαντική δομή 
του δείγματος. Όπως βλέπουμε, στην δεξιά θέση της εικόνας παρουσιάζεται η κβαντική δομή του 
δείγματος, αναπαριστώντας τις κάθετες μεταβάσεις που προκαλούνται από τις δέσμες pump και probe. 

Σχήμα 3.1. -  (αριστερά) Η απορρόφηση του δείγματος και (δεξιά) Οι οπτικές μεταβάσεις 
που πραγματοποιούνται στο δείγμα από την δέσμη probe.
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Οι κάθετες μεταβάσεις  αυτές αφορούν  μία περιοχή της  κατειλημμένης ενεργειακής στάθμης (κάτω 
από την Ef) σε περιοχή της ίδιας ζώνης που δεν είναι κατειλημμένη. Για να πραγματοποιηθεί η 
μετάβαση αυτή χρειαζόμαστε ένα δεύτερο σωματίδιο το φωνόνιο, το οποίο θα σκεδάση το ηλεκτρόνιο 
της δέσμης του λείζερ. 

Μίας και είχαμε τρία διαφορετικά δείγματα, συγκρίναμε τις καμπύλες απορρόφησης που πήραμε για 
τα δείγματα αυτά στο ακόλουθο σχήμα 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι η κορυφή της καμπύλης των δειγμάτων σε  μορφή υμενίων είναι μετατοπισμένη προς 
τα δεξιά, γεγονός που συμβαίνει γιατί έχουμε μεγαλύτερες δομές στην μορφή αυτή. Ξέρουμε ότι οι 
μεγαλύτερες δομές έχουν μεγαλύτερες έχουν μεγαλύτερη συμβολή σκέδαση προς το φάσμα (18)(4)(7). 
Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι η καμπύλη της απορρόφησης που αναφέρεται στο δείγμα σε μορφή 
διαλύματος έχει την πιο στενή κατανομή καμπύλης, λόγω του ότι τα δείγματα σε αυτήν την μορφή έχουν  
σχεδόν ένα μέγεθος και με πολύ μικρό σφάλμα. Οι μετρήσεις αυτές  

 

 

Σχήμα 3.2 - καμπύλη απορρόφησης για όλα τα δείγματα 
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3.2 Φασματοσκοπία ηλεκτρονικής απορρόφησης στο ορατό 

3.2.1 Βασικές αρχές 

Η βασική αρχή λειτουργίας της φασματοσκοπίας ηλεκτρονικής απορρόφησης βασίζεται στη μέτρηση της 
απορρόφησης του φωτός λόγω των ηλεκτρονιακών μεταπτώσεων σε ένα δείγμα. Εάν το μήκος κύματος 
του φωτός που απαιτείται για τις ηλεκτρονικές μεταπτώσεις βρίσκεται τυπικά στην υπεριώδη ή ορατή 
περιοχή του φάσματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η φασματοσκόπια ηλεκτρονικής απορρόφησης 
συχνά καλείται φασματοσκόπια υπεριώδους-ορατού ή φασματοσκόπια UV-Vis. Οι ηλεκτρονικές 
μεταπτώσεις συνήθως λαμβάνουν χωρά από μια θεμελιώδη στάθμη σε μια στάθμη υψηλότερης ενέργειας 
μέσω αλληλεπιδράσεων των ατόμων με ηλεκτρομαγνητικό πεδίό πως είναι το φως. Η απορρόφηση, Α, 
λόγω του νόμου του Beer σχετίζεται με την προσπίπτουσα ένταση του φωτός I0, και τη διερχόμενη 
ένταση του φωτός Ι, τη συγκέντρωση του διαλύματος C, το μήκος διαδρομής του δείγματος (πάχος 
δειγματος-φορέα) l, το συντελεστή απορρόφησης α, και τη μοριακή απορροφητικότητα ε, με την 
παρακάτω εξίσωση: 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔 𝐼0
𝐼

= 𝜀𝑙𝐶 = 𝑎𝐶 , 
 

(1.12) 

Ο συντελεστής απορρόφησης μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση αυτή μετρώντας πειραματικά τις 
εντάσεις I0 και το I και αν είναι γνωστά το l και το C. Ο συντελεστής απορρόφησης εξαρτάται από το 
μήκος κύματος και στο διάγραμμα του α ως συνάρτηση του μήκους κύματος λ που είναι το φάσμα 
ενδιαφέροντος. Το φάσμα είναι χαρακτηριστικό του δεδομένου δείγματος και αποτελεί μία από τις 
θεμελιώδεις ηλεκτρονιακές ιδιότητες του δείγματος δηλαδή την πυκνότητα καταστάσεων, τα 
ενεργειακάεπίπεδα και την ηλεκτρονική διπολική ροπή. 

 

3.2.2 Περιγραφή πειραματικής διάταξης 

Η ακτινοβολία φωτός από μια πηγή, δηλαδή από μία λάμπα, διέρχεται μέσα από το δείγμα που είναι σε 
μορφή διαλύματος και μετριέται από έναν ανιχνευτή φωτός όπως μια φωτοδίοδος, έναν σωλήνα 
φωτοπολλαπλασιασμού ή ένας CCD ανιχνευτής όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.16. Πριν την καταγραφή της 
μέτρησης είναι πάντα απαραίτητη η μέτρηση υποβάθρου που είναι η μέτρηση της κιουβέτας (cuvette) 
μόνο με το διαλύτη (μαύρο). Όταν το δείγμα απορροφά φώς σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, το 
διερχόμενο φως θα μειώνεται. Η ένταση του διερχόμενου φωτός ως συνάρτηση του μήκους κύματος δίνει 
το φάσμααπορρόφησης του δείγματος. Τα περισσότερα φασματόμετρα καλύπτουν την περιοχή μηκών 
κύματος από 200 έως 800 nm ενώ αν η φασματική περιοχή επεκταθεί πέρα από τα 800 nm συνήθως 
χρειάζονται διαφορετικές πηγές φωτός, οπτικά, και ανιχνευτές. 
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3.3 Δυναμική των ηλεκτρονίων σε κολλοειδές διάλυμα Αργύρου 

Ένας ισχυρός παλμός pump διεγείρει την στιγμή t=0 τον πληθυσμό των ηλεκτρονίων από την 
κατειλημμένη περιοχή της ζώνη αγωγιμότητας (κάτω από την ενέργεια Fermi) σε μη κατειλημμένη 
περιοχή ζώνης αγωγιμότητας (πάτω από την ενέργεια Fermi). Ο πιο βολικός ορισμός για τον χρόνο t = 0, 
είναι να συμπίπτει με την ένταση κορυφής του παλμού της pump ή των παλμών της pump-probe 
συσχέτιση (CC) που υποτίθεται ότι έχουν μια στιγμιαία απόκριση χρόνου. Για τις μετρήσεις το μήκος 
κύματος της pump διατηρείται σε 392 nm (μέσω γένεσης 2ης αρμονικής της αρχικής δέσμης) 
(1),(3),(5),(6),(7),(20).  . Το σήμα όπως αναφέραμε και πριν παρουσιάζει για πρώτη φορά μια γρήγορη άνοδο σε 
μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια φθίνει αργά με τον χρόνο. Στο χρόνο t <0, δηλαδή όταν το σύστημα 
είναι ακόμη ατάραχο και σε ισορροπία,. Η δέσμη probe υφίσταται την μέγιστη απορρόφηση, στην οποία 
η μεταβολή της διαπερατότητας της δέσμης ελαχιστοποιείται (μηδενίζεται). Σε χρόνο t = 0 η pump 
διεγείρει τον πληθυσμό των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η δέσμη 
probe προσπαθεί να διεγείρει τα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας, γεγονός που είναι πιο δύσκολο μίας 
και οι περισσότερες περιοχές στης ζώνης αγωγιμότητας είναι ήδη κατειλημμένες. Η δέσμη probe περνά 
μέσα από το δείγμα και υφίσταται λιγότερη απορρόφηση και ως εκ τούτου το σήμα στο χρόνο t = 0 είναι 
μέγιστο. 

Για την περιγραφή της συμπεριφοράς του σήματος χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο μοντέλο(8) : 

 
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡) = � 𝐶𝐶(𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞
 

(3.1) 

όπου CC (t): η συνέλιξη των παλμών και f(t): η συνάρτηση απόκρισης 

Σχήμα 3.3 – Σχηματική αναπαράσταση ενός φασματομέτρου ηλεκτρονιακής 
απορρόφησης ορατού-υπεριώδους (UV- Vis). 
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Η συνάρτηση f(t)ορίζεται ως f(t)=Ae-t/τ1 +Βe-t/τ2με τ1, τ2, να είναι τα αποτελέσματα της πτώσης του 
σήματος(8). Οι πειραματικές μετρήσεις που έγιναν μας έδωσαν τις ακόλουθες πειραματικές καμπύλες. 
Αρχικά ελέγχουμε την οπτική πυκνότητα του δείγματός μας και βρίσκουμε ότι είναι O.D=0.6. Έπειτα 
καταγράφουμε μία συλλογή μετρήσεων κρατώντας το μήκος κύματος της probe δέσμης σταθερό, 
αλλάζοντας μόνο την ροή ενέργειας της δέσμης f=(0.8 ,0.5, 0.3) mJ/cm2 ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν 
έχουμε καταστροφή του δείγματός μας με τις δέσμες pump και probe. Οι πειραματικές μετρήσεις 
φαίνονται στο Σχήμα 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας αποδείξει ότι η τεχνική pump-probe που χρησιμοποιούμε είναι μη καταστρεπτική προς το 
δείγμα, συνεχίζουμε τις πειραματικές μας μετρήσεις αλλάζοντας το μήκος κύματος της probe δέσμης. Oι 
μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στην μέγιστη ροή ενέργειας που θα μπορούσαμε να έχουμε 
0.8mJ/cm2. 

 

  

Σχήμα 3.4 – Μεταβολή της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο για διαφορετική ροή 
ενέργειας, έχοντας σταθερό μήκος κύματος της probe στα 550nm. 
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Στο Σχήμα 3.6 - Παρατηρούμε μονοτονική συμπεριφορά στην αλλαγή των μήκων κύματος της probe 
δέσμης. Προσπαθώντας να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά μας και να εξηγήσουμε την μορφή των  
καμπυλών αυτών κάνουμε διάφορες προσαρμογές καμπυλών, αυτή που ταιριάζει περισσότερο στα 
πειραματικά μας δεδομένα είναι η εκθετική καμπύλη. Επομένως παίρνοντας τις λογαριθμικό μετρήσεις 
της μεταβολής της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο παρατηρούμε : 

 

 ακολούθως : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5 – Μεταβολή της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο για διαφορετικά μήκη 
κύματος της probe δέσμης. 

 

Σχήμα 3.6 – Μεταβολή των λογαριθμικών δεδομένων της διαπερατότητας σε σχέση με τον 
χρόνο για διαφορετικά μήκη κύματος της probe δέσμης. 
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Από το Σχήμα 3.7 παρατηρούμε  την ύπαρξη δύο ευθειών με δύο διαφορετικές κλίσεις για το κάθε μήκος 
κύματος, γεγονός που περιγράφει την ύπαρξη δύο διαφορετικών χρονικών παραθύρων Τ1 και Τ2. Ας 
δούμε πιο αναλυτικά πως εργαζόμαστε για να βρούμε τις κλίσεις που περιγράφουν τις καμπύλες αυτές με 
το να δείξουμε τον τρόπο που εργαστήκαμε σε ένα μήκος κύματος της probe , στα 450nm. 

 

Σχήμα 3. – Μεταβολή των λογαριθμικών δεδομένων της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο 
για μήκη κύματος της probe δέσμης στα 450nm. 
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Οι προσομοιώσεις των ευθειών αυτών περιγράφονται από την κόκκινη και μαύρη διακεκομμένη γραμμή. 
Έτσι, μπορούμε να βρούμε τις κλίσεις που περιγράφουν τις ευθείες γραμμές  με τον εξής απλό τρόπο: 

 𝑓(𝑡) = 𝑦 = 𝐴𝑒−𝑡 𝜏�  
⟹ 𝑙𝑛𝑦 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝑙𝑛𝑒−𝑡 𝜏�  
⟹ 𝑙𝑛𝑦 = −𝑡 𝜏� + 𝐶 

Αλλαγή μεταβλητής                               Y=lny 
 

⟹𝑌 = −𝑡 𝜏� + 𝐶 
 
 

(3.2) 

Με κλίση 1/τ. 

Υπολογίζουμε τους χρόνους τ  για κάθε διαφορετικό μήκος κύματος και τους τοποθετούμε στον εξής 
πίνακα: 

Πίνακας1:Παρουσιάζονται οι τιμές του χρόνου επαναφοράς (τ1 και τ2). 
Μήκος κύματος (nm) τ1(ps) Δτ1(ps) τ2(ps) Δτ2(ps) 

450 4.0 0.3 21.0 0.9 

500 5.0 0.3 
 

21.9 0.8 

550 6.3 0.3 
 

22.5 1.6 

600 7.7 0.3 
 

33.3 0.5 

650 8.1 0.3 
 

36.5 0.3 

700 15.4 0.3 
 

42.4 0.3 

Ο πίνακας μας πληροφορεί ότι όσο αυξάνεται το μήκος κύματος αυξάνονται και οι χρόνοι επαναφοράς τ1 
και τ2. Επίσης οι χρόνοι αυτοί προκύπτουν να είναι της τάξης των αρκετών ps 

Παρατηρούμε δύο μηχανισμούς χαλάρωσης των ηλεκτρονίων. Όπως αναφέραμε κ πριν καθώς αυξάνεται 
το μήκος κύματος της probe δέσμης αυξάνονται και οι χρόνοι αυτοί. Οι χρόνοι επαναφοράς που μελετάμε 
είναι της τάξης των αρκετών ps, βιβλιογραφικά όμως παρατηρήθηκαν μικρότεροι χρόνοι (σκέδαση e-e 
και σκέδαση ph-e). Γεγονός που μας κινάει το ενδιαφέρον να εξηγήσουμε τους μηχανισμούς χαλάρωσης 
των ηλεκτρονίων στο δικό μας δείγμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το δικό μας δείγμα φτιάχτηκε με 
χημικό τρόπο με την παρουσία ενός επιφανειοδραστικού (PAA), ενώ τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν 
από τους διακεκριμένους επιστήμονες Valle(3,(4),(5),Bigot(1),(2) και Hartland(6),(7) δεν κατασκευάστηκαν με 
τον τρόπο αυτό. Άρα μας γεννάται το ερώτημα ποίος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει αυτό στην 
δυναμική των ηλεκτρονίων  και αυτό σαφώς θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στην μελέτη αυτή. 
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Στο Σχήμα 3.8 οι μηχανισμοί 1 (1)(2) (3)(4)(5) κ 2 (3)(4)(5)(6) αναφέρονται σε βιβλιογραφικές μελέτες που έχουν 
έως τώρα μελετηθεί. Οι χρόνοι επαναφοράς που βρέθηκαν από τα δικά μας πειράματα δυναμικής 
αναφέρονται στους πιο αργούς μηχανισμούς, 3 και 4. Επομένως πρέπει να εξετάσουμε τους μηχανισμούς 
αυτούς. Για να γίνει η εξέταση αυτή προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε διαλύματα νανοσωματιδίων 
Αργύρου με την τεχνική laser ablation. Τα δείγματα αυτά θα ήταν κατασκευασμένα χωρίς 
επιφανειοδραστικό. Όμως , το διάλυμα νανοσωματιδίων Αργύρου  που κατασκευάστηκαν χωρίς 
επιφανειοδραστικό, συσσωματώνονταν μεταξύ τους .Επομένως προβήκαμε στην κατασκευή δειγμάτων 
σε στερεή μορφή και πιο συγκεκριμένα λεπτών υμενίων. Επίσης όλες οι τεχνολογικές εφαρμογές 
απαιτούν την στερεή μορφή των δειγμάτων.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.8 – Μεταβολή της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο για μήκη κύματος της probe 
δέσμης στα 450nm. 

 
 

 



“Μελέτη της υπερταχείας διαδικασίας σε κολλοειδείς νανοκρυστάλλους Αργύρου χρησιμοποιώντας 
υπερταχεία φασματοσκοπία λέιζερ” 

 

 43 

3.4 Δυναμική των ηλεκτρονίων σε υμένια Αργύρου  με PDDA. 

Χρησιμοποιήσαμε την πειραματική τεχνική που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 2 για να ερευνήσουμε τον 
τρόπο χαλάρωσης των ηλεκτρονίων σε film κολλοειδούς δείγματος Αργύρου, το οποίο είναι 
κατασκευασμένο  πάνω σε θετικό πολυηλοκτρολύτη PDDA. Ο  παλμός pump διεγείρει την στιγμή t=0 
τον πληθυσμό των ηλεκτρονίων  ,με σταθερό μήκος κύματος της pump στα 392 nm (μέσω γένεσης 2ης 
αρμονικής της αρχικής δέσμης). Τα μήκη κύματος της probe δέσμης που πήραμε είναι (550,600,650)nm 
με σταθερή ροή ενέργειας F=0.15mJ/cm2. Οι πειραματικές καμπύλες που πήραμε είναι οι εξής: 

 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματά μας και αναλύοντας την μορφή των καμπυλών αυτών κάνουμε 
προσαρμογές ευθειών. Αυτή που ταιριάζει περισσότερο στα πειραματικά μας δεδομένα είναι η εκθετική 
καμπύλη, όμοια με τον μηχανισμό που ακλουθήσαμε στην ενότητα 3.πέρνουμε τα εξής αποτελέσματα: 

 

 

 

  

Σχήμα 3.10 – Μεταβολή της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο για διαφορετικά μήκη 
κύματος της probe δέσμης που πήραμε σήμα. 

 
 

 

Σχήμα 3.11 – Μεταβολή των λογαριθμικών δεδομένων της διαπερατότητας σε σχέση με τον 
χρόνο για διαφορετικά μήκη κύματος της probe δέσμης. 
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Παρατηρούμε δύο χρονικά παράθυρα στο λογαριθμικό διάγραμμα και έτσι μπορούμε να καταγράφουμε 
σε έναν πίνακα τους χρόνους επαναφοράς για τα διαφορετικά μήκη κύματος που πήραμε σήμα. 

Πίνακας2: Παρουσιάζονται οι τιμές του χρόνου επαναφοράς (τ1 και τ2). 
Μήκος κύματος (nm) τ1(ps) Δτ1(ps) τ2(ps) Δτ2(ps) 

 
 

550 
 

7.9 
 

0.3 
 

23.4 
 

3.3 

 
600 

 
12.1 

 
0.3 

 

 
44.8 

 
1.3 

 
650 

 
13.5 

 
0.3 

 

 
60.7 

 
1.3 

 

Πληροφορούμαστε ότι όσο αυξάνεται το μήκος κύματος αυξάνονται και οι χρόνοι επαναφοράς τ1 και τ2 , 
δηλαδή έχουμε την ίδια αυξητική τάση όπως και στο διάλυμα που εξετάστηκε στην προηγούμενη 
ενότητα. 
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3.5 Δυναμική των ηλεκτρονίων σε υμένια Αργύρου  χωρίς PDDA. 

Παίρνουμε πειραματικές μετρήσεις με  την διάταξη pump-probe, που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 2 για 
να ερευνήσουμε τον τρόπο χαλάρωσης των ηλεκτρονίων στα δείγματα που είναι κατασκευασμένα σε 
στερεή μορφή, πάνω σε γυαλί, χωρίς την χρήση του θετικού πολύηλεκτρολύτη PDDA. Ο  παλμός pump 
διεγείρει την στιγμή t=0 τον πληθυσμό των ηλεκτρονίων, με σταθερό μήκος κύματος της pump στα 392 
nm (μέσω γένεση 2ης αρμονικής της αρχικής δέσμης). Τα μήκη κύματος που της probe δέσμης που 
πήραμε σήμα είναι (550,600,650)nm με σταθερή ροή ενέργειας F=0.04 mJ/cm2. Οι πειραματικές 
μετρήσεις αναπαριστώνται από τις καμπύλες: 

 

  

Σχήμα 3.12 –Μεταβολή της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο για διαφορετικά μήκη 
κύματος της probe δέσμης που πήραμε σήμα. 
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Αναλύοντας τα αποτελέσματά μας και την μορφή των καμπυλών αυτών κάνουμε προσαρμογές ευθειών. 
Αυτή που ταιριάζει περισσότερο στα πειραματικά μας δεδομένα είναι η εκθετική καμπύλη, 
χρησιμοποιώντας την ίδια ανάλυση δεδομένων όπως και στην Ενότητα 3.3, παίρνουμε τα εακόλουθα 
αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε δύο χρονικά παράθυρα στο λογαριθμικό διάγραμμα και έτσι μπορούμε να καταγράφουμε 
σε έναν πίνακα τους χρόνους επαναφοράς για τα διαφορετικά μήκη κύματος που πήραμε σήμα. 

Πίνακας3: Παρουσιάζονται οι τιμές του χρόνου επαναφοράς (τ1 και τ2). . 

Μήκος κύματος (nm) τ1(ps) Δτ1(ps) τ2(ps) Δτ2(ps) 
 

550 11.8 0.3 15.7 0.7 

600 13.4 0.3 
 

23.8 1.3 

650 17.0 0.3 
 

34.5 2.7 

 

Ο πίνακας μας πληροφορεί ότι όσο αυξάνεται το μήκος κύματος αυξάνονται και οι χρόνοι επαναφοράς τ1 
και τ2 , δηλαδή έχουμε την ίδια αυξητική τάση όπως και στα ήδη υπομελέτη δείγματά μας. 

Σχήμα 3.13: Μεταβολή των λογαριθμικών δεδομένων της διαπερατότητας σε σχέση με τον 
χρόνο για διαφορετικά μήκη κύματος της probe δέσμης. 
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3.6 Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων 

Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε την δυναμική συμπεριφορά των δειγμάτων της παρούσας εργασίας. 
Σε αυτό το κεφάλαιο συγκρίνουμε τόσο την μορφολογία τους όσο και τα πειραματικά δεδομένα των 
χρόνων επαναφοράς των δειγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα για 
τους μηχανισμούς που περιγράφουν την χαλάρωση ηλεκτρονίων. Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα 
δείγματά μας κατασκευάστηκαν με χημικό τρόπο και περικλείονται τα νανοσωματίδια του Αργύρου από 
το επιφανειοδραστικό (PAA). Πιο συγκεκριμένα, τα δείγματα που είναι κατασκευασμένα σε νερό 
(διάλυμα) έχουν τρισδιάστατη επίδραση του επιφανειαοδραστικού (PAA) καθώς αυτό περιβάλλει τους 
νανοκρυστάλλους. Τα δείγματα που είναι κατασκευασμένα σε στερεή μορφή (υμένια) με την χρήση του 
θετικού πολυηλεκτρολύτη (PDDA) κατασκευάζονται με την τεχνική spin coater (τρισδιάστατη επίδραση 
του θετικού πολυηλεκτρολύτη (PDDA)), οι νανοκύσταλλοι διατάσσονται σε σειρά  δηλαδή έχουμε 
δισδιάστατη επίδραση του επιφανριοδραστικού. Τα δείγματα αυτά εμφανίζουν μικρό βαθμό 
συσσωμάτωση των νανοκρυστάλλων. Τέλος, τα δείγματα που είναι κατασκευασμένα σε στερεά 
κατάσταση (υμένια), χωρίς την χρήση του θετικού πολυηλεκτρολύτη PDDA) κατασκευάζονται με 
εξάτμιση του διαλύματος των νανοκρυσταλλων. Οι νανοκύσταλλοι στα δείγματα αυτά είναι πολύ κοντά 
και επικαλύπτονται δηλαδή τα δείγματα αυτά εμφανίζουν μεγάλο βαθμό συσσωμάτωσης . Η μορφή των 
δειγμάτων παρουσιάζεται και στο ακόλουθο Σχήμα 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Ο τρόπος που εργαστήκαμε για να κατασκευάσουμε την μορφή αυτή των δειγμάτων ήταν η χρήση των 
εικόνων  SEM που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.  

Σχήμα 3.10: Σχηματική απεικόνιση των δειγμάτων συναρτήσει του βαθμού 
συσσωμάτωσης των νανοκρυστάλλων. 
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3.6.1 Σύγκριση για μικρούς (τ1) χρόνος επαναφοράς 

Για να συγκρίνουμε τα δεδομένα μας για τους μικρούς χρόνους επαναφοράς θα ήταν φρόνιμο να 
κατατάξουμε τα πειραματικά μας αποτελέσματα σε ένα πίνακα για τα μήκη κύματος που πήραμε σήμα 
και στα τρία αυτά δείγματα. 

Πίνακας 4: Οι μικροί χρόνοι επαναφοράς των δειγμάτων 
Μήκος κύματος (nm) Διάλυμα Υμένια με PDDA Υμένια  χωρίς PDDA 

λ= 550 6.3ps         7.9ps       11.8ps 

λ= 600 
 

7.7ps        12.1ps       13.4ps 

λ= 650 
 

8.1ps        13.5ps         17ps 

  

Tα δείγματα τα κατατάξαμε με βάση τον βαθμό συσσωμάτωσης των νανοκρυστάλλων. Τα κατατάσσουμε 
από τα δείγματα με μικρό θμ΄΄οα συσσωμάτωσης σε αυτά με μεγάλο βαθμό (πορεία τοθ βέλους). 
Παρατηρούμε ότι τα δείγματα που έχουν μικρό βαθμό συσσωμάτωσης εμφανίζουν μικρούς χρόνους 
επαναφοράς, ενώ τα δείγματα με μεγάλο βαθμό συσσωμάτωσης έχουν πιο αργούς χρόνους επαναφοράς. 

Παρατηρούμε ότι οι χρόνοι επαναφοράς είναι της τάξεως των ps. Οι έως τώρα βιβλιογραφικές μελέτες, οι 
οποίες έγιναν σε νανοκρυστάλλους Αργύρου χωρίς κάποιο επιφανειοδραστικό, έχουν βρει μικρότερους 
χρόνους επαναφοράς στα δικά τους πειραματικά αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο επομένως τίθεται το 
ερώτημα ποια είναι η επίδραση του επιφανειοδραστικού (PAA) που κατασκευάζονται τα δείγματά μας. Η 
απάντηση είναι η παγίδευση των ηλεκτρονίων (8). Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.10, στα δείγματα με 
μικρό βαθμό συσσωμάτωσης(διάλυμα) των νανοκρυστάλλων αργύρου το λαμβανόμενο σήμα φθίνει με 
γρηγορότερο ρυθμό σε σύγκριση με τα δείγματα που έχουν μεγαλύτερο βαθμό συσσωμάτωσης (υμένια 
χωρίς PDDA) στα οποία το λαμβανόμενο σήμα φθίνει με αργό ρυθμό. Τα δείγματα που είναι 
κατασκευασμένα με PDDA παρουσιάζουν μια ενδιάμεση συμπεριφορά. Το επιφανειοδραστικό (PAA) 
δηλαδή δημιουργεί επιφανειακές καταστάσεις, οι οποίες παγιδεύουν τα ηλεκτρόνια (8). Το δείγμα που 
είναι κατασκευασμένο σε νερό έχει περισσότερες επιφανειακές καταστάσεις σε σχέση με τα δείγματα σε 
στερεή μορφή. Επομένως, το δείγμα σε νερό παγιδεύει πιο γρήγορα τα ηλεκτρόνια, ένω το δείγμα σε 
στερεή μορφή χωρίς την χρήση θετικού ολυηλεκτρολύτη έχει λίγο αριθμό επιφανειακών καταστάσεων 
και η παγίδευση των ηλεκτρονίων γίνεται με πιο αργό ρυθμό. 
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3.6.2 Σύγκριση για μεγάλους (τ2) χρόνος επαναφοράς 

Για να συγκρίνουμε τα δεδομένα μας για τους μεγάλους χρόνους επαναφοράς θα ήταν φρόνιμο να 
κατατάξουμε τα πειραματικά μας αποτελέσματα σε ένα πίνακα για τα μήκη κύματος που πήραμε σήμα 
και στα τρία αυτά δείγματα. 

 

Πίνακας 5: Οι  μεγάλοι χρόνοι επαναφοράς των δειγμάτων 

Μήκος κύματος (nm)  Υμένια χωρίς PDDA (ps) Διάλυμα (ps) Υμένια  με PDDA (ps) 

λ= 550 15.7 22.5 23.4 
λ= 600 

 
23.8 33.3 44.8 

λ= 650 
 

34.5 36.5 60.7 

 

Τα δείγματα τα κατατάξαμε με βάση την μείωση της θερμική αγωγιμότητα των δειγμάτων (πορεία του 
βέλους) δηλαδή από αυτό με την μεγαλύτερη προς αυτό με την μικρότερη. Παρατηρούμε ότι τα δείγματα 
που έχουν μεγάλη θερμική αγωγιμότητα έχουν μικρούς χρόνους επαναφοράς, ενώ τα δείγματα που έχουν 
μικρή θερμική αγωγιμότητα έχουν μεγάλους χρόνους επαναφοράς. Η θερμική αγωγιμότητα δίνεται στον 
παρακάτω Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6: Η θερμική αγωγιμότητα των δειγμάτων μας(21). 

ΘερμικήΑγωγιμότητα(k) Wm-1K-1 

Γυαλιού 0.85 

Νερού 0.6 

Πολυηλεκτρολίτη PDDA 0.2 
 

Σε μεγαλύτερα χρονικά παράθυρα από την παγίδευση ηλεκτρονίων έχουμε την διαδικασία της διάχυσης 
θερμότητας από το νανοσωματίδιο Αργύρου προς το περιβάλλον του. Επειδή το μέγεθος που καθορίζει 
την διάδοση της θερμότητας είναι η θερμική αγωγιμότητα, κατατάσσουμε τα δείγματά μας με βάση την 
θερμική αγωγιμότητάς τους. Παρατηρούμε ότι τα δείγματα με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, υμένια 
χωρίς PDDA (μεγάλο βαθμό συσσωμάτωσης), έχουν μικρότερους χρόνους επαναφοράς συγκριτικά με τα 
δείγματα που είναι κατασκευασμένα σε υμένια  με PDDA (μικρό βαθμό συσσωμάτωσης), τα οποία κι 
έχουν μικρότερη θερμική αγωγιμότητα. Άρα, στα δείγματα με μεγάλο βαθμό συσσωμάτωσης, το σήμα 
φθίνει πιο γρήγορα, ενώ στα δείγματα με μικρό βαθμό συσσωμάτωσης το σήμα φθίνει αργά. Μπορούμε 
να συμπεραίνουμε ότι το γυαλί λειτουργεί σαν ένας παράγοντας ψύξης των ηλεκτρονίων και για αυτό το 
σήμα των πειραματικών δεδομένων μας φθίνει πιο γρήγορα σε σχέση με το δείγμα που είναι 
κατασκευασμένο με θετικό πολυηλεκτρολύτη PDDA. Το PDDA εμποδίζει την διάχυση της θερμότητας 
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στο γυαλί δηλαδή λειτουργεί σαν ένας ‘μανδύας’ που εμποδίζει την ψύξη των νανοσωματιδίων και το 
σήμα αυτού πέφτει αργά. Το δείγμα που είναι κατασκευασμένο στο νερό παρουσιάζει ενδιάμεση 
συμπεριφορά.  
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4 Συμπεράσματα 
Στην παρούσα εργασία ερευνάται η δυναμική των ηλεκτρονίων σε κολλοειδή δείγματα αργύρου. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η τεχνική pump-probe, η οποία και αναλύθηκε. Το μήκος κύματος της 
δέσμης  pump ήταν 392 nm, ενώ αυτό της δέσμηςprobe κυμάνθηκε από 450 έως 700nm. Με αυτή την 
τεχνική μελετήσαμε την δυναμική σε διαλύματα κολλοειδούς αργύρου, υμένια με πολυηλεκτρολύτη και 
υμένια χωρίς πολυηλεκτρολύτη, ώστε να μελετήσουμε την επίδραση του επιφανειοδραστικού (PAA) που 
λαμβάνει χώρα στην δυναμική. Για να επιτευχτεί αυτό, συγκρίναμε τους χρόνους επαναφοράς των 
δειγμάτων. Με την σύγκριση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι μικροί χρόνοι επαναφοράς 
περιγράφουν την παγίδευση των ηλεκτρονίων, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι επαναφοράς περιγράφονται 
από την θερμική αγωγιμότητα των δειγμάτων. Στο Σχήμα 3.5 οι μηχανισμοί 3 και 4 που μας ήταν αρχικά 
άγνωστοι ερευνήθηκαν. Βρήκαμε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει το επιφανειοδραστικό (PAA) για 
μικρούς χρόνους είναι η παγίδευση των ηλεκτρονίων δημιουργώντας επιφανειακές καταστάσεις, που 
δημιουργεί το επιφανεοδραστικό (μηχανισμός 3), ενώ για μεγαλύτερους χρόνους το επιφανειοδραστικό 
εμποδίζει την διάχυση της θερμότητας από το σύστημα προς το περιβάλλον (μηχανισμός 4) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι, λοιπόν συμπληρώσαμε στο παραπάνω διάγραμμα τους μηχανισμούς που μελετήθηκαν.  Οι  
μηχανισμοί 1 (1)(2) (3)(4)(5) κ 2 (3)(4)(5)(6)  αναφέρονται σε βιβλιογραφικές μελέτες . Μελετήθηκαν οι 
μηχανισμοί 3 και 4 στην εργασία αυτή και αποδείχθηκε ότι  αναφέρονται σε παγίδευση ηλεκτρονίων και 
στην επίδραση της θερμικής αγωγιμότητας αντιστοίχως. 

  

Σχήμα 3.11: Η μεταβολή της διαπερατότητας σε σχέση με τον χρόνο για μήκος κύματος 
της probe (450 nm). 
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