
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και 

η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος 

 

 

 

 

 

Γιώργος Κενανάκης 
Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 

Επιβλέπων 
Δρ. Νίκος Κατσαράκης 

Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

  

  

  

Ηράκλειο, Ιανουάριος 2007 

 



 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 

 

 

 

 

Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και 

η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Γιώργος Κενανάκης 
Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 

Επιβλέπων 

Δρ. Νίκος Κατσαράκης 
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

  

  

Ηράκλειο, Ιανουάριος 2007 



Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος 
Ευχαριστίες 
 

 

i

Ευχαριστίες 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά 

διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος» εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» του 

Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Νίκο Κατσαράκη, 

Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης, για την ανάθεση του θέματος αυτής της εργασίας, 

τη συνεχή παρακολούθηση και την εξαιρετική συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησής της. 

Για τη βοήθεια όσον αφορά τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό των δειγμάτων 

ευχαριστώ την κυρία Δήμητρα Βερνάρδου, συμβασιούχο καθηγήτρια του ΤΕΙ Κρήτης. 

Για τις εύστοχες παρατηρήσεις-υποδείξεις του στην πορεία της μελέτης και τη 

συγγραφική διαδικασία ευχαριστώ τον κ. Μανώλη Κουδουμά, Καθηγητή του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

Για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή του σε όλη τη διάρκεια αυτής της εργασίας, 

ευχαριστώ τον κ. Κώστα Σαββάκη, Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης. 

Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Στέλιο Κουρή, Καθηγητή του τμήματος Φυσικής 

του Πανεπιστημίου Πάτρας και ερευνητή στο ΕΙΧΗΜΥΘ του ΙΤΕ για τις φασματοσκοπικές 

μετρήσεις Raman, την κυρία Αλεξάνδρα Σιακούλη για τη βοήθεια στην ηλεκτρονική 

μικροσκοπία και την κυρία Μαρία Ανδρουλιδάκη, ερευνήτρια του ΙΗΔΛ για τις μετρήσεις 

φωτοφωταύγειας και τη βοήθεια στην ανάλυσή τους. 

Τέλος, ευχαριστώ τον κ. Γιώργο Κυριακίδη, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Φυσικής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη φιλοξενία στο εργαστήριό του στο ΙΗΔΛ του ΙΤΕ και 

την παροχή του συστήματος ηλεκτρικών μετρήσεων, που ήταν απαραίτητο για το 

χαρακτηρισμό των δειγμάτων ZnO όσον αφορά την απόκρισή τους σε όζον. 

 



Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος 
Περίληψη 
 

 

i

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η εναπόθεση νανοδομών οξειδίου του 

ψευδαργύρου από υδατικά διαλύματα με στόχο τη μελέτη της απόκρισής τους σε 

περιβάλλον όζοντος.   

Πρόκειται για μια καινοτόμο και οικονομική τεχνική για την παραγωγή λεπτών υμενίων 

και επικαλύψεων οξειδίων μετάλλων σε ήπιες συνθήκες ενώ παράλληλα δίνει τη 

δυνατότητα εναπόθεσης σε επιφάνειες μεγάλης κλίμακας. Δίνεται έμφαση σε διάφορες 

παραμέτρους της μεθόδου όπως ο χρόνος σύνθεσης, το είδος των υποστρωμάτων 

και η οξύτητα των διαλυμάτων.   

Τα δείγματα ZnO μελετώνται όσον αφορά τα δομικά τους χαρακτηριστικά και τη 

μορφολογία τους, ενώ εξετάζεται η απόκρισή τους σε περιβάλλον όζοντος βάσει 

ηλεκτρικών μετρήσεων.   

Ανάλογα με τις συνθήκες της εναπόθεσης, τα δείγματα ZnO με κρυσταλλική δομή 

wurtzite παρουσιάζουν μορφολογία που ποικίλει από εξαγωνικές νανοράβδους ως 

σχηματισμούς λουλουδιών και νανοσωλήνες. Σημαντικές αλλαγές σημειώνονται 

επίσης και στις ηλεκτρικές τους ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου, με την ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος να μεταβάλλεται τρεις με έξι τάξεις μεγέθους μέσω διαδοχικών 

σταδίων φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε περιβάλλον όζοντος.  

Η μέγιστη απόκριση των νανοδομών ZnO σε όζον, η οποία ορίζεται ως το πηλίκο της 

έντασης του ρεύματος στο στάδιο της φωτοαναγωγής προς την ένταση του ρεύματος 

στο στάδιο της οξείδωσης (S=Iph/Io), ανέρχεται σε 106 και εξαρτάται από το λόγο 

επιφάνειας/όγκο των δειγμάτων, τη μορφολογία τους, το πάχος τους και την κάλυψη 

του υποστρώματος.   

Από αυτή τη διατριβή συμπεραίνουμε ότι οι νανοδομές ZnO που εναποτέθηκαν από 

υδατικά διαλύματα σε χαμηλές θερμοκρασίες δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα 

σχετικά με την ανίχνευση όζοντος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.   

 

Λέξεις κλειδιά: ZnO, οξείδιο του ψευδαργύρου, νανοδομές, ανίχνευση όζοντος, 

σύνθεση σε υδατικά διαλύματα (ACG). 
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Abstract 

This MSc. dissertation examines the deposition of zinc oxide nanostructures using 

aqueous chemical growth technique to study their response to ozone atmosphere at 

mild conditions.   

The synthesis is a novel, low-cost and environmentally-friendly aqueous method, 

which enables the generation of advanced metal oxide thin films, at large-scale 

and moderate conditions. The study emphasizes on several deposition parameters 

such as the time of growth, the kind of the substrates and the acidity of the solutions.   

ZnO samples are studied regarding their structural and morphological characteristics, 

while their response to ozone is examined through electrical measurements.   

Depending on the deposition conditions, ZnO with hexagonal wurtzite structure is 

obtained. The samples’ morphology varies from nanorods to flowerlike nanostructures 

and nanotubes. Under ultraviolet irradiation and subsequent exposure to ozone 

atmosphere, the samples show electrical current changes of three up to six orders of 

magnitude.   

The highest ozone response of the ZnO nanostructures, which is defined as the ratio of 

the electrical current I in the photoreduction (Iph) and oxidation (Io) states (S= Iph/Io) 

reaches 106, depending on their surface-to-volume ratio, surface morphology, 

average thickness and substrate coverage.   

It is concluded that ZnO nanostructured samples deposited by aqueous chemical 

growth at low temperatures give promising results regarding room temperature ozone 

sensing.   

 

Keywords: ZnO; zinc oxide; nanostructures; ozone sensing; aqueous chemical growth 

(ACG). 
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Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί το γενικό πλαίσιο όπου τοποθετείται αυτή η 

μεταπτυχιακή διατριβή. Θα δοθούν στοιχεία από τις γενικές αρχές των χημικών αισθητήρων μέχρι 

πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες αναφορικά με τους αισθητήρες όζοντος βασισμένους σε υμένια 

οξειδίου ψευδαργύρου (ZnO). 

Αρχικά, δίνεται μια συνοπτική επισκόπηση των χημικών αισθητήρων. Σκοπός είναι μια εξήγηση 

του τρόπου λειτουργίας των χημικών αισθητήρων καθώς επίσης και η παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Ακολουθεί μια ανάλυση για την αναγκαιότητα ύπαρξης αισθητήρων αερίων δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη χρήση τους σε διάφορους τομείς όπως η 

βιομηχανία, ο ιατρικός τομέας και τα συστήματα συναγερμού.  

Στη συνέχεια, εξετάζονται οι αισθητήρες αερίων που βασίζονται σε οξείδια μετάλλων. Περιέχεται 

μια σύντομη επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους από τη σκοπιά της 

χρήσης και της σύνθεσης καθώς και μια βασική επιστημονική προσέγγιση. Αυτή η τριπλή 

ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει εύκολα η κατανόηση αυτών των διατάξεων και 

των εφαρμογών τους στο φυσικό περιβάλλον. 

Τέλος, μελετάται το ZnO ως υλικό κατάλληλο για εφαρμογές αισθητήρων αερίων. Δίνεται έμφαση 

στη σημασία του ZnO μεταξύ των συνηθισμένων οξειδίων μετάλλων που χρησιμοποιούνται ως 

αισθητήρες αερίων. Ακολουθεί μια συνοπτική εξέταση μερικών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του 

ZnO, με έμφαση στην κρυσταλλική του δομή, τις ατέλειες σχετικές με τα κενά οξυγόνου και τη 

διαμόρφωση της επιφάνειάς του. Ακολουθεί μια αναφορά στις διάφορες φυσικές μεθόδους που 

εφαρμόζονται για τη σύνθεση ZnO για χρήση ως αισθητήρα όζοντος, καταλήγοντας στην 

τεχνική της σύνθεσης σε υδατικά διαλύματα (Aqueous Chemical Growth, ACG) που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία. 

Θεωρητικό Μέρος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
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1.1. Χημικοί αισθητήρες 

Σύμφωνα με τους Göpel και Schierbaum [1], οι “χημικοί αισθητήρες” είναι συσκευές 

που μετατρέπουν μια χημική κατάσταση σε ηλεκτρικό σήμα. Αν και πολλοί ερευνητές 

έχουν δώσει διάφορους γενικούς ή συγκεκριμένους ορισμούς για αυτό το είδος των 

αισθητήρων [2], ο παραπάνω ορισμός είναι πιθανώς ο πιο κατάλληλος για  αυτή την 

εργασία. Με τον όρο “χημική κατάσταση” εννοούνται  διαφορετικές συγκεντρώσεις ή 

μερικές πιέσεις των μορίων ή των ιόντων σε αέρια, υγρή ή στερεά φάση. Όταν δεν 

διευκρινίζεται, συχνά υποτίθεται ότι αυτοί οι χημικοί αισθητήρες είναι ο συνδετικός 

κρίκος μεταξύ του χημικού κόσμου και της ηλεκτρονικής. 

Υπάρχουν δύο τύποι μικρών ανεξάρτητων αναλυτικών συστημάτων: Όργανα 

μικροκλίμακας (Microinstruments) και αναλυτικά συστήματα μικροϋπολογιστών (Micro-

Total Analytical Systems, µ-TAS) [2]. Τα όργανα μικροκλίμακας είναι βασισμένα στη 

μοριακή φασματοσκοπία δεδομένου ότι μετρούν τις μοριακές ιδιότητες με τη χρήση 

φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR spectroscopy), φασματοσκοπίας ορατού (UV-Vis 

spectroscopy), ακτίνων X κλπ. Όσον αφορά τα µ-TAS, είναι μικρά αναλυτικά 

συστήματα που ενσωματώνουν τη δειγματοληψία, το διαχωρισμό, τη μίξη, τη 

μεταφορά και όλους τους τύπους τέτοιων αναλυτικών μεθόδων. 

Σύμφωνα με τους Stetter και Penrose [2], μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες που 

συνδέονται με τη λειτουργία των χημικών αισθητήρων, είναι: 

• ένα ευαίσθητο στρώμα να είναι σε χημική επαφή με το αλληλεπιδρόν αέριο, 

• μετά την έκθεση στο αέριο περιβάλλον, να λαμβάνει χώρα μία αλλαγή στη χημεία 

του ευαίσθητου στρώματος (χημική αντίδραση), 

• το ευαίσθητο στρώμα να είναι σε μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη μετατροπή της 

χημικής κατάστασης σε ηλεκτρικό σήμα, 

• να έχουν μικρό μέγεθος, 

• να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, 

• να μη μετρούν απαραιτήτως μια φυσική ή χημική ιδιότητα, 

• να είναι φθηνότεροι και καταλληλότεροι από ένα ισοδύναμο όργανο για τις ίδιες 

χημικές μετρήσεις. 
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κάθε 

χημικός αισθητήρας διαιρείται σε δύο περιοχές: 

το φυσικό μετατροπέα και τη χημική διεπιφάνεια. 

Στη χημική διεπιφάνεια, το αέριο αλληλεπιδρά 

χημικά με ένα ευαίσθητο στρώμα που έχει ως 

αποτέλεσμα μια αλλαγή στις φυσικές ή χημικές 

του ιδιότητες. Αυτές οι αλλαγές ανιχνεύονται από 

την περιοχή μετατροπής και παράγεται ένα 

σχετικό ηλεκτρικό σήμα. 

Ένας τρόπος να ταξινομηθούν οι χημικοί 

αισθητήρες είναι από το μηχανισμό μετατροπής. 

Οι διαφορετικές αρχές μετατροπής και τα μεγέθη 

που μπορούν να μετρηθούν παρουσιάζονται  

στην Εικ. 1.1 [2]. 

 

Εικ. 1.1. Τομή ενός χημικού αισθητήρα. 
Με CI συμβολίζεται η χημική διεπιφάνεια 
(Chemical Interface), ενώ με TI η 
περιοχή μετατροπής (Transducer 
Interface) της χημικής αλλαγής σε 
ηλεκτρικό σήμα [2]. 

 

Οι χημικοί αισθητήρες μπορούν επίσης να ταξινομηθούν από τη χημική αντίδραση που 

λαμβάνει χώρα στη διεπιφάνεια (βλέπε Πίνακα 1.1). Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα μιας και οι χημικές παράμετροι, όπως ο τύπος χημικής αντίδρασης, η 

σταθερά χημικής ισορροπίας και οι κινητικές παράμετροι, θα καθορίσουν την 

απόδοση των αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας και της 

επιλεκτικότητας. 

 

Πίνακας 1.1. Πιθανές αντιδράσεις στη χημική διεπιφάνεια των χημικών αισθητήρων [2]. 

Χημική αντίδραση στη διεπιφάνεια Παράδειγμα 

Προσρόφηση Φυσική προσρόφηση A[gas] + S[surface site] → AS[surface] ; Kads 
Χημειοπροσρόφηση Vads = Ae-dG/kT 

Διαχωρισμός K = Cm/Cs 
Εξουδετέρωση HA + KOH → H2O + K+ + A- ; Ka or Kb 
Καθίζηση Ag+[aq] + NaCl[aq] → AgCl + Na+[aq] ; Ksp 
Ιοντοανταλλαγή Ag+[aq] + Na+[surface] → H+[surface] + Na+[aq] ; Ki 
Οξείδωση/Αναγωγή CO + ½ O2 → CO2 ; Krxn 
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1.2. Η ανάγκη για αισθητήρες αερίων 

Η σημερινή βιομηχανοποιημένη κοινωνία έχει προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό από 

ευκολίες αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει προβλήματα που συνδέονται με την 

τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι, εδώ και πολλά έτη έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς διάφορα 

στοιχεία με ιδιότητες αισθητήρων αερίων για την ανίχνευση και την παρακολούθηση 

τεράστιας ποικιλίας αερίων και ατμών, συμπεριλαμβανομένων τοξικών ή εκρηκτικών 

αερίων, υγρασίας και οσμών. Οι σημαντικότεροι τομείς των εφαρμογών τους είναι: 

 Στις συγκοινωνίες, στη βιομηχανία και στον αεροδιαστημικό τομέα, όπου 

απαιτούνται αισθητήρες αερίων για να ανιχνεύσουν NOx, O2, NH3, SO2, O3, 

υδρογονάνθρακες ή CO2 στα καυσαέρια. 

 Στις βιομηχανίες τροφίμων, όπου χρησιμοποιούνται αισθητήρες αερίων για τον 

έλεγχο των διαδικασιών ζύμωσης π.χ. N-ετεροκυκλικών ενώσεων, προϊόντων της 

αντίδρασης Maillard ή των μεγάλων αλυσίδων αλδεϋδών από την υπεροξείδωση 

λιπιδίων [3]. 

 Στα σπίτια, όπου πρέπει να ανιχνευθούν τυχόν διαρροές εύφλεκτων αερίων όπως 

του φυσικού αερίου (μεθάνιο) [4,5]. 

 Στον ιατρικό τομέα, όπου αισθητήρες αερίων και ατμών βρίσκουν εφαρμογή π.χ. 

σε συστήματα διάγνωσης, ελέγχου και παρακολούθησης ασθενών [6]. 

 Στον τομέα της ασφάλειας, όπου απαιτείται η χρήση αισθητήρων για την ανίχνευση 

ιχνών εκρηκτικών υλών. 

Καθοριστική ήταν επίσης και η χρησιμοποίηση αισθητήρων αερίων σε συστήματα 

συναγερμού, όπως φαίνεται από την μείωση των ατυχημάτων στους χώρους 

εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν (Εικ. 1.2). 
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Κατά συνέπεια, για κινητές εφαρμογές χαμηλού κόστους, οι αισθητήρες αερίων 

στερεάς κατάστασης είναι οι πιο αποτελεσματικοί. Ένας τέτοιος αισθητήρας πρέπει να 

μετατρέψει τις χημικές πληροφορίες, που προέρχονται από μια χημική ή φυσική 

αντίδραση του αερίου με κάποιο ευαίσθητο υλικό, σε ένα αναλυτικό σήμα [4]. 

 

1.2.1. Χαρακτηριστικά αισθητήρων αερίων 

Ο τομέας των αισθητήρων αερίων είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς, 

τόσο σε εμπορικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 

ιδανικού αισθητήρα αερίων για μικρής κλίμακας εφαρμογές είναι: 

• Επιλεκτικότητα. 

• Υψηλή ευαισθησία. 

• Επαναληψιμότητα. 

• Ταχύτητα απόκρισης. 

• Ταχύτητα επαναφοράς. 

• Ανοχή σε παρουσία δηλητηριωδών ατμών, δηλαδή ατμών από κάποιο υλικό που 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα αδιαπέραστο στρώμα πάνω από την επιφάνεια 

του αισθητήρα. 

• Απλή λειτουργία. 

• Μικρό μέγεθος. 

• Αποφυγή ψευδών συναγερμών. 

• Χαμηλό κόστος. 

Η έρευνα εστιάζεται κυρίως στη μείωση του μεγέθους των αισθητήρων και στη 

βελτίωση της ικανότητάς τους για ποιοτική και ποσοτική αναγνώριση πολλών αερίων 

ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, ικανοποιητική απόδοση σημαίνει γρήγορη 

απόκριση, ελάχιστο κόστος και μέγεθος εξοπλισμού υποστήριξης, καλή 

επαναληψιμότητα, ευαισθησία και επιλεκτικότητα (ικανότητα ταυτοποίησης ενός αερίου 

σε περιβάλλον πολλών αερίων). Η ανάγκη να ικανοποιηθούν οι παραπάνω 

απαιτήσεις, έχει οδηγήσει στην καθιέρωση πολλαπλών αισθητήρων σε μια μικρή 

συνήθως επιφάνεια (array-based sensors). Κι αυτό γιατί σχεδόν όλοι οι τύποι 

αισθητήρων αναγνωρίζουν περισσότερα του ενός αέρια όταν αυτά υπάρχουν 
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Εικ. 1.2. Μείωση των ετήσιων ατυχημάτων από δοχεία πίεσης αερίων στην Ιαπωνία σε 
συνάρτηση με την % χρήση αισθητήρων αερίων για την ανίχνευση διαρροών εύφλεκτων αερίων 
σε μονάδες παραγωγής (ανασχεδιασμένο από [7]). 

 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι αισθητήρες αερίων έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα 

μεγάλο αριθμό εφαρμογών, όπως στην ανίχνευση του διοξειδίου του άνθρακα σε 

βαρέλια που ωριμάζει το κρασί, στην επισήμανση κάποιων υδρογονανθράκων σε 

ψυγεία μεταφοράς τροφίμων για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους, στη 

βιομηχανία αρωμάτων αντικαθιστώντας την ανθρώπινη όσφρηση και σε συστήματα 

ειδοποίησης, κάνοντας έτσι περισσότερο από ποτέ έντονη την ανάγκη για αξιόπιστους 

και φθηνούς αισθητήρες.  

Η τεράστια ποικιλία των εφαρμογών της τεχνολογίας αισθητήρων τροφοδοτεί μια 

συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία αναμένεται να υπερβεί τα 7,5 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2009 για τις ΗΠΑ μόνο [8]. 

Σε βιομηχανικό και εργαστηριακό περιβάλλον η χρήση φασματοσκοπικών 

(φασματοσκοπία ορατού/υπερύθρου) και χρωματογραφικών μεθόδων (αέρια 

χρωματογραφία) μπορεί να προσδιορίσει με μεγάλη ακρίβεια τα συστατικά ενός 

αερίου μίγματος. Αν και οι τεχνικές αυτές είναι υψηλής ακρίβειας, μεγάλης 

επιλεκτικότητας και επιτρέπουν την ανίχνευση ενός συστατικού σε μίγμα αερίων σε 

πολύ μικρές συγκεντρώσεις, είναι προφανές ότι η εφαρμογή τους περιορίζεται από το 

κόστος τους, την πολυπλοκότητα του εξοπλισμού και το μεγάλο μέγεθός τους. 
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ταυτόχρονα στο περιβάλλον τους και έτσι επηρεάζουν την ικανότητα αναγνώρισης 

ενός ή περισσοτέρων από αυτά (cross-sensitivity). Μερική λύση στο πρόβλημα δίνεται 

με την εναπόθεση φίλτρων ή καταλυτών στην επιφάνεια του αισθητήρα, που 

αυξάνουν ή μειώνουν επιλεκτικά την ευαισθησία του σε κάποιο αέριο. Έτσι, μια 

συστοιχία αισθητήρων (array) με διαφορετική ευαισθησία του κάθε στοιχείου στα προς 

ανίχνευση αέρια που βρίσκονται στο περιβάλλον του, δίνει θεωρητικά ένα μοναδικό 

πρότυπο αναγνώρισης για κάθε διαφορετικό μίγμα αερίων. Το πρότυπο αυτό σήμα 

μπορεί μέσω λογισμικού να δώσει την ταυτότητα του μίγματος, δηλαδή την ποιοτική και 

ποσοτική του σύσταση. 

Τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα συναντά κανείς στα οξείδια 

μετάλλων των οποίων η χρήση τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αποτελεσματική σε 

μεγάλο αριθμό εφαρμογών. 
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1.3. Ημιαγώγιμα οξείδια μετάλλων ως αισθητήρες αερίων 

Οι αισθητήρες αερίων βασισμένοι σε ημιαγώγιμα οξείδια μετάλλων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εύφλεκτων και τοξικών αερίων στην ατμόσφαιρα. 

Ουσιαστικά αφορούν μη στοιχειομετρικά οξείδια μετάλλων, όπως τα ZnO, SnO2, In2O3, 

NiO κ.α. που παρουσιάζουν επιφανειακή αγωγιμότητα κυρίως λόγω 

ενδοκρυσταλλικών ατελειών που προκαλούν απόκλιση από τη στοιχειομετρία. Η 

προσρόφηση μορίων ή ατόμων του αερίου στην επιφάνεια του αισθητήρα προκαλεί 

μεταβολή της αγωγιμότητάς του που μπορεί εύκολα να μετρηθεί, για αυτό ονομάζονται 

και αισθητήρες τύπου αντίστασης. 

Κύρια πλεονεκτήματά τους είναι η υψηλή ευαισθησία τους, το χαμηλό κόστος 

κατασκευής τους, η γρήγορη απόκριση και η χαμηλή κατανάλωση ισχύος καθώς και 

το σχετικά απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα που τα συνοδεύει. Ωστόσο, παράγοντες όπως η 

μεταβολή των χαρακτηριστικών τους με την πάροδο του χρόνου, η σχετικά χαμηλή 

επιλεκτικότητα και η επίδραση συνθηκών λειτουργίας όπως η υγρασία οι υψηλές 

θερμοκρασίες, αποτελούν σημαντικά προβλήματα προς επίλυση. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα από τα μειονεκτήματα της χρήσης ημιαγώγιμων 

οξειδίων μετάλλων ως αισθητήρων αερίων είναι η μειωμένη επιλεκτικότητά τους. 

Αισθητήρες βασισμένοι σε SnO2 για παράδειγμα, είναι ευαίσθητοι σε διάφορα αέρια 

ανάλογα με τη θερμοκρασία λειτουργίας τους, την κρυσταλλικότητα των δομών και τη 

χρήση καταλυτών. Επιπλέον, η επιλεκτικότητά τους μεταβάλλεται ανάλογα με τη 

μορφολογία τους. 

 

1.3.1. Ιδιότητες αισθητήρων αερίων βασισμένων σε οξείδια 

μετάλλων 

Οι ημιαγωγοί οξειδίων μετάλλων έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον ως 

αισθητήρες αερίων, γεγονός που οφείλεται στα χαρακτηριστικά τους, όπως η υψηλή 

ευαισθησία κάτω από συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος, το χαμηλό τους κόστος και η 

απλή τους σύνθεση. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν μετρήσεις ηλεκτρικής 

αντίστασης θερμαινόμενων μεταλλικών οξειδίων (SnO2, TiO2, In2O3, WO3, ZnO) ανήκουν 

στην ηλεκτροχημική κατηγορία χημικών αισθητήρων και καλούνται συχνά και 

αισθητήρες MOx (Metal Oxide sensors) και στην απλούστερη μορφή τους 

αποτελούνται από ένα υπόστρωμα σε μια θερμαινόμενη επιφάνεια, ηλεκτρόδια και ένα 

ευαίσθητο στρώμα σε επαφή με τα ηλεκτρόδια. 
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Σύμφωνα με τον Bârsan [9], οι αισθητήρες οξειδίων μετάλλων μπορούν να μελετηθούν 

από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: όσον αφορά τη χρήση τους, την ανάπτυξή τους 

και τέλος από επιστημονικής πλευράς. 

 

1.3.1.1. Προσέγγιση από την πλευρά της χρήσης αισθητήρων αερίων 

Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά που κάνουν τα οξείδια μετάλλων ελκυστικά όσον 

αφορά την χρήση τους ως αισθητήρες  αερίων. Κάποια από αυτά είναι [9]:  

 Χαμηλό κόστος, μικρό μέγεθος και εύκολος χειρισμός (σε σχέση με άλλους 

αισθητήρες αερίων). 

 Γρήγορη απόκριση ως αισθητήρες και επαναφορά. 

 Στιβαρή κατασκευή και υψηλή μηχανική αντοχή. 

 Μεγάλος χρόνος ζωής. 

Από την άλλη βέβαια, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα που είναι ακόμα αντικείμενο 

έρευνας (κάποια από αυτά είναι κοινά στους περισσότερους αισθητήρες αερίων) 

όπως:  

 Χαμηλή επιλεκτικότητα. 

 Επίδραση της υγρασίας. 

Η απόκριση των αισθητήρων βασίζεται συνήθως στη μεταβολή της ηλεκτρικής 

αντίστασης υπό συνεχές (ή εναλλασσόμενο) ρεύμα σε περιβάλλον του αερίου. 

Η τυπική εμπειρική εξίσωση που περιγράφει τη μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

(G) σε περιβάλλον αερίου μερικής πίεσης (p) για τους αισθητήρες οξειδίων μετάλλων 

είναι [10]: 

G = Go + A1pβ (Εξ. 1.1) 

όπου, G = αγωγιμότητα παρουσία του υπό μελέτη αερίου 

 Go = αγωγιμότητα απουσία αερίου 

 A1 = εμπειρική σταθερά 

 P = μερική πίεση αερίου 

 β = εμπειρική σταθερά 
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Πολλοί άλλοι εμπειρικοί τύποι έχουν επίσης προταθεί για την ανίχνευση ορισμένων 

αερίων, προκειμένου να αποφευχθεί η παρέμβαση υγρασίας ή να αντισταθμιστεί η 

καθυστέρηση της απόκρισης των αισθητήρων [10-13]. 

 

1.3.1.2. Προσέγγιση από την πλευρά της ανάπτυξης αισθητήρων 

αερίων 

Η ανάπτυξη των αισθητήρων αερίων βασίζεται είτε σε μετρήσεις δοκιμής και 

σφάλματος είτε σε συστηματική ερευνητική προσέγγιση. Στόχος είναι να καθοριστούν 

κάποιες παράμετροι έτσι ώστε οι αισθητήρες αφενός να μπορούν να κατασκευαστούν 

και να εφαρμοστούν στην πράξη και αφετέρου να ικανοποιούν ορισμένες 

προϋποθέσεις όπως ο έλεγχος διαφορετικών ουσιών σε συνθήκες περιβάλλοντος [9]. 

Δύο από αυτές τις παραμέτρους θα περιγραφούν εν συντομία: η σύνθεση-εναπόθεση 

του ευαίσθητου στρώματος των αισθητήρων και το είδος των υποστρωμάτων. 

Η σύνθεση και η εναπόθεση του ευαίσθητου στρώματος είναι προφανώς το 

κρισιμότερο μέρος στην προετοιμασία των αισθητήρων αερίων και μπορεί να διακριθεί 

σε τρεις κατηγορίες: εναπόθεση κόνεων/κολλοειδών διαλυμάτων, χημική εναπόθεση 

ατμού (CVD) και φυσική εναπόθεση ατμού (PVD) [9,14] (Πίνακας 1.2.). 

Η κύρια διαφορά μεταξύ της εναπόθεσης κόνεων/κολλοειδών διαλυμάτων και των 

τεχνικών CVD ή PVD έγκειται στο διαφορετικό πάχος των υμενίων που προκύπτουν. 

Έτσι, με τις τεχνικές εναπόθεσης της πρώτης κατηγορίας παίρνουμε υμένια μεγάλου 

πάχους (μεταξύ 0,005 μm και 2,0 μm) ενώ η φυσική ή χημική εναπόθεση ατμού μπορεί 

να δώσει πολύ λεπτότερα υμένια.  

Εντούτοις, η παραπάνω παρατήρηση είναι πολύ γενική. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι 

τεχνικές επικάλυψης μέσω περιστροφής (spin coating), που χρησιμοποιούν ουσιαστικά 

ένα κολλοειδές διάλυμα, μπορούν να δώσουν «λεπτά υμένια» από άποψη πάχους 

αλλά μεγάλου πορώδους [15]. Όσον αφορά την τεχνική screen printing, πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι αυτή η τεχνική είναι μια διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά λαμβάνεται η 

σκόνη (με sol-gel, καθίζηση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο) και έπειτα ένα κολλοειδές 

διάλυμα βασισμένο στη σκόνη “εκτυπώνεται” στο υπόστρωμα που επιθυμούμε. Μια 

πληρέστερη περιγραφή της εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών στους αισθητήρες 

οξειδίων μετάλλων δίνεται από τους Sakai et al. [15]. 
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Πίνακας 1.2. Τυπικές τεχνικές εναπόθεσης που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση ημιαγώγιμων 
υλικών για χρήση ως αισθητήρες αερίων (προσαρμοσμένος από [9,14]). 

Τεχνικές εναπόθεσης ημιαγώγιμων υλικών 

Κόνεως-κολλοειδών 
δ/των 

(Powder/Slurry) 

Χημική εναπόθεση 
ατμού 
(CVD) 

Φυσική εναπόθεση ατμού 
(PVD) 

Εξάχνωση 
(Evaporation) 

Θρυμματισμός 
(Sputtering) 

Καθίζηση υγρής 
κολλοειδούς χημείας 

(Sol-gel 
Precipitation) 

Χημική εναπόθεση 
ατμού μέσω 
θέρμανσης 

(Thermal CVD) 

Επιταξία μοριακής 
δέσμης 

(Molecular beam 
epitaxy) 

Θρυμματισμός 
(Sputtering) 

Εγχάραξη 
(Screen-printing) 

Χημική εναπόθεση 
ατμού μέσω 

ενεργοποιημένων 
ηλεκτρονίων σε 

πλάσμα 
(Plasma CVD) 

Θερμική εξάχνωση 
(Thermal 

evaporation) 

Δραστικός 
θρυμματισμός 

(Reactive 
sputtering) 

Επικάλυψη μέσω 
βύθισης 

(Dip coating) 

Χημική εναπόθεση 
ατμού μέσω φωτονίων 

(Photo CVD) 

Αντιδρούσα 
εξάχνωση 
(Reactive 

evaporation) 

Καθοδικός 
θρυμματισμός 

(Cathode 
sputtering) 

Επικάλυψη μέσω 
σταγόνων 

(Drop coating) 

Επικάλυψη 
(Electroless plating) 

Επικάλυψη ιόντων 
(Ion platting)  

Επικάλυψη μέσω 
κονιοποίησης 

(Pulverisation coating) 
 

Δραστική 
επικάλυψη ιόντων 

(Reactive ion 
platting) 

 

Επικάλυψη μέσω 
περιστροφής 
(Spin coating) 

 
Εναπόθεση ατμών 
με εξάτμιση τόξου 
(Arc evaporation) 

 

  
Εναπόθεση με 

λέιζερ 
(Laser evaporation) 

 

 

Όσον αφορά το είδος των υποστρωμάτων, έχει παρατηρηθεί ότι σε υποστρώματα 

αλουμίνας (Al2O3) αναπτύσσονται υμένια μεγάλου πάχους, ενώ σε πιο επίπεδες 

επιφάνειες π.χ. πυρίτιο, εναποτίθενται υμένια μικρού πάχους που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες αερίων [14,16-17]. 

 

1.3.1.3. Προσέγγιση από τη θεωρητική/επιστημονική πλευρά 

Βασικά, η διαδικασία της ανίχνευσης αερίων αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη: το 

δέκτη, το μετατροπέα και τον τρόπο λειτουργίας [14]. 

Ο δέκτης είναι η επιφάνεια του οξειδίου του μετάλλου όπου τα διάφορα χημικά είδη 

υποβάλλονται σε προσρόφηση, χημική αντίδραση και εκρόφηση. Η προσρόφηση των 

μορίων ενός αερίου σε ένα στερεό διακρίνεται σε φυσική (physisorption) και χημική 

(chemisorption). Ιδεατά, η αλληλεπίδραση των μορίων ενός αερίου θα προκαλέσει μια 
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αλλαγή στην περιοχή απογύμνωσης των φορέων των κρυσταλλιτών του οξειδίου του 

μετάλλου. Αυτές οι αλλαγές μετατρέπονται σε κατάλληλο σήμα ανάλογα με τη 

μικροδομή του ευαίσθητου υμενίου (μετατροπέας). Το πορώδες του υμενίου, το 

μέγεθος των κόκκων και η απόσταση μεταξύ τους καθορίζουν το παραγόμενο σήμα 

που είναι συνήθως ηλεκτρικό.  

 
Εικ. 1.3. Σχηματική άποψη ανίχνευσης αερίων. Ο δέκτης, δηλ. η επιφάνεια του ημιαγωγού, 
αντιδρά με τα αναγωγικά ή τα οξειδωτικά αέρια στα οποία εκτίθεται με αποτέλεσμα τη μείωση ή 
την αύξηση της περιοχής απογύμνωσης των φορέων. Έτσι, το L δηλώνει το πάχος του 
στρώματος απογύμνωσης. Οι αλλαγές στην επιφάνεια του ημιαγωγού μετατρέπονται από το 
μετατροπέα π.χ. σε ηλεκτρικό σήμα ανάλογα με τη μικροδομή του ευαίσθητου υμενίου. Με αυτό 
τον τρόπο το μέγεθος των κόκκων έχει ισχυρή επιρροή στο τελικό σήμα. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η ευαισθησία των αισθητήρων μετράται ως μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης αν 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα σήματα π.χ. η θερμοκρασιακή μεταβολή τους λόγω 
της θερμότητας των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνειά τους (ανασχεδιασμένο 
από [14]). 
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1.3.2. Μηχανισμοί μεταβολής της αγωγιμότητας σε ημιαγώγιμα 

οξείδια μετάλλων 

Στα πολυκρυσταλλικά συστήματα των λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων εμφανίζονται 

συσσωματώματα κρυσταλλιτών που συνδέονται ηλεκτρικά σε μια τοπολογία τυχαίου 

δικτύου, όπως φαίνεται στην Εικ. 1.4. Η αγωγιμότητα του ημιαγώγιμου στρώματος (αν 

αγνοηθεί η επίδραση του περιβάλλοντος) εξαρτάται από την αγωγιμότητα κάθε 

κρυσταλλίτη, αλλά κυρίως από την αντίσταση μεταξύ των συσσωματωμάτων [18]. 

Αυτή με τη σειρά της εξαρτάται από το φράγμα δυναμικού που δημιουργείται στις 

περιοχές αραίωσης ή απογύμνωσης στα όρια των κρυσταλλιτών δηλαδή από την 

ενέργεια που χρειάζονται τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας για να ξεπεράσουν το φράγμα 

δυναμικού Φb (activation energy). 

 

Εικ. 1.4. Μορφολογία πολυκρυσταλλικών υμενίων ημιαγώγιμων οξειδίων μετάλλων. Οι περιοχές 
αραίωσης ή απογύμνωσης στα όρια των κρυσταλλιτών μπορούν να δημιουργηθούν λόγω 
προσρόφησης κάποιου οξειδωτικού μέσου, π.χ. O ή S. 

 

Είναι προφανές ότι οι κρυσταλλικές και ηλεκτρικές ιδιότητες ενός υλικού είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς μεταβολή στο μέγεθος των κρυστάλλων ή στην 

κρυσταλλογραφική τους διεύθυνση σε ένα πολυκρυσταλλικό υλικό επηρεάζει άμεσα τις 

ηλεκτρικές του παραμέτρους. Οι κρυσταλλικές ιδιότητες ενός υλικού μπορούν να 

μεταβληθούν με διάφορους θεμιτούς ή αθέμιτους τρόπους, όπως με τη μέθοδο 

κατασκευής του ή με φαινόμενα γήρανσης αντίστοιχα. 

Καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια να υπάρξει μια μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ 

των κατασκευαστικών παραμέτρων, των κρυσταλλικών ιδιοτήτων και ηλεκτρικών 

παραμέτρων. Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η πλήρης κατανόηση των 

Κρυσταλλίτες 

Στρώμα αραίωσης 
ή απογύμνωσης 

 
Ec Φbυπόστρωμα 

 

συ
σσ

ω
μα

τώ
μα

τα
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μηχανισμών ανάπτυξης του κάθε υλικού και των μηχανισμών που συνδέουν τις 

κρυσταλλικές με τις ηλεκτρικές ιδιότητες. 

 

1.3.2.1. Φυσική και χημική προσρόφηση 

Η προσρόφηση μορίων ενός αερίου σε μια επιφάνεια αποτελεί προϋπόθεση για 

οποιαδήποτε χημική αντίδραση πρόκειται να επακολουθήσει μεταξύ του αερίου και των 

ατόμων της επιφάνειας. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η επίδραση κάποιου καταλύτη 

σε επιφανειακές χημικές αντιδράσεις. Η διαδικασία μπορεί να χωρισθεί στα εξής 

διαδοχικά βήματα: 

 διάχυση των αντιδρώντων στην επιφάνεια, 

 προσρόφηση ενός ή περισσότερων αντιδρώντων, 

 αντίδραση στην επιφάνεια, 

 αποβολή των προϊόντων της αντίδρασης, 

 διάχυση των προϊόντων της αντίδρασης μακριά από την επιφάνεια. 

Η διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής προσρόφησης ενός μορίου σε μια επιφάνεια 

έγκειται στη φύση των δεσμών που αναπτύσσονται και στην τυχόν ανακατανομή 

ηλεκτρικού φορτίου. Συγκεκριμένα, στη φυσική προσρόφηση: 

• Η σύνδεση του μορίου στην επιφάνεια προκαλείται από ασθενείς διαμοριακές 

δυνάμεις Van der Waals χωρίς μεταφορά φορτίου από ή προς την επιφάνεια, 

• δεν εξαρτάται συνήθως από τη γεωμετρία της, 

• δεν οδηγεί σε διάσπαση δεσμών, 

• είναι αντιστρεπτή, 

• είναι ταχεία αφού δεν απαιτείται ενέργεια ενεργοποίησης. 

Αντίθετα, στη χημική προσρόφηση: 

 Δημιουργείται χημικός δεσμός μεταξύ των ατόμων του αερίου και της επιφάνειας 

που περιλαμβάνει σημαντικές αναδιατάξεις της πυκνότητας φορτίου. Ο δεσμός 

που δημιουργείται μπορεί να έχει ιοντικό, ομοιοπολικό ή ενδιάμεσο χαρακτήρα. 

 Εξαρτάται από τη διάταξη των ατόμων της επιφάνειας. 
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 Οδηγεί σε διάσπαση δεσμών. 

 Συχνά οι μεταβολές είναι μη αντιστρεπτές. 

 Απαιτείται ενέργεια ενεργοποίησης, άρα η ταχύτητά της προσρόφησης εξαρτάται 

από τη συγκεκριμένη χημική προσρόφηση. 

Έχει γίνει ήδη κατανοητό ότι η φυσική προσρόφηση προηγείται της χημικής. Επιπλέον 

φαινόμενα χαλάρωσης της επιφάνειας μεταβάλλουν τη φύση των δεσμών των 

ατόμων κοντά στην επιφάνεια σε σχέση με το σώμα του υλικού και καθορίζουν την 

πιθανότητα προσρόφησης ξένων ατόμων στην επιφάνεια. 

 

1.3.2.2. Μηχανισμός αγωγιμότητας 

Τα ημιαγώγιμα οξείδια μετάλλων ουσιαστικά αποτελούν αισθητήρες οξυγόνου τύπου 

αντίστασης, όταν λειτουργούν στην περιοχή θερμοκρασιών μεταξύ 500 οC και 750 οC 

[19]. Σ’ αυτή την περιοχή θερμοκρασιών η συγκέντρωση κενών θέσεων οξυγόνου στο 

πλέγμα του οξειδίου βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με την πίεση του οξυγόνου 

στο περιβάλλον του αισθητήρα. Σ’ αυτή τη θεώρηση δεν έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση 

της γεωμετρίας των επιφανειών των οξειδίων που διευκολύνουν ή αποτρέπουν τις 

αντιδράσεις προσρόφησης. Σε θερμοκρασίες κάτω των 500 οC, φυσικώς 

απορροφημένα μόρια αερίων μπορούν να δημιουργήσουν δεσμούς ιοντικού 

χαρακτήρα με τα άτομα του κρυστάλλου και να ακολουθήσει μεταφορά φορτίου 

στους κρυσταλλίτες [20]. 

Πολλές μελέτες έχουν αφιερωθεί για να προσδιορίσουν τα είδη οξυγόνου επιφάνειας. 

Κάτω από περίπου 200 oC το σταθερό ιόν επιφάνειας είναι πιθανότατα το -
2O . Μεταξύ 

200 oC και 500 oC το κύριο ιόν είναι πιθανώς το -O . Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 

550 oC, το κρυσταλλικό οξυγόνο βρίσκεται σε ισορροπία με την ατμόσφαιρα [21-23]. 

Ορισμένα οξείδια μετάλλων όπως το SnO2, το TiO2, το WO3 ή το ZnO είναι n-τύπου 

ημιαγωγοί με μεγαλύτερη στοιχειομετρική αναλογία του μετάλλου λόγω της ύπαρξης 

κενών οξυγόνου. Κάτω από τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας των αισθητήρων η 

αγωγιμότητα στην επιφάνεια είναι μικρότερη του υπόλοιπου όγκου του υλικού. Αυτό 

οφείλεται στο σχηματισμό επιφανειακών ιόντων οξυγόνου που «παγιδεύουν» 

ηλεκτρόνια, δημιουργώντας έτσι μια ζώνη απογύμνωσης και συνεπώς την ανάπτυξη 

επαφών τύπου Schottky μεταξύ των κρυσταλλιτών (Εικ. 1.5). 
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Η αγωγιμότητα του αισθητήρα επηρεάζεται κυρίως 

από την αγωγιμότητα μέσω των επαφών Schottky 

στα όρια μεταξύ γειτονικών κρυσταλλιτών. Το 

μέγεθος των κρυσταλλιτών επιδρά στον καθορισμό 

της αγωγιμότητας, καθώς η μείωση του μέσου 

μεγέθους τους (άρα αύξηση στην περιοχή 

απογύμνωσης [7]), μπορεί να οδηγήσει στη 

δημιουργία αγώγιμων δρόμων μεταξύ τους άρα σε 

αύξηση της αγωγιμότητας του πολυκρυσταλλικού 

στρώματος. Αν υποθέσουμε ότι κάθε κρυσταλλίτης 

συνεισφέρει στη συνολική αγωγιμότητα, τότε η 

μορφή του αγώγιμου δικτύου δεν θα μεταβάλλεται 

και η ευαισθησία σε φυσικώς προσροφημένα μόρια 

αερίων θα εξαρτάται από τη μεταβολή του 

φράγματος δυναμικού στα όρια μεταξύ γειτονικών 

κρυσταλλιτών.  

 

Εικ. 1.5. Σχηματισμός επαφών 
τύπου Schottky στα όρια μεταξύ 
γειτονικών κρυσταλλιτών ως 
αποτέλεσμα της παγίδευσης 
ηλεκτρονίων αγωγιμότητας από 
μόρια ή ιόντα οξυγόνου (εδώ 
συμβολίζονται με Ο2-) [24]. 

Η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί αν κάποιοι κρυσταλλίτες μεταβούν στη μη-αγώγιμη 

κατάσταση, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη μορφολογία τους και την κάλυψη της 

επιφάνειάς τους από χημικά απορροφημένα ιόντα οξυγόνου. Φαίνεται λογικό να 

θεωρήσουμε ότι κρυσταλλίτες με μέση διάμετρο μικρότερη μιας κρίσιμης τιμής (Dcrit) δε 

διαθέτουν ελεύθερους φορείς (λόγω στοιχειομετρίας). 

Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για ημιαγωγό τύπου n (όπως τα SnO2 και ZnO), η 

περίπτωση προσρόφησης οξυγόνου στην επιφάνεια περιγράφεται από τις 

αντιδράσεις 1.1 έως 1.4 (παρατίθενται κατ’ αύξουσα ενέργεια ενεργοποίησης και ο 

δείκτης s δηλώνει φυσική προσρόφηση στην επιφάνεια): 

s s

- -
2 2O + e O  (Αντ. 1.1) 

s

- - -
2 sO + e 2O  (Αντ. 1.2) 

- - 2-
s sO + e O   (Αντ. 1.3) 

Όπως φαίνεται και από τις αντιδράσεις, ένα μέρος των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας 

παγιδεύεται από μόρια ή ιόντα οξυγόνου με αποτέλεσμα την αύξηση της ηλεκτρικής 

αντίστασης του οξειδίου. 

Αν ακολουθήσει προσρόφηση αναγωγικού αερίου (όπως H2, CO ή 

υδρογονάνθρακες), το απορροφημένο και το κρυσταλλικό οξυγόνο ανάγονται, 
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επιστρέφοντας έτσι ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας και αυξάνοντας την πυκνότητα 

ηλεκτρονίων εντός των κρυσταλλιτών. 

Έτσι, ο αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων που συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα 

μπορεί να γραφεί ως εξής [25]: 

( ) ( )
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

3 2
0

free o OXY red nN
4 D DN =n π - N -N 4π - f D,D ,k
3 2 2

 (Εξ. 1.2) 

όπου, ο πρώτος όρος δηλώνει τον σταθερό αριθμό ηλεκτρονίων εντός του 

κρυσταλλίτη. 

no είναι η αρχική πυκνότητα ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του κρυσταλλίτη και 

0
OXY redN , N  οι επιφανειακές πυκνότητες ατόμων ή ιόντων οξυγόνου και 

αναγωγικού αερίου αντίστοιχα. 

 Η συνάρτηση f λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι λόγω συσσωμάτωσης η 

εκτεθειμένη στο περιβάλλον επιφάνεια του κρυσταλλίτη είναι μικρότερη από την 

αντίστοιχη μιας σφαίρας διαμέτρου D, τη μέση διάμετρο DnN των γειτονικών 

κρυσταλλιτών και τη διάταξη των ατόμων του κρυσταλλίτη (k). 

Αν Nfree≤0, δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια αγωγιμότητας ελεύθερα, άρα το στρώμα οξειδίου 

είναι μονωτικό. 

Αν Nfree>1, το στρώμα είναι (ημι)αγώγιμο. 

Αν 0<Nfree<1, ένας τυχαίος κρυσταλλίτης θα άγει με πιθανότητα P = Nfree. 

Ωστόσο, οι περιοχές απογύμνωσης που συνδέουν δυο γειτονικούς κρυσταλλίτες 

άγουν αν και οι δυο κρυσταλλίτες βρίσκονται σε κατάσταση αγωγής, όπως ορίστηκε 

παραπάνω. Η συγκέντρωση των αγώγιμων κρυσταλλιτών (p) θα πρέπει να υπερβαίνει 

ένα κατώφλι pc , ώστε να υπάρχει αγώγιμος δίαυλος διαμέσου του οξειδίου. Για τιμές 

πυκνότητας αγώγιμων κρυσταλλιτών γύρω από το pc, η αγωγιμότητα είναι: 

Σ~( p - pc)μ (p> pc)  (Εξ. 1.3) 

που δείχνει την εξάρτηση της αγωγιμότητας από τη συγκέντρωση του αναγωγικού 

αερίου (δηλ. το p) και την ύπαρξη κατώτατου ορίου ανίχνευσης. 

 Ο εκθέτης μ εξαρτάται μόνο από την κλασματική διάσταση του δικτύου, που 

αναφέρεται σε κλασματικές επιφάνειες (fractals). 

Το μοντέλο αγωγιμότητας που παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορεί να εφαρμοστεί σε 
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κάθε περίπτωση πολυκρυσταλλικού ημιαγώγιμου οξειδίου καθώς παράμετροι όπως, 

τύποι προσμίξεων (dopants), μέγεθος κρυσταλλιτών και ο πολυκρυσταλλικός 

χαρακτήρας, είτε λαμβάνονται υπόψη, είτε δεν επηρεάζουν το μοντέλο. 

Όπως έγινε φανερό, μονοκρυσταλλικά στρώματα οξειδίων μετάλλων δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ως αισθητήρες αερίων για δυο καθοριστικούς λόγους: απουσιάζουν 

ενδοκρυσταλλικές ατέλειες που αποτελούν τη βάση της ενδογενούς αγωγιμότητας και 

του μηχανισμού ανίχνευσης και δεν υπάρχουν συσσωματώματα κρυσταλλιτών 

(προφανώς ούτε και κρυσταλλίτες), ώστε μέσω του ενδιάμεσου στρώματος 

απογύμνωσης να είναι δυνατή η διάχυση οξειδωτικών ή αναγωγικών ατόμων ή ιόντων 

που μεταβάλλουν την αγωγιμότητα του σώματος (bulk conductivity). 

 

1.3.2.3. Αντιδράσεις χημικής προσρόφησης σε οξείδια μετάλλων 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το οξυγόνο είναι καθοριστικό όσον αφορά το 

μηχανισμό ανίχνευσης των αερίων στις επιφάνειες οξειδίων μετάλλων. Το μόριο του 

οξυγόνου προσροφάται φυσικά στην επιφάνεια λόγω ασθενών σχετικά 

αλληλεπιδράσεων (Van der Waals) και στην περίπτωση επιφανειών με ηλεκτρική 

διπολική ροπή μέσω δυνάμεων Coulomb για μόρια που εμφανίζουν έστω και στιγμιαία 

πόλωση, σύμφωνα με την αντίδραση (Αντ. 1.4), όπου ο δείκτης gas δηλώνει την αέρια 

φάση ενώ x
OV  είναι τα κενά οξυγόνου. 

(gas) s

x
2 O 2O + V O   (Αντ. 1.4) 

Μετά τη φυσική προσρόφηση και ανάλογα με τις συνθήκες, είναι δυνατό να 

ακολουθήσουν οι αντιδράσεις (Αντ. 1.1 ως Αντ. 1.3). 

Το χημικά προσροφημένο οξυγόνο αφαιρεί ηλεκτρόνια από το οξείδιο και ουσιαστικά 

δημιουργεί μια περιοχή αραίωσης φορέων που τοπικά οφείλεται στην απογύμνωση 

των περιοχών μεταξύ των κρυσταλλιτών (αύξηση του φράγματος δυναμικού) και στην 

απόσπαση ηλεκτρονίων του μετάλλου (τα οποία συνεισφέρουν συνήθως στην 

αγωγιμότητα). 
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Η εικόνα 1.6 παρουσιάζει ένα διάγραμμα 

ενεργειακών ζωνών που επεξηγεί την 

επίδραση της προσρόφησης στις 

παραμέτρους της δομής των 

ημιαγωγών. Οι κυριότερες από αυτές 

είναι: η ζώνη χάσματος Eg, το επίπεδο 

Fermi EF, η ζώνη ηλεκτρονικής 

λειτουργίας φ και η ζώνη απογύμνωσης 

με πλάτος L που καθορίζουν τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες ενός ημιαγώγιμου 

υλικού [26]. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή ενός 

υλικού ως αισθητήρα αερίων δεν 

εξαρτάται τόσο από τις απόλυτες τιμές 

αυτών των παραμέτρων όσο από την 

αλλαγή τους σε χημική προσρόφηση. 

 

Εικ. 1.6. Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών στην 
επιφάνεια ενός ημιαγωγού: (Ev) ζώνη σθένους, 
(Ec) ζώνη αγωγιμότητας, (Eg) ζώνη χάσματος, 
(EF) επίπεδο Fermi, (φ) ζώνη ηλεκτρονικής 
λειτουργίας, (φs) ζώνη ηλεκτρονικής λειτουργίας  
με εκπομπή ενός ηλεκτρονίου από την 
επιφάνεια, (Vs) επιφανειακό δυναμικό και 
(L) ζώνη απογύμνωσης (ανασχεδιασμένο από 
[26]). 

Η γενική αρχή που χρησιμοποιούν τα οξείδια τύπου n για ανίχνευση αναγωγικών 

αερίων (Α) είναι η αναγωγή του οξυγόνου του οξειδίου, είτε αυτό έχει προσροφηθεί 

χημικά, είτε πρόκειται για κρυσταλλικό οξυγόνο και συνοψίζεται στην ακόλουθη 

αντίδραση, όπου τα ηλεκτρόνια επιστρέφονται στη ζώνη αγωγιμότητας του οξειδίου 

(200oC < θ < 500oC):  

- -
s sA +O AO+e   (Αντ. 1.5) 

Για παράδειγμα, παρουσία CO η επιφανειακή αντίδραση 1.5 γίνεται: 

gas sCO CO  (Αντ. 1.6) 

- -
s s 2CO +O CO +e  (Αντ. 1.7) 

2(s) 2(gas)CO CO  (Αντ. 1.8) 

Οι αντιδράσεις (Αντ. 1.6 - Αντ. 1.8) μειώνουν τη συγκέντρωση του προσροφημένου 

οξυγόνου στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών γεγονός που οδηγεί στον απεντοπισμό 

των ηλεκτρονίων και στην αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας n-τύπου ημιαγωγών 

(μείωση της ηλεκτρικής αντίστασης). 

Αντίστοιχα, η παρουσία οξειδωτικών αερίων οδηγεί στη μείωση της συγκέντρωσης των 

ηλεκτρονίων στο επιφανειακό στρώμα, αυξάνοντας το ενδοκρυσταλικό δυναμικό και 
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μειώνοντας την ηλεκτρική αγωγιμότητα n-τύπου ημιαγωγών (αύξηση της ηλεκτρικής 

αντίστασης). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιφανειακή αντίδραση που λαμβάνει χώρα στην 

περίπτωση έκθεσης ενός ημιαγωγού n-τύπου σε περιβάλλον οξειδωτικού αερίου π.χ. 

όζοντος είναι: 

- -
3 2 sO +e O +O  (Αντ. 1.9) 

 

Ανάλογα με τη θερμοκρασία και άλλες 

συνθήκες (π.χ. πίεση) που επικρατούν στην 

επιφάνεια, οι δεσμοί μεταξύ των μορίων του 

αερίου και της επιφάνειας διασπώνται με 

ένα καθορισμένο ρυθμό. 

Για καθορισμένη συγκέντρωση του αερίου, 

τα μόρια που διαφεύγουν από την 

επιφάνεια αντικαθίστανται από νέα, 

διατηρώντας την ισορροπία των 

αντιδράσεων. 

Οι συνθήκες που επικρατούν, καθορίζουν 

επίσης την ύπαρξη ή μη κάποιων 

αντιδρώντων, π.χ. όπως αναφέρθηκε, οι 

αντιδράσεις (Αντ. 1.1 - 1.3) ενεργοποιούνται 

σε διαφορετικές θερμοκρασίες. 

Εικ. 1.7. Μεταβολή της ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας G(Ω-1) πολυκρυσταλλικού ZnO 
σε συνάρτηση με το χρόνο παρουσία (1) 
αναγωγικού και (2) οξειδωτικού αερίου [26]. 

Η φύση του οξυγόνου που συμμετέχει στις αντιδράσεις που συμβαίνουν στην 

επιφάνεια καθορίζει την κινητικότητα του φαινομένου μεταβολής της αγωγιμότητας, 

λόγω διαφορετικής ενεργότητας. Τα ιόντα Ο-2 π.χ. που έχουν προσροφηθεί στην 

επιφάνεια, αντιδρούν με προσροφημένα ιόντα Η+ ή αφυδρογονώνουν υδρίδια και 

υδρογονάνθρακες.  



Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Θεωρητικό Μέρος 
 

 

21

 

1.3.3. Επίδραση των χαρακτηριστικών των οξειδίων μετάλλων στις 

ιδιότητες των αισθητήρων αερίων 

Οι ιδιότητες αισθητήρων αερίων συσχετίζονται με την κατάσταση της επιφάνειας και τη 

μορφολογία του υλικού. Οξείδια μετάλλων με δομές πολύ μικρού μεγέθους 

(nanostructured materials) παρουσιάζουν πολύ καλές ιδιότητες αισθητήρων αερίων 

λόγω του πολύ μεγάλου λόγου επιφάνειας/όγκο (surface-to-volume ratio) σε σχέση με 

τα χονδρόκοκκα  υλικά. 

Η επιλεκτικότητα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως ο μηχανισμός 

προσρόφησης αερίων, η κινητική των αντιδράσεων στην επιφάνεια και η μεταφορά 

ηλεκτρονίων από ή προς τη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού. Μέχρι στιγμής, η 

επιλεκτικότητα των αισθητήρων παραμένει, ως επί το πλείστον, εμπειρική. Η 

επιλεκτικότητα επιτυγχάνεται ενισχύοντας την προσρόφηση των αερίων ή την 

προώθηση συγκεκριμένων χημικών αντιδράσεων μέσω των καταλυτικών ή 

ηλεκτρονικών φαινομένων χρησιμοποιώντας υλικά πρόσμιξης (dopants), 

μεταβάλλοντας τη μορφολογία της επιφάνειας και προσθέτοντας μεταλλικές συστάδες 

οξειδίων ή των καταλυτών. Η επιλεκτικότητα των χημικών αισθητήρων μπορεί να 

επηρεαστεί έντονα από την προσθήκη συστάδων μετάλλων όπως ο λευκόχρυσος και 

το παλλάδιο, με συνέπεια μια αύξηση στην επιλεκτικότητα αισθητήρων αναγωγικών 

αερίων, όπως το CO.  

Η ευαισθησία ενισχύεται γενικά είτε με την προσθήκη προσμίξεων, η οποία μεταβάλλει  

τη συγκέντρωση και την κινητικότητα των φορέων, ή από τις δομικές αλλαγές όπως η 

μείωση του μεγέθους των κόκκων στην κλίμακα των nm. 

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά η επίδραση των 

χαρακτηριστικών των οξειδίων μετάλλων στις ιδιότητές τους ως αισθητήρες αερίων. 
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1.3.3.1. Μικροδομή - Μέγεθος των κρυσταλλιτών 

Τα τελευταία χρόνια, η ευαισθησία των ημιαγώγιμων οξειδίων έχει βελτιωθεί με τη 

μείωση του μεγέθους των κρυσταλλιτών, με πολύ βελτιωμένες ιδιότητες να 

αναφέρονται για μεγέθη 5-50 nm. Η επίδραση του μεγέθους των κρυσταλλιτών στην 

ευαισθησία ενός αισθητήρα SnO2 για περιβάλλον H2 και CO και ενός αισθητήρα In2O3 

για NO2 παρουσιάζεται στις εικόνες 1.8 και 1.9 αντίστοιχα. 

 
Εικ. 1.8. Επίδραση του μεγέθους των κρυσταλλιτών στην ευαισθησία ενός αισθητήρα SnO2 σε 
περιβάλλον H2 και CO [27]. 

 

 

Εικ. 1.9. Επίδραση του μεγέθους των κρυσταλλιτών στην ευαισθησία ενός αισθητήρα In2O3 σε 
περιβάλλον 1.0 ppm NO2 σε 250 °C [28]. 
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Η ευαισθησία αυξάνεται όσο μειώνεται το μέγεθος των κρυσταλλιτών κάτω από 10 nm. 

Το κρίσιμο μέγεθος μορίων όπου παρατηρείται ουσιαστική βελτίωση εξαρτάται από το 

είδος των οξειδίων και τη μέθοδο επεξεργασίας. Η ευαισθησία σε H2 μπορεί π.χ. να 

αυξηθεί δέκα φορές μειώνοντας το μέσο μεγέθους των κρυσταλλιτών σε 22 nm. Όπως 

φαίνεται και στην Εικ. 1.9 αισθητήρες In2O3 παρουσιάζουν ουσιαστική απόκριση για 

μέγεθος κρυσταλλιτών μικρότερο των 50 nm ενώ για μέγεθος 20-30 nm διακρίνεται μια 

αύξηση στην ευαισθησία περίπου μιας τάξης μεγέθους. Αυτή η επίδραση του 

μεγέθους των κρυσταλλιτών οφείλεται, εν μέρει, σε μια αύξηση του λόγου 

επιφάνειας/όγκο (surface-to-volume ratio) δεδομένου ότι, σε αυτό το εύρος μεγέθους, 

ένα μεγάλο μέρος ατόμων (μέχρι 50%) είναι παρόντα στην επιφάνεια ή την διεπιφάνεια 

με διαφορετική δομή και ιδιότητες σε σχέση με τα χονδρόκοκκα υλικά. Εντούτοις, το 

φαινόμενο συνδέεται και με το πάχος της επιφάνειας που επηρεάζεται από την 

προσρόφηση του αερίου σε σχέση με το μέγεθος των κρυσταλλιτών. 

Η βέλτιστη ευαισθησία λαμβάνεται για μικρή διάμετρο κρυσταλλίτη, μεγάλο μήκος 

Debye και σχετικά μικρή συγκέντρωση φορέων. Επιπλέον, οι τιμές της συγκέντρωσης 

και της κινητικότητας φορέων εξαρτώνται έντονα από το μέγεθος των κρυσταλλιτών 

καθώς επίσης και την ηλεκτρονική δομή των διεπιφανειών αερίου-οξειδίου και οξειδίου-

οξειδίου. 

Το μήκος Debye ορίζεται ως 2 1/2
D 0 0L ( KT/n e )= ε  

όπου, εo είναι η διηλεκτρική σταθερά, 

no η συγκέντρωση των φορέων, 

e το ηλεκτρικό φορτίο, 

K η σταθερά Boltzmann, και 

Τ η απόλυτη θερμοκρασία. 

Η μέγιστη ευαισθησία επιτυγχάνεται για μήκος Debye περίπου στο μισό του μέγεθος 

των κόκκων. 

Έχει γίνει λοιπόν σαφές ότι η έκταση της επιφάνειας του οξειδίου που έρχεται σε επαφή 

με κάποιο οξειδωτικό ή αναγωγικό αέριο, καθορίζει την κινητικότητα και την ένταση του 

φαινομένου της μεταβολής της αγωγιμότητας, όπως φαίνεται και από τις Εικ. 1.8 και 

1.9. Συνήθως σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ο λόγος επιφάνειας/όγκο  υλικού 

(surface-to-volume ratio). Γι’αυτό και η μορφολογία του υποστρώματος επηρεάζει 
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σημαντικά την ικανότητα χρήσης του στρώματος του οξειδίου ως ευαίσθητο υλικό μιας 

και το υπό μελέτη αέριο μπορεί πιο εύκολα να φθάσει σε μεγαλύτερο βάθος από την 

επιφάνεια και να απορροφήσει ή να δώσει φορείς αγωγιμότητας κατευθείαν από 

τις/στις περιοχές απογύμνωσης. 

 

1.3.3.2. Ατέλειες σώματος (bulk) και επιφάνειας 

Σε όλους τους αισθητήρες αερίων τύπου αντίστασης, η επιφάνεια διαδραματίζει 

πρωτεύοντα ρόλο. Η επίδραση της μορφολογίας και της σύστασης της επιφάνειας 

είναι γνωστή και από τις αντιδράσεις κατάλυσης (ετερογενής κατάλυση), όπου  

απαιτείται ο λόγος επιφάνειας/όγκο του στρώματος (καταλύτη) να είναι ο μέγιστος 

δυνατός [27,28]. Ένας προφανής λόγος είναι ότι η αυξανόμενη κάλυψη της επιφάνειας 

μεταβάλλει αναγκαστικά τις ενέργειες σύνδεσης των ατόμων (του κρυστάλλου ή του 

αερίου), άρα το υλικό καταφεύγει σε όλο και πιο ευσταθείς καταστάσεις. 

Σε ένα φαινόμενο που περιλαμβάνει πλήθος διαφορετικών αντιδράσεων, δημιουργείται 

η ανάγκη για επάρκεια αντιδρώντων και αυξημένη ταχύτητα αντιδράσεων. Επειδή η 

επάρκεια σε φορείς αγωγιμότητας είναι δεδομένη για ένα συγκεκριμένο ημιαγώγιμο 

στρώμα οξειδίου, η ταχύτερη μεταφορά τους από ή προς τη ζώνη αγωγιμότητας θα 

οδηγήσει σε γρήγορη αποκατάσταση της αγωγιμότητας. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί 

σε γρήγορη απόκριση του αισθητήρα στις μεταβολές των προς ανίχνευση αερίων. Οι 

επιφανειακές αναδιατάξεις (χαλάρωση) είτε προϋπάρχουσες, είτε δημιουργούμενες 

κατά τις αντιδράσεις προσρόφησης, επιδρούν επίσης στην κινητική του φαινομένου. 

Η ενδογενής αγωγιμότητα που εμφανίζουν πολλά ημιαγώγιμα οξείδια, όπως τα SnO2, 

ZnO, NiO κ.α. έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται σε ενδοκρυσταλλικές ή επιφανειακές ατέλειες. 

Οι ατέλειες αποδίδονται σε κενές πλεγματικές θέσεις οξυγόνου (oxygen vacancies) 

που εισάγουν ρηχές ενεργειακές στάθμες δοτών και ελέγχουν την αγωγιμότητα 

σώματος (bulk). Εκτός από την αντίδρασή του με τα κατιόντα μετάλλου της επιφάνειας 

και την ακόλουθη δέσμευση ηλεκτρονίων αγωγιμότητας, το οξυγόνο που 

προσροφάται χημικά στην επιφάνεια, αναπληρώνει κενές θέσεις της επιφάνειας. 

Ταυτόχρονα διαχέεται στο σώμα του υλικού, αποκαθιστώντας τις κενές θέσεις 

οξυγόνου με αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης δοτών στο σώμα του 

ημιαγωγού. Η διάχυση οξυγόνου στο σώμα του ημιαγωγού ισοδυναμεί με διάχυση 

κενών ενδοκρυσταλλικών θέσεων προς την επιφάνεια. 

Είναι λογικό να συμπεράνει κανείς ότι η συμπλήρωση των κενών θέσεων οξυγόνου της 

επιφάνειας και η σύνδεση του οξυγόνου με τα κατιόντα μετάλλου γίνεται σχετικά 
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γρήγορα, καθώς λόγω των ηλεκτροστατικών απώσεων που δημιουργούνται από τη 

διαρκή συσσώρευση αρνητικού φορτίου, η πιθανότητα πρόσδεσης νέων ατόμων ή 

ιόντων οξυγόνου ελαχιστοποιείται. Αυτό μπορεί να εξαχθεί και από το γεγονός ότι 

συνήθεις καλύψεις ιόντων στις επιφάνειες οξειδίων μετάλλων δεν ξεπερνούν τα 10-3 

mono-layers (ML) στους 300 Κ [29]. 

Οι κενές θέσεις οξυγόνου δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε οξείδιο την 

αγωγιμότητα και το μηχανισμό ανίχνευσης αερίων. Για παράδειγμα, κενές θέσεις 

οξυγόνου στην επιφάνεια δεν εισάγουν καταστάσεις δοτών στο ενεργειακό διάκενο 

στην περίπτωση της επιφάνειας (110) του SnO2, σε αντίθεση με την επιφάνεια (110) του 

TiO2 [30,31]. Στην περίπτωση του ZnO όμως, η επίδραση κενών θέσεων οξυγόνου, 

ψευδαργύρου και η παρουσία ενδοπλεγματικών  ατόμων (π.χ. Η αλλά και Zn) φαίνεται 

να συνεισφέρουν στην ενδογενή αγωγιμότητα και κατ’ επέκταση στο μηχανισμό 

ανίχνευσης [32]. Το πλεγματικό οξυγόνο επηρεάζει επίσης το μηχανισμό ανίχνευσης, 

καθώς μπορεί να μεταβάλλει το ρυθμό χημικής προσρόφησης αλλάζοντας την τοπική 

διαθεσιμότητα ηλεκτρονίων (λόγω της υψηλής ηλεκτραρνητικότητάς του) [7]. 

 

1.3.3.3. Επίδραση υγρασίας 

Η υγρασία είναι ένα συστατικό της ατμόσφαιρας που σχεδόν πάντα είναι παρόν στο 

περιβάλλον των αισθητήρων και μεταβάλλεται σε μεγάλο εύρος τιμών (περισσότερο 

από δυο τάξεις μεγέθους). Όσον αφορά τους αισθητήρες οξειδίων μετάλλων, η 

υγρασία μεταβάλλει την αντίστασή τους (όπως και τα άλλα αναγωγικά αέρια), τείνει 

δηλαδή να αυξήσει την αγωγιμότητά τους. 

Τα μόρια του νερού, όταν απορροφούνται στην επιφάνεια των οξειδίων μετάλλων, 

επηρεάζουν την αγωγιμότητα με δύο τρόπους που σχετίζονται με τη διάσπασή τους σε 

υδροξύλια (OH-) και πρωτόνια (H+). Τα υδροξύλια δρουν ως δότες ηλεκτρονίων 

συνδεόμενα με άτομα μετάλλου και έτσι μεταβάλλουν την αγωγιμότητα με άμεσο 

τρόπο. Τα πρωτόνια ενώνονται με οξυγόνα της επιφάνειας ή του κρυστάλλου και 

δημιουργούν κενές θέσεις, οι οποίες μπορούν να διαχυθούν στο σώμα του οξειδίου και 

να δράσουν ως δότες ηλεκτρονίων όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ο δεύτερος 

μηχανισμός είναι αργός σε σχέση με τον πρώτο. 

+ 2- -
22H + O H O + 2e  (Αντ. 1.10) 

Έχει βρεθεί ότι αισθητήρες παχέων στρωμάτων βασισμένοι σε SnO2, In2O3 και ZnO 

εμφανίζουν απότομη μεταβολή της αγωγιμότητας όταν βρεθούν ξαφνικά από ξηρό 

περιβάλλον σε περιβάλλον αυξημένης υγρασίας ή αντίστροφα [33]. Στην πρώτη 
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περίπτωση, υπάρχει μια απότομη αύξηση της αγωγιμότητας, ακολουθούμενη από μια 

αργή εκθετικά μεταβαλλόμενη μείωση που σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας 

καταλήγει στην αρχική τιμή. 

 

Εικ. 1.10. Σχετική μεταβολή της αντίστασης αισθητήρα SnO2 πάχους 100 μm λόγω έκθεσης σε 
βηματική μεταβολή της υγρασίας (9 → 32g/m3) για διάφορες θερμοκρασίες λειτουργίας [33]. 

 

Βρέθηκε επίσης εξάρτηση της μορφής της καμπύλης από τη θερμοκρασία ανόπτησης 

των δειγμάτων [33]. 

 

Εικ. 1.11. Σχετική μεταβολή της αντίστασης αισθητήρα SnO2 πάχους 100 μm λόγω έκθεσης σε 
βηματική μεταβολή της υγρασίας (9 → 32g/m3) για 2 διαφορετικές θερμοκρασίες ανόπτησης 
(600 oC & 1000 oC). Θερμοκρασία λειτουργίας 460 oC [33]. 

 

Υψηλή θερμοκρασία κατασκευής ή ανόπτησης οδηγεί σε αύξηση του μεγέθους των 

κρυσταλλιτών (grain size), καθώς η ενέργεια που προσδίδεται λόγω θέρμανσης 
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προκαλεί αναδιατάξεις των ατόμων του πλέγματος και οδηγεί σε αύξηση της 

κρυσταλλικότητας, άρα μείωση των ενδοκρυσταλλικών ατελειών και βελτίωση της 

στοιχειομετρίας. 

Από τις Εικ. 1.10 και Εικ. 1.11 παρατηρείται ότι όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία 

λειτουργίας ή η θερμοκρασία ανόπτησης του μελετώμενου αισθητήρα (μικρό μέγεθος 

κρυσταλλιτών) τόσο μικρότερη είναι η σχετική μεταβολή της αντίστασής του σε 

περιβάλλον υγρασίας.  Παράλληλα όμως, η μείωση του μεγέθους των κρυσταλλιτών 

επιφέρει αύξηση της ευαισθησίας στην ανίχνευση αερίων, όπως συζητήθηκε εκτενώς 

στην ενότητα 1.3.3.1. 

Έτσι, η μείωση του μεγέθους των κρυσταλλιτών προκαλεί σχετική αδρανοποίηση του 

οξειδίου στις μεταβολές της υγρασίας, κάτι που οπωσδήποτε είναι θεμιτό, ενώ 

παράλληλα αυξάνει την ευαισθησία στην ανίχνευση αερίων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

πολύ σημαντικό, καθώς κατά την πρώτη φάση (απότομη μεταβολή αγωγιμότητας) 

συμβαίνουν δύο ανταγωνιστικοί μηχανισμοί, δηλαδή η προσφορά ηλεκτρονίων από 

υδροξύλια απορροφημένου νερού και η ύπαρξη ήδη απορροφημένων ιόντων 

οξυγόνου που έχουν απογυμνώσει τις περιοχές αραίωσης. 

Δεν αποκλείεται το νερό που απορροφάται να προκαλεί την αποβολή του ιονισμένου 

οξυγόνου που αφήνει πίσω του ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας. Στην περίπτωση 

των μικρών κρυσταλλιτών η αραίωση είναι εντονότερη [7] και η πρόσβαση στις 

περιοχές αραίωσης ευχερέστερη από απορροφημένα οξυγόνα, άρα περισσότερα 

ηλεκτρόνια έχουν απομακρυνθεί από τη ζώνη αγωγιμότητας του οξειδίου. Για το λόγο 

αυτό, η αύξηση της αγωγιμότητας λόγω της προσφοράς ηλεκτρονίων από υδροξύλια 

δεν είναι δραματική. Στη δεύτερη φάση, πολύ πιθανή είναι η προσρόφηση οξυγόνου, 

που αφαιρεί φορείς αγωγιμότητας και παράλληλα η σύνδεσή του με πρωτόνια της 

επιφάνειας προερχόμενα από την αρχική προσρόφηση νερού, που οδηγεί σε 

σχηματισμό νερού το οποίο αποβάλλεται και προκύπτει μείωση της αγωγιμότητας. 

Η επίδραση της υγρασίας στην ευαισθησία του αισθητήρα για την ανίχνευση κάποιου 

αερίου δεν είναι η ίδια για όλα τα αέρια. Στην περίπτωση π.χ. του CO, που 

απορροφάται σε προσροφημένο οξυγόνο της επιφανείας, η ευαισθησία αυξάνεται 

καθώς αυξάνει η υγρασία μέχρι ενός σημείου, από το οποίο και έπειτα η ευαισθησία 

φτάνει στον κόρο και μειώνεται [7]. 

Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο οφείλεται: 

I. στην αύξηση του προσροφημένου οξυγόνου λόγω αύξησης της συγκέντρωσης 

των ηλεκτρονίων από την προσρόφηση νερού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

άρα υπάρχει δυνατότητα το οξυγόνο να απορροφήσει επιπλέον ηλεκτρόνια και να 
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προσδεθεί στην επιφάνεια και 

II. στο σημαντικό υποβιβασμό της αντίστασης εξαιτίας της επίδρασης του νερού 

αλλά και στην υψηλή κάλυψη της επιφάνειας από απορροφημένα υδροξύλια και 

πρωτόνια του νερού, ώστε να μειώνονται οι ενεργές θέσεις σύνδεσης. 

Το νερό επίσης αποτελεί σύνηθες προϊόν κατά την οξείδωση υδρογόνου και 

υδρογονανθράκων, άρα η παρουσία του σε μεγάλες ποσότητες μετατοπίζει την 

ισορροπία της αντίδρασης αναγωγής του επιφανειακού οξυγόνου στην πλευρά των 

αντιδρώντων, οδηγώντας σε μείωση της ευαισθησίας. 

 

1.3.3.4. Επίδραση καταλυτών 

Οι καταλύτες είναι ουσίες που αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων χωρίς να 

περιέχονται στα προϊόντα αυτών. Όσον αφορά τους αισθητήρες αερίων, όπου ο 

μηχανισμός ανίχνευσης βασίζεται σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, οι καταλύτες 

αυξάνουν την ταχύτητά τους και πολλές φορές την επιλεκτικότητα των αισθητήρων. 

Συνήθως οι καταλύτες εναποτίθενται στο στρώμα του οξειδίου σε κοκκώδη μορφή, 

σχηματίζοντας νησίδες που δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, αλλά σχηματίζουν 

ανορθωτικές επαφές (Schottky) (Εικ. 1.12 - 1.13)). Επιπλέον, συνηθίζεται να εισάγονται 

ως προσμίξεις στο σώμα του οξειδίου. 

  
Εικ. 1.12. Επαφές Schottky μεταξύ καταλύτη και 
ημιαγωγού. 

Εικ. 1.13. Νησίδες μετάλλου που 
επικαλύπτονται. 

 

Στην επιφάνεια δρουν ως κέντρα οξείδωσης αλλά και προσρόφησης αναγωγικών 

αερίων. Δύο είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους μεταβάλλεται η αγωγιμότητα του 

οξειδίου παρουσία των προς ανίχνευση αερίων: η χημική ευαισθητοποίηση (διάχυση, 

spillover) και η ηλεκτρική ευαισθητοποίηση (μεταβολή του επιπέδου Fermi) του 

ημιαγωγού. 
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Εικ. 1.14. Προσθήκη καταλυτών σε αισθητήρες οξειδίων μετάλλων. Επάνω: μεταβολή επιπέδου 
Fermi. Κάτω: Διάχυση (ανασχεδιασμένο από [14]). 

 

Η χημική ευαισθητοποίηση λαμβάνει χώρα μέσω του μηχανισμού της διάχυσης που 

είναι γνωστός από την ετερογενή κατάλυση. Βασίζεται στην προσρόφηση οξυγόνου 

και αναγωγικών αερίων στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών (όπου βρίσκονται τα άτομα 

του καταλύτη), προωθώντας τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (Αντ. 1.11 – 1.12 για την 

περίπτωση του Pd). 

Συνήθως χρησιμοποιούνται ως καταλύτες μέταλλα όπως Pt, Pd, Ni, Au, Vn [34]. 

+2 +2
2H + Pd 2H-Pd→  (Αντ. 1.11) 

+2 - -
2(ads) 24H-Pd + O 2H O + e→  (Αντ. 1.12) 

Η ηλεκτρική ευαισθητοποίηση λαμβάνει χώρα μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης του 

καταλύτη και της επιφάνειας του αισθητήρα. Η μεταβολή του επιπέδου Fermi του 

ημιαγωγού γίνεται με την εισαγωγή επιφανειακών καταστάσεων λόγω της μεταβολής 

του φράγματος δυναμικού στις περιοχές αραίωσης των κρυσταλλιτών. Η διάσπαση 

των αερίων στην επιφάνεια των νησίδων του καταλύτη ακολουθείται από ανταλλαγή 

ηλεκτρονίων μεταξύ καταλύτη και οξειδίου. 
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Απαιτείται (όπως και στην περίπτωση της 

διάχυσης) επαρκής διασπορά του καταλύτη 

στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών (Εικ. 1.15) 

ώστε να ελέγχεται επαρκώς η ζώνη 

απογύμνωσης (δεξιά στην Εικ. 1.15) όχι 

όμως σε βαθμό τέτοιο ώστε τμήματα 

καταλύτη να έρχονται σε επαφή μεταξύ 

τους (Εικ. 1.13). 

Εικ. 1.15. Η επαρκής κάλυψη (έως ένα όριο) 
των κρυσταλλιτών από άτομα καταλύτη 
προκαλεί καλύτερο έλεγχο των περιοχών 
απογύμνωσης, άρα και της αγωγιμότητας. 

Κι αυτό γιατί τότε η αγωγιμότητα του οξειδίου θα εξαρτάται και από το ρεύμα σήραγγος 

μεταξύ των τμημάτων του καταλύτη τα οποίο δεν εξαρτάται από την προσρόφηση 

αερίων. Έτσι, ο αισθητήρας γίνεται αναίσθητος στην παρουσία των προς ανίχνευση 

αερίων. 
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1.4. Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) και η χρήση του ως 

αισθητήρας όζοντος 

1.4.1. Το ZnO μεταξύ άλλων οξειδίων μετάλλων για εφαρμογές 

αισθητήρων αερίων 

Από τη δεκαετία του 60 που οι Seiyama και Taguchi μελέτησαν τη μεταβολή της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας του ZnO σε περιβάλλον διαφόρων αερίων και τη 

χρησιμοποίησαν σε εφαρμογές αισθητήρων [35], έχουν προταθεί πολλά οξείδια 

μετάλλων για την ανίχνευση αερίων. 

Γενικά, αυτά τα οξείδια μετάλλων μπορούν να διαιρεθούν σε δυαδικά οξείδια που είναι 

πιο κοινά σε εφαρμογές αισθητήρων αερίων και σε σύνθετα. 

Μεταξύ των δυαδικών μεταλλικών οξειδίων, το διοξείδιο του κασσιτέρου (SnO2) είναι 

αυτό που έχει λάβει κατά πολύ περισσότερη προσοχή [9-15]. Αυτό οφείλεται πιθανώς 

στην άμεση αντίδρασή του σε πολλά είδη αερίων. Εντούτοις, αυτό το χαρακτηριστικό 

υποδηλώνει έλλειψη επιλεκτικότητας και έτσι έχει θεωρηθεί απαραίτητη η στροφή της 

έρευνας σε άλλα οξείδια μετάλλων [36]. 

Η εικόνα 1.16 παρουσιάζει τον αριθμό των δημοσιεύσεων που αφορούν τα 

διαφορετικά οξείδια μετάλλων σε εφαρμογές αισθητήρων αερίων. Είναι εμφανές ότι το 

οξείδιο του κασσιτέρου έχει λάβει σαφώς περισσότερη προσοχή από τα υπόλοιπα. 

Όμως, ο αριθμός των δημοσιεύσεων σχετικά με τη χρήση οξειδίου του ψευδαργύρου 

(ZnO) ως αισθητήρα αερίων έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη, γεγονός που το οδηγεί στη 

δεύτερη θέση των οξειδίων μετάλλων (MOx) σε εφαρμογές αισθητήρων αερίων. 
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Εικ. 1.16. Σύγκριση των δημοσιεύσεων που αφορούν αισθητήρες αερίων βασισμένους σε SnO2, 
WO3, In2O3, TiO2 και ZnO (ανασχεδιασμένο από [24]). 

 

1.4.2. Δομικές ιδιότητες του ZnO 

Οι περισσότεροι δυαδικοί ημιαγωγοί II-IV τύπου έχουν κρυσταλλική δομή είτε κυβικού 

σφαλερίτη (zinc blende), είτε εξαγωνικού βουρτσίτη (wurtzite), όπου κάθε ανιόν 

περιβάλλεται από τέσσερα κατιόντα τοποθετημένα στις κορυφές ενός τετραέδρου και 

αντίστροφα. Αυτή η τετραεδρική δομή είναι χαρακτηριστική του ομοιοπολικού δεσμού 

(sp3 υβριδισμός) που αναπτύσσεται μεταξύ του μετάλλου και του οξυγόνου [37]. 

Το ZnO είναι ένας ημιαγωγός τύπου II-IV που η πολικότητά του τον τοποθετεί στη 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ημιαγωγών. Οι πιο κοινές 

κρυσταλλικές δομές του είναι του wurtzite (B4), του zinc blende (B3) και του rocksalt 

(B1), όπως παρουσιάζονται σχηματικά στην εικόνα 1.17. Σε συνθήκες περιβάλλοντος, η 

πιο θερμοδυναμικά σταθερή δομή είναι του wurtzite. Η δομή zinc blende του ZnO 

μπορεί να σταθεροποιηθεί μόνο κατά τη σύνθεσή του σε κυβικά υποστρώματα ενώ η 

δομή rocksalt (NaCl) μπορεί να ληφθεί σε σχετικά υψηλές πιέσεις. 
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Εικ. 1.17. Παρουσίαση των κρυσταλλικών δομών του ZnO: (a) κυβικό rocksalt (B1), (b) κυβικός 
zinc blende (B3), και (c) εξαγωνικός wurtzite (B4). Οι σκιασμένες γκρι και οι μαύρες μπάλες 
υποδηλώνουν τα άτομα Zn και O αντίστοιχα [37]. 

 

Η δομή του ορυκτού wurtzite (Εικ. 1.18) που προκύπτει από την εξαγωνική διάταξη 

ανιόντων μέγιστης πυκνότητας (HCP) με πλήρωση των διαθέσιμων ενδοπλεγματικών 

κενών από κατιόντα έχει παραμέτρους πλέγματος a = 3,250 Ǻ και c = 5,207 Ǻ (Εικ. 1.19). 

Στη δομή τύπου wurtzite το κατιόν του ψευδαργύρου περιβάλλεται από τέσσερα 

ανιόντα οξυγόνου τοποθετημένα στα άκρα ενός ελαφρά παραμορφωμένου 

τετραέδρου (ελάχιστες αποστάσεις Zn-O 1,992 Ǻ και 1,973 Ǻ). 

  

Εικ. 1.18. Κρυσταλλική δομή του ZnO τύπου 
wurtzite (σταθερή στους 300K) [38]. 

Εικ. 1.19. Ορισμός παραμέτρων πλέγματος 
εξαγωνικής δομής μέγιστης πυκνότητας (HCP) 
(ανασχεδιασμένο από [39]). 

 

Οι κυριότερες ιδιότητες του οξειδίου του ψευδαργύρου παρουσιάζονται στον πίνακα 1.3 

που ακολουθεί: 
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Πίνακας 1.3. Τυπικές  ιδιότητες του ZnO (προσαρμοσμένος από [40]). 

Ιδιότητα Τιμή 
Παράμετροι πλέγματος στους 
300Κ: 

a 0.32495 nm 
c 0.52069 nm 
a/c 1,602 (ιδανική τιμή της εξαγωνικής δομής:1,633) 
u 0,345 

Πυκνότητα 5,606 g/cm3 
Σταθερή κρυσταλλική δομή στους 300Κ Wurtzite 
Σημείο τήξης 1975 oC 
Θερμική αγωγιμότητα (W.cm-1.oC-1) 0.6, 1-1.2 
Συντελεστής γραμμικής διαστολής (oC-1) a:6,5x10-6, c:3,0x10-6 
Διηλεκτρική σταθερά (DC) 8,656 
Δείκτης διάθλασης 2.008, 2.029 
Ενεργειακό χάσμα 3,37 eV (άμεσο) 
Ενδογενής συγκέντρωση φορέων 
αγωγιμότητας <106 cm-3 

Ενέργεια εκπομπής φωτονίου 60 meV 
Ενεργός μάζα ηλεκτρονίων 0,24 
Ευκινησία ηλεκτρονίων για χαμηλή 
αγωγιμότητα τύπου n (300K) 200 cm2/V.s 

Ενεργός μάζα οπών 0,59 
Ευκινησία οπών για χαμηλή αγωγιμότητα 
τύπου p (300K) 5-50 cm2/V.s 

 

1.4.3. Η ενδογενής αγωγιμότητα του ZnO 

Το ZnO χωρίς προσμίξεις (undoped) παρουσιάζει αγωγιμότητα τύπου n με ενεργειακό 

χάσμα 3,437 eV στους 2Κ και 3,37 eV στους 300K [40]. Η προέλευση της αγωγιμότητας 

αυτής έχει γίνει αντικείμενο διαφωνιών σε παγκόσμιο ερευνητικό επίπεδο. Γενικά, έχει 

αποδοθεί στην ύπαρξη ενδοπλεγματικού Zn (Zn interstitials, Zni), στις κενές θέσεις O 

(oxygen vacancies) ή στην ενδοπλεγματική παρουσία υδρογόνου. 

Γεγονός είναι ότι οι καταστάσεις που οδηγούν στην ενδογενή αγωγιμότητα βρίσκονται 

0,01-0,05 eV κάτω από τον πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας και είναι ανεξάρτητες της 

θερμοκρασίας. Αυτό είναι όμως το αποτέλεσμα συνολικής αντιστάθμισης πολλών 

παραγόντων που συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα. 

Πρώτες μετρήσεις έχουν δώσει ότι οι κενές θέσεις οξυγόνου εισάγουν καταστάσεις 

δοτών 0,05 eV (πρώτος ιονισμός o + -
O OV V +e→ ) και 2 eV (δεύτερος ιονισμός 

+ ++ -
O OV V +e→ ) κάτω από τον πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας. Αντίστοιχα, έχει φανεί 

ότι οι κενές θέσεις Zn (Zn vacancies) εισάγουν καταστάσεις αποδεκτών με ενέργειες 

πρώτου ιονισμού περί τα 0,4 eV ( -- - -
Zn ZnV V +e→ ) και δεύτερου ιονισμού στα 2,5 eV 

( - o -
Zn ZnV V +e→ ) κάτω από τον πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας [41]. 
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1.4.4. Χρήσεις του ZnO 

Το ZnO έχει πολυάριθμες χρήσεις που βασίζονται στις σπάνιες ιδιότητές του. Λόγω του 

μεγάλου ενεργειακού του χάσματος έχει χρησιμοποιηθεί σε στοιχεία υψηλής ισχύος 

(varistor) και καθώς είναι σχεδόν διαπερατό στο ορατό φάσμα (όπως και τα 

ανταγωνιστικά In2O3 και SnO2) σε διαφανή ηλεκτρονικά ισχύος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής του εύρους του ενεργειακού 

χάσματος μέσω προσμίξεων, όπως π.χ. με την εισαγωγή Cd σε πλεγματικές θέσεις του 

Zn το διάκενο μπορεί να μειωθεί στα 3 eV περίπου, ενώ με την εισαγωγή Mg μπορεί να 

αυξηθεί στα 4 eV [37,40]. 

Εμφανίζει έντονα το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σε 

αισθητήρες επίπεδων ακουστικών κυμάτων (Surface Acoustic Wave, SAW) [42,43]. 

Η ιδιότητα της υψηλής διαπερατότητας στο ορατό φάσμα έχει χρησιμοποιηθεί σε 

διαφανή ηλεκτρόδια σε επίπεδες οθόνες πεδίου (Field Effect Displays, FED) και 

φωτοβολταϊκά κελιά [44,45]. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για εύκολη υλοποίηση 

ημιαγώγιμων διατάξεων εκπομπής φωτός (Light Emitting Diodes,LED) και διόδων laser 

(Laser Diodes, LD) πράσινου, ιώδους ή υπεριώδους φωτός βασισμένων στο GaN, έχει 

βρεθεί ότι το ZnO μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα, καθώς εμφανίζει 

εκπληκτική ομοιότητα στην κρυσταλλική δομή (απόκλιση 2,2 %) με το GaN, ιδιαίτερα με 

τη μορφή λεπτών υμενίων [46,47]. Η εύκολη διαθεσιμότητα κρυστάλλων ZnO και η 

ιδιαίτερα μεγάλη ενέργεια σύνδεσης ζευγών ηλεκτρονίων – οπών (60 meV σε σχέση με 

τα 25 meV του GaN, που μεταφράζεται σε πιο ισχυρές πηγές φωτός και σταθερότητα 

στις διάφορες συνθήκες λειτουργίας [48]) είναι βασικοί λόγοι για τους οποίους το ZnO 

μπορεί να υποκαταστήσει το GaN [49,50]. 

Χρησιμοποιείται στην κεραμική ως λευκή βαφή και γενικά στη βαφική, ως 

ενεργοποιητής στη βιομηχανία συνθετικού καουτσούκ (rubber), ως επικάλυψη σε 

φωτοαγώγιμες επιφάνειες σε φωτοτυπικά μηχανήματα και ως αντισηπτικό σε 

περιπτώσεις εγκαυμάτων. 

Επίσης, επειδή απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, χρησιμοποιείται σε αντηλιακά 

σκευάσματα. 

Μια σημαντική ιδιότητα του ZnO είναι η αμφοτερική δράση του σε όξινο και βασικό 

περιβάλλον, όπως φαίνεται στις εξισώσεις (Αντ. 1.13 – Αντ. 1.14). 
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+ 2+
2ZnO + 2H Zn + H O→  (Αντ. 1.13) 

( ) 2--
2 4

ZnO+H O + 2OH Zn OH⎡ ⎤→ ⎣ ⎦  (Αντ. 1.14) 

Επίσης, το ZnO βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στη χημική βιομηχανία ως υλικό 

κατάλυσης ή υπόβαθρο μετάλλων-καταλυτών (η ετεροδομή Cu/ZnO/Al2O3 

χρησιμοποιείται ευρύτατα), όπως στις αντιδράσεις σύνθεσης μεθανόλης (Αντ. 1.15 –

Αντ. 1.16) και την παραγωγή Η2 από το υδραέριο (τελικό στάδιο της αναμόρφωσης 

των υδρογονανθράκων υπό ατμό προς Η2) (1.17). 

2 3CO+2H CH OH→  (Αντ. 1.15) 

2 2 3 2CO +3H CH OH + H O→  (Αντ. 1.16) 

2 2 2CO + H O CO + H→  (Αντ. 1.17) 

 

1.4.5. Λίγα λόγια για το όζον (O3) 

Το όζον είναι αέριο άχρωμο, βαρύτερο του αέρα με δριμεία οσμή και ένα σημαντικό 

συστατικό της ατμόσφαιρας παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση του είναι μικρή. Είναι 

ισχυρότατο οξειδωτικό. Διαλύεται δύσκολα στο νερό γι΄αυτό και μπορεί να διεισδύσει 

μέχρι τους πνεύμονες με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων. 

Το στρατοσφαιρικό όζον, το οποίο παράγεται με την επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας σε μοριακό οξυγόνο (Εικ. 1.20 (a)), παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

γιατί απορροφά έντονα την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία στα μήκη κύματος μεταξύ 

των 2000Å και 3000Å. Έτσι, αυτό το αέριο αφ’ ενός προστατεύει τους ζωντανούς 

οργανισμούς της Γης από την έκθεσή τους στην καταστρεπτική αυτή ακτινοβολία και 

αφ’ ετέρου αποτελεί την κύρια πηγή θέρμανσης της στρατόσφαιρας. 

Το τροποσφαιρικό όζον (Εικ. 1.20 (b)) είναι εξίσου σημαντικό αν και η δυναμική και 

χημική συμπεριφορά του είναι αρκετά πολύπλοκες και δεν είναι γνωστές με ακρίβεια. 

Περίπου το 8% της συνολικής στήλης όζοντος βρίσκεται στην τροπόσφαιρα. 

Το όζον σχηματίζεται στην κατώτερη ατμόσφαιρα (τροπόσφαιρα) ως αποτέλεσμα 

χημικών αντιδράσεων μεταξύ του οξυγόνου, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), και 

οξειδίων του αζώτου (NOx) με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Πηγές εκπομπής 

πρόδρομων ουσιών του όζοντος (VOCs και NOx) είναι τα οχήματα, τα χημικά 

εργοστάσια, τα χημικά διαλυτικά και τα βενζινάδικα.  
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Εικ. 1.20. Μηχανισμοί παραγωγής όζοντος στην στρατόσφαιρα (a) και την 
τροπόσφαιρα (b) [51]. 

 

1.4.5.1. Επιδράσεις όζοντος 

Είναι εξαιρετικά τοξικό αέριο. Η παρουσία του στην στρατόσφαιρα συμβάλει 

αποφασιστικά στην προστασία των ανθρώπων, ζώων και φυτών από την υπεριώδη 

ακτινοβολία, αντίθετα όμως στη χαμηλότερη ατμόσφαιρα το όζον αποτελεί ένα ισχυρό 

και ερεθιστικό ρύπο ο οποίος βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, τις αγροτικές καλλιέργειες 

ακόμη και τα δομικά υλικά. Προκαλεί ελάττωση των πνευμονικών λειτουργιών, βήχα, 

δύσπνοια, άσθμα. Έκθεση του ατόμου σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις (>9 ppm) 

μπορεί να προκαλέσει ζάλη, εμετούς κ.α.  

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το όζον είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία των πνευμονικών 

νοσημάτων μετά από τα μικρά σωματίδια, το κάπνισμα (ενεργητικό και παθητικό), τις 

εξατμίσεις των αυτοκινήτων και την καύση του ξύλου. 

(a) 

(b) 
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1.4.6. Μέθοδοι σύνθεσης του ZnO για χρήσεις ως αισθητήρας 

όζοντος 

Αισθητήρες όζοντος σε μορφή υμενίων ZnO έχουν αναπτυχθεί με πληθώρα τεχνικών 

φυσικής εναπόθεσης (PVD) όπως του θρυμματισμού (sputtering) [52,53], της 

εναπόθεσης με παλμικό λέιζερ (PLD) [54] και της επιταξίας μοριακής δέσμης (MBE) [55], 

σε αντίθεση με τις χημικές τεχνικές (CVD) που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς. 

 

1.4.6.1. Θρυμματισμός (Sputtering) 

Όταν μια επιφάνεια ακτινοβολείται ή βομβαρδίζεται με ενεργειακά σωματίδια 

«διαβρώνεται» και έτσι απομακρύνονται επιφανειακά άτομα. Το φαινόμενο αυτό  

ονομάζεται «sputtering». Ο θρυμματισμός ήδη τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 

χρησιμοποιείται σε βιομηχανική κλίμακα στη βιομηχανία ημιαγωγών και επικάλυψης 

εργαλείων. 

Μια πηγή (κάθοδος που επίσης ονομάζεται και στόχος) βομβαρδίζεται σε υψηλό κενό 

με ιόντα αερίου (συνήθως Ar+) που έχουν επιταχυνθεί από υψηλή τάση, παράγοντας 

εκκένωση αίγλης ή plasma. Άτομα από το στόχο εκτινάσσονται λόγω μεταφοράς 

ορμής και καταλήγουν στο υπόστρωμα μέσω του θαλάμου που βρίσκεται σε πολύ 

χαμηλή πίεση (<10-7 mbar) για αποφυγή ανεπιθύμητων προσμίξεων. 

Άνοδος (υπόστρωμα)

Κάθοδος (στόχος)

κλείστρο

-2 → -5 kV

Θέρμανση/ψύξη

ψύξη

Hλ. τάση υποστρώματος

Μερικά
cm

 

Εικ. 1.21. Σχηματικό διάγραμμα ενός DC sputtering (ανασχεδιασμένο από [56]). 
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Παραλλαγή της μεθόδου γίνεται με χρήση ισχυρών μαγνητικών πεδίων από μόνιμους 

μαγνήτες με σκοπό το χωρικό περιορισμό του πλάσματος και την αύξηση της 

ομοιομορφίας του στρώματος που παράγεται (Magnetron Sputtering). Το 

χρησιμοποιούμενο μαγνητικό πεδίο εμποδίζει τα ιόντα μεγάλης ταχύτητας να 

χτυπήσουν το λεπτό στρώμα και να προκαλέσουν πλεγματικές ατέλειες σε αυτό με 

αποτέλεσμα και την καλύτερη κρυσταλλική ποιότητα του στρώματος, ενώ τα ιόντα 

κινούνται σε σπειροειδείς τροχιές και αυξάνει έτσι η πιθανότητα πρόσκρουσης στο 

στόχο. 

Στην παραλλαγή RF sputtering της μεθόδου, χρησιμοποιείται πεδίο ραδιοσυχνοτήτων 

για περιορισμό της εκκένωσης στην περιοχή του στόχου. Βρίσκει εφαρμογή στην 

εναπόθεση μαγνητικών υλικών. 

 

Εικ. 1.22. Σχηματικό διάγραμμα ενός RF sputtering (ανασχεδιασμένο από [56]). 

 

Τέλος, ο βομβαρδισμός του στόχου σε περιβάλλον κάποιου αερίου (οξυγόνου, 

αζώτου, μεθανίου κλπ.) αποτελεί άλλη μια παραλλαγή (Reactive Sputtering). 

Ο θρυμματισμός χρησιμοποιείται κατά κόρον στην εναπόθεση νιτριδίων και καρβιδίων, 

επιτυγχάνει καλό έλεγχο της σύστασης του εναποτιθέμενου στρώματος χωρίς την 

απαίτηση υψηλών θερμοκρασιών, αλλά έχει χαμηλούς ρυθμούς εναπόθεσης. 
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1.4.6.2. Εναπόθεση με παλμικό λέιζερ (Pulsed Laser Deposition) 

Στη μέθοδο αυτή ένας εστιασμένος παλμός laser κατευθύνεται σε ένα στόχο υλικού σε 

θάλαμο υψηλού κενού, οπότε και θερμαίνει τοπικά και εξαχνώνει την επιφάνεια του 

στόχου, παράγοντας plasma ατόμων, ιόντων ή μορίων του υλικού του στόχου  υπό 

μορφή πίδακα (plume) (Εικ. 1.23). Ο πίδακας αυτός σωματιδίων κατευθύνεται σε 

γειτονικό υπόστρωμα όπου εναποτίθενται τα σωματίδια. 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ευχερής ανάπτυξη πολύπλοκων δομών, η 

ελεγχόμενη στοιχειομετρία του εναποτιθέμενου στρώματος, η δυνατότητα ύπαρξης 

κάποιου αερίου στον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. H2,O2 - Reactive PLD) και ο ακριβής 

έλεγχος του ρυθμού εναπόθεσης. 

Στην περίπτωση του ZnO, η οξείδωση του Zn γίνεται κυρίως στον πίδακα (plume) από 

plasma σωματιδίων και όχι στην επιφάνεια του υποστρώματος. 

 

Εικ. 1.22. Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης της μεθόδου PLD (ανασχεδιασμένο από [57]). 
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1.4.6.3. Επιταξία μοριακής δέσμης (MBE) 

Στην τεχνική αυτή, η ανάπτυξη των λεπτών υμενίων γίνεται σε υψηλό κενό, ώστε να 

αποκλειστεί η πιθανότητα παρουσίας ανεπιθύμητων προσμίξεων. Το υπόστρωμα 

διατηρείται σε υψηλή θερμοκρασία, ώστε τα άτομα Zn και Ο (στην περίπτωση του ZnO 

που μελετάμε) να έχουν αρκετή ενέργεια για την εύρεση της σωστής τους θέσης στον 

υπό ανάπτυξη κρύσταλλο (Εικ. 1.23). 

Χαμηλή θερμοκρασία οδηγεί σε χαμηλής κρυσταλλικότητας υμένια, ενώ πολύ υψηλή 

θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει αποσυγκόλληση των σωματιδίων που έχουν 

εναποτεθεί. 

Η μέθοδος MBE μπορεί να παράγει πολυστρωματικά υμένια με σχεδόν απόλυτο έλεγχο 

της καθαρότητας (απουσία ανεπιθύμητων προσμίξεων) και της κρυσταλλικότητάς 

τους και χρησιμοποιείται στην κατασκευή οπτοηλεκτρονικών και μικροκυματικών 

διατάξεων υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, ο ρυθμός εναπόθεσης είναι συνήθως πολύ 

χαμηλός [40,58]. 

 

Εικ. 1.23. Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης της μεθόδου MBE (ανασχεδιασμένο από [40]). 
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1.4.6.4. Χημική σύνθεση σε υδατικά διαλύματα (Aqueous Chemical 

Growth, ACG) 

Η τεχνική ACG παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2004 από τον L. Vayssieres [59]. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο και οικονομική τεχνική για την παραγωγή λεπτών υμενίων 

και επικαλύψεων μεταλλικών οξειδίων επάνω σε διάφορα υποστρώματα σε ήπιες 

θερμοκρασίες [59,60,61]. 

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την παραγωγή νανο-, μέσο-, και μικρο-μοριακών λεπτών 

υμενίων καθώς επίσης δισδιάστατων και τρισδιάστατων δομών, χωρίς οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις στην ενεργοποίηση των υποστρωμάτων, ή της μείωσης της 

επιφανειακής τους τάσης και χωρίς κάποιες απαιτήσεις για τη θερμική σταθερότητα 

του συστήματος ή την κρυσταλλικότητα των δομών. 

Δεδομένου ότι οι κρυσταλλίτες σχηματίζουν πυρήνες και αναπτύσσονται απευθείας 

επάνω στο υπόστρωμα σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσφέρεται μια μεγάλη επιλογή 

υποστρωμάτων (π.χ. άμορφα, μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά, διαφανή, 

αγώγιμα, εύκαμπτα κλπ). 

Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου, αν όχι το σημαντικότερο, είναι η δυνατότητα 

σύνθεσης υλικών σε επιφάνειες μεγάλης κλίμακας π.χ. μερικές δεκάδες 

εκατοστόμετρων, ενώ με τη χρήση μεγαλύτερων δοχείων και μεγαλύτερων 

υποστρωμάτων δίνεται η δυνατότητα να εναποθετηθούν πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες. 

Η σύνθεση περιλαμβάνει την υδρόλυση-συμπύκνωση ένυδρων μεταλλικών ιόντων και 

των συμπλεγμάτων τους (ανόργανος πολυμερισμός) και ετερογενή πυρηνοποίησή 

τους επάνω στα υποστρώματα. 

Πειραματικά, η τεχνική ACG αποτελείται απλά από τη θέρμανση ενός υδατικού 

διαλύματος μεταλλικών αλάτων (ή συμπλεγμάτων) παρουσία των υποστρωμάτων σε 

ήπιες θερμοκρασίες (κάτω από 100°C) σε ένα κλειστό δοχείο όπως φαίνεται στην 

Εικ. 1.24. Επομένως, αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί ακριβό και περίπλοκο εξοπλισμό ή 

επικίνδυνα δοχεία υψηλής πίεσης. 
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Είναι πλήρως ανακυκλώσιμη, ασφαλής 

και φιλική προς το περιβάλλον, δεδομένου 

ότι ο μόνος διαλύτης που χρησιμοποιείται 

είναι το νερό. Έτσι, δεν εγκυμονεί 

κινδύνους όπως αυτούς των οργανικών 

διαλυτών και της πιθανής τοξικότητάς 

τους λόγω της εξάτμισής τους. 

Στην παρούσα διατριβή εφαρμόζεται η 

τεχνική ACG για τη σύνθεση νανοδομών 

(nanostructures) ZnO και μελετάται για 

πρώτη φορά η αποτελεσματικότητά τους 

ως αισθητήρες όζοντος [62]. Ειδικότερα, 

ερευνώνται οι ιδιότητες ανίχνευσης 

όζοντος νανοδομών ZnO επάνω σε 

διάφορα υποστρώματα σε συνθήκες 

περιβάλλοντος, σε σχέση με το χρόνο 

εναπόθεσης και τη μορφολογία των 

δομών. 

 
Εικ. 1.24. Αναπαράσταση της τεχνικής ACG 
[59]: 
Ι. Εισαγωγή των γυμνών υποστρωμάτων ή των 
λεπτών υμενίων. 
ΙΙ. Ολική (ή μερική) βύθιση των υποστρωμάτων 
στα επιλεγμένα υδατικά διαλύματα μεταλλικών 
αλάτων σε θερμοκρασία δωματίου. 
 ΙΙΙ. Θερμική κατεργασία σε σταθερή 
θερμοκρασία σε ένα κοινό εργαστηριακό 
πυριαντήριο κάτω από 100°C. 
IV. Παραγωγή νανο-, μέσο- και μικρο- 
μοριακών λεπτών υμενίων μεγάλης έκτασης. 
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Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν οι πειραματικές διαδικασίες αυτής της 

μεταπτυχιακής διατριβής. 

Το παρόν κεφάλαιο διαιρείται σε τρία κύρια μέρη, τα οποία ασχολούνται με την παρασκευή των 

νανοδομών ZnO, τις πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό τους και 

τον έλεγχό τους ως πιθανοί αισθητήρες όζοντος. Παράλληλα, ο αναγνώστης παραπέμπεται σε 

άριστα βιβλία και δημοσιεύσεις για τη λήψη αναλυτικών πληροφοριών για τις τεχνικές 

προετοιμασίας ή χαρακτηρισμού δειγμάτων. 

Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει την προετοιμασία των υποστρωμάτων και τη χημική εναπόθεση 

νανοδομών ZnO χρησιμοποιώντας υδατικά διαλύματα. 

Το δεύτερο μέρος περιγράφει τις τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την 

εργασία. Έτσι, για το δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων χρησιμοποιείται η περιθλασιμετρία 

ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction), η μορφολογία των δειγμάτων γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης (Scanning Electron Microscopy), ενώ η ταυτοποίηση του ZnO γίνεται με 

τη βοήθεια της φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR spectroscopy), Raman και φωτοφωταύγειας 

(Photoluminescence). 

Η τελευταία ενότητα περιγράφει την πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για χαρακτηρισμό 

των νανοδομών ZnO ως αισθητήρες όζοντος που βασίζεται σε ηλεκτρικές μετρήσεις κάτω από 

διαδοχικές συνθήκες φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε O3. 

Πειραματικό Μέρος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 



Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Πειραματικό Μέρος 
 

 

51

2.1. Παρασκευή νανοδομών ZnO 

2.1.1. Προετοιμασία υποστρωμάτων 

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας είναι ο καθαρισμός των υποστρωμάτων: κάθε 

υπόστρωμα όπως γυαλί μικροσκοπίου, γυαλί corning 7059, πυρίτιο (100) κλπ 

τοποθετείται σε λουτρό υπερήχων (ultrasonic bath)  σε ισοπροπανόλη 99,5 % για 15 

λεπτά, σε ακετόνη 99,5 % για άλλα 15, ξεπλένεται σε υπερκάθαρο νερό (MilliQ water) 

και στεγνώνεται σε ροή βιομηχανικού αζώτου. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνονται 

υποστρώματα μεγάλης καθαρότητας με απώτερο στόχο την επίτευξη υμενίων υψηλής 

ποιότητας. 

Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των υποστρωμάτων περιλαμβάνει το 

σχηματισμό των ηλεκτρικών επαφών: στα υποστρώματα, διαστάσεων 2,54x2,54 cm 

(1x1¨), δημιουργούνται πριν την εναπόθεση του ZnO κατάλληλες αγώγιμες επαφές 

(ακροδέκτες) μέσω εναπόθεσης χρωμονικελίνης (NiCr) με την τεχνική της Θερμικής 

Εξάχνωσης (Thermal Evaporation). 

Κατά τη διαδικασία αυτή, μέσα στο θάλαμο ενός θερμικού εξαχνωτή τοποθετούμε, στο 

μεν πάνω μέρος το υπόστρωμα (αφού πρώτα με μια μάσκα έχουμε καλύψει τα σημεία 

στα οποία δεν επιθυμούμε να γίνει εναπόθεση χρωμονικελίνης) στο δε κάτω μια βάρκα 

(boat), συνήθως από βολφράμιο (W), μέσα στην οποία βάζουμε τα ρινίσματα του 

προς εναπόθεση υλικού, δηλαδή της χρωμονικελίνης. Στη συνέχεια δημιουργούμε κενό 

της τάξης των 10-6 mbar με τη βοήθεια μιας μηχανικής και μιας αντλίας διαχύσεως 

υποβοηθούμενης από μια κρυοπαγίδα υγρού αζώτου (LN2).  

 

Εικ. 2.1. Σχηματική παράσταση ενός τυπικού θερμικού εξαχνωτή (ανασχεδιασμένο από [1]). 
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Τροφοδοτώντας τη βάρκα με τάση μερικών kV 

και ρεύμα αρκετών A, αυξάνεται η θερμοκρασία 

της και όταν φτάσει στο σημείο εξάχνωσης της 

χρωμονικελίνης, αυτή εξαχνώνεται, εναποτίθεται 

στο υπόστρωμα και δημιουργεί ένα λεπτό υμένιο 

NiCr, της τάξεως των μερικών nm. Σκοπός αυτής 

της εναπόθεσης είναι η δημιουργία ηλεκτροδίων 

(ακροδεκτών) εκατέρωθεν της περιοχής του 

υποστρώματος που θα εναποτεθεί το οξείδιο του 

ψευδαργύρου έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

μέτρηση της ηλεκτρικής του αγωγιμότητας. 

 

Εικ. 2.2. Δειγματοφορέας εξάχνωσης 
τύπου βάρκας [1]. 

 

 

Εικ. 2.3. Φωτογραφία του θερμικού εξαχνωτή με τον οποίο εναποτέθηκαν οι ηλεκτρικές επαφές 
NiCr στα υποστρώματα πριν την εναπόθεση ZnO. 
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Ηλεκτρικές 
επαφές NiCr

Υπόστρωμα

Νανοδομές 
ZnO

d
s

a

 

Εικ. 2.4. Σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού δείγματος ZnO που χρησιμοποιήθηκε για τη 
μελέτη απόκρισης σε περιβάλλον όζοντος με ηλεκτρικές μετρήσεις. Διακρίνονται οι επαφές NiCr 
πάνω στο υπόστρωμα και τα γεωμετρικά  χαρακτηριστικά του εναποτεθειμένου ZnO: μήκος (a), 
πλάτος (s) και πάχος (d). 

 

2.1.2. Χημική εναπόθεση ZnO σε υδατικά διαλύματα (ACG) 

Αφού απαλλαχτούν τα υποστρώματα και από τυχόν λίπη και κάθε είδους βρωμιές 

και ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των ηλεκτρικών επαφών, προωθούνται 

σε πυρίμαχα γυάλινα δοχεία με βιδωτά καπάκια πολυπροπυλενίου για να γίνει η 

χημική σύνθεση. 

Κάθε δοχείο πληρώνεται με 50 ml ισομοριακού υδατικού διαλύματος νιτρικού 

ψευδαργύρου (Zn(NO3)2. 6H2O) και εξαμεθυλ-τετραμίνης (C6H12N4) 0.01 M. Τα δοχεία με 

το υπόστρωμα και το διάλυμα τοποθετούνται σε ένα κοινό πυριαντήριο στους 95 οC 

και παραμένουν εκεί για αρκετές ώρες [2]. 

Παρατηρώντας τη χημική αντίδραση, διακρίνουμε στα πρώτα στάδιά της το 

σχηματισμό λευκών σωματιδίων που καταβυθίζονται με την πάροδο του χρόνου, ενώ 

μετά από ικανό χρόνο (> 45 min) είναι εμφανές ένα στρώμα λευκού ιζήματος στον 

πυθμένα του δοχείου και ενός λεπτού στρώματος ZnO ίδιου χρώματος πάνω στο 

υπόστρωμα. 

Μετά το πέρας του επιθυμητού χρόνου εναπόθεσης, εξάγονται τα υποστρώματα από 

τα δοχεία, ξεπλένονται με υπερκάθαρο νερό για να απομακρυνθούν τυχόν επιφανειακά 

άλατα ή σύμπλοκα αμινών και στεγνώνονται παρουσία αέρα στους 95 oC. 
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Εικ. 2.5. Σχηματική αναπαράσταση της τεχνικής ACG:  
Ι. Εισαγωγή των υποστρωμάτων στο πυρίμαχο γυάλινο δοχείο. 
ΙΙ. Εισαγωγή του υδατικού διαλύματος και ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 95 oC. 
ΙΙΙ. Εμφάνιση λευκών κροκιδωμάτων στο διάλυμα και έναρξη της καταβύθισης. 
IV. Διάκριση του λευκού ιζήματος ZnO από το υπερκείμενο υγρό και του λεπτού λευκού 
στρώματος στο υπόστρωμα. 

 

Οι πιθανοί μηχανισμοί των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα είναι [3,4,5]: 

2

3 2 2 3 2 w x 2

3

Zn(OH)
Zn(NO ) Zn O(NO ) ZnO + yN O  + zO

Zn(OH)(NO )

⎧ ⎫
⎪ ⎪→ →⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

  (Αντ. 2.1) 

Έτσι, ο Zn(NO3)2. 6H2O κάτω από συνθήκες θέρμανσης (95 oC) σε υδατικό περιβάλλον, 

δίνει κάποια σύμπλοκα του Zn από τα οποία στη συνέχεια προκύπτει ZnO ενώ 

παράλληλα εκλύονται NOx. 

+

+

+

2 4 2 3
+ -

3 2 4
- 2+

2

(CH )N 6H O 6HCHO + 4NH
NH H O NH  + OH
2OH Zn ZnO + H O

  (Αντ. 2.2) 

Η αμίνη HMTA δρα καταλυτικά στην αντίδραση 2.1 ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται 

φορμαλδεΰδη και αμμωνία (Αντ. 2.2) που στη συνέχεια υδρολύεται δίνοντας 

υδροξυλιόντα (ΟΗ-) που είναι απαραίτητα για την εξουδετέρωση των κατιόντων (Zn2+) 

προς το σχηματισμό ZnO. 
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2.2. Τεχνικές χαρακτηρισμού 

2.2.1. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD) 

Η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ παρέχει πληροφορίες για την κρυσταλλική δομή ενός 

υλικού, καθώς η απόσταση δύο πλεγματικών επιπέδων σε ένα κρύσταλλο είναι 

περίπου της τάξης του μήκους κύματος της ακτινοβολίας ακτίνων Χ. Ακτινοβολώντας 

ένα κρύσταλλο με μονοχρωματική δέσμη ακτίνων Χ, δημιουργείται συμβολή των 

σκεδαζόμενων από τα κρυσταλλικά επίπεδα ακτίνων Χ σύμφωνα με το νόμο του 

Bragg: 

nλ=2dsinθ (Εξ. 2.1) 

όπου  n = ακέραιος αριθμός  

λ = το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης ακτίνων Χ  

d = η απόσταση δύο κρυσταλλικών επιπέδων (interlattice spacing) και 

θ = η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων Χ,  

όπως φαίνεται στην Εικ. 2.6. 

 

Εικ. 2.6. Περίθλαση ακτίνων Χ σε δύο κρυσταλλικά επίπεδα (Α-Α΄και Β-Β΄) (ανασχεδιασμένο από 
[6]). 

 

Σύμφωνα με το νόμο του Bragg, ενισχυτική συμβολή από παράλληλα κρυσταλλικά 
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επίπεδα συμβαίνει όταν η διαφορά δρόμου SQT των συμβαλλόμενων ακτίνων  είναι ίση 

με ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος των ακτίνων. Για κάθε κρυσταλλικό 

υλικό η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ δημιουργεί μια ομάδα δεδομένων που περιλαμβάνει 

τη γωνία περίθλασης (θ), την ένταση της περιθλόμενης δέσμης καθώς και τα 

αντίστοιχα κρυσταλλικά επίπεδα περίθλασης, καθώς οι διαφορετικές οικογένειες 

κρυσταλλικών επιπέδων με αποστάσεις μεταξύ τους d1, d2, d3 κ.ο.κ. έχουν γωνίες 

περίθλασης αντίστοιχα θ1, θ2, θ3 κ.ο.κ. 

 

Η χρήση της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ στην ανάλυση των υλικών προσδιορίζει: 

1) Το είδος των κρυστάλλων. Με το διάγραμμα των γωνιών και των εντάσεων της 

περίθλασης υπολογίζονται οι πλεγματικές σταθερές. 

2) Την ποιότητα των κρυστάλλων. Αποκλίσεις από την ιδανική γωνία περίθλασης 

υποδεικνύουν την ύπαρξη διαταραχών στο κρυσταλλικό πλέγμα. Τέτοιες αποκλίσεις 

μπορεί να δημιουργούνται από εσωτερικές τάσεις ή αλλαγή στη στοιχειομετρία του 

υλικού. 

3) Τον τρόπο ανάπτυξης των κρυστάλλων, ανάλογα με τον οποίο προκύπτει: 

i) πολυκρυσταλλικό υλικό με τυχαίο προσανατολισμό ανάπτυξης των 

κρυσταλλικών κόκκων, 

ii) πολυκρυσταλλικό υλικό με προτιμητέα διεύθυνση ανάπτυξης των κρυσταλλικών 

κόκκων, 

iii) μονοκρυσταλλικό υλικό. 

Η διάκριση στα τρία παραπάνω είδη γίνεται με την πρόσπτωση των ακτίνων Χ σε μικρό 

εύρος γωνιών γύρω από τη γωνία της επικρατέστερης κορυφής θ του διαγράμματος 

περίθλασης, τοποθετώντας τον ανιχνευτή σε σταθερή θέση 2θ. Αυτή η μέθοδος 

μέτρησης (rocking curve) αναλύει τη μωσαϊκότητα (mosaicity) του υλικού και από το 

εύρος της κορυφής στο μισό της έντασης (FWHM) προσδιορίζεται το είδος της 

ανάπτυξης των κρυστάλλων του υλικού, με τιμές FWHM=0.15ο για τα μονοκρυσταλλικά 

υλικά, FWHM~5ο-7ο για τα προτιμητέας διεύθυνσης κρυσταλλικά υλικά και  FWHM > 7ο 

για τα τυχαίου προσανατολισμού κρυσταλλικά υλικά. 

4) Το μέγεθος του κρυστάλλου. Από το εύρος της επικρατέστερης κορυφής του 

διαγράμματος ακτίνων Χ στο μισό της έντασης της (FWHM), υπολογίζεται το 

μέγεθος των κρυστάλλων του υλικού σύμφωνα με την εξίσωση του Scherrer [6]: 
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g
B

0.9λd =
Bcosθ

 (Εξ. 2.2) 

όπου:  dg = μέγεθος των κόκκων 

λ = το μήκος κύματος των ακτίνων Χ (=0.154056 nm) 

Β = FWHM  της επικρατέστερης κορυφής, σε rad και 

θΒ = η γωνία εμφάνισης αυτής της κορυφής. 

 

Τα κύρια μέρη του περιθλασίμετρου είναι τα εξής: 

• Ηλεκτρικό σύστημα υψηλής τάσης για την παραγωγή ακτίνων-Χ 

• Λυχνία ακτίνων-Χ, λεπτής γραμμικής εστίασης  

• Γωνιόμετρο δύο κύκλων θ, 2θ με κοινό άξονα περιστροφής 

• Κινητήρας γωνιομέτρου 

• Μετρητική διάταξη 

• Σύστημα μετατροπής ηλεκτρικού σήματος σε ψηφιακό (interface) 

• Ηλεκτρονικό σύστημα με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 

Ένα τυπικό παράδειγμα περιθλασίμετρου δύο κύκλων με ακτίνες Χ δίνεται στην Εικ. 2.7.  

Ο άξονας περιστροφής του περιθλασίμετρου είναι κάθετος στο επίπεδο του σχήματος, 

στο σημείο Ο. 

Το δείγμα C τοποθετείται σε μια τράπεζα H η οποία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από 

το σημείο O. 

Η πηγή των ακτίνων X, S, είναι επίσης κάθετη στο επίπεδο της εικόνας και επομένως 

παράλληλη στον άξονα O και δίνει μια ελαφρά αποκλίνουσα δέσμη. Η αποκλίνουσα 

δέσμη, συγκλίνει και εστιάζεται στο σημείο A του κύκλου εστιασμού, όπου είναι το 

παράθυρο εισόδου του κύκλου του περιθλασίμετρου (divergence-slit), με σύνηθες 

άνοιγμα 1ο. 
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Εικ. 2.7. Σχηματική παράσταση ενός τυπικού περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (ανασχεδιασμένο από 
[7]).  

 

Ο ανιχνευτής D είναι τοποθετημένος σε μια βάση E που μπορεί επίσης να περιστραφεί 

γύρω από τον άξονα Ο. Αυτός ο ανιχνευτής είναι ένας ηλεκτρονικός μετρητής που 

μετατρέπει τις εισερχόμενες περιθλόμενες ακτίνες X σε ηλεκτρικούς παλμούς ρεύματος 

με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού κυκλώματος. Αυτό το κύκλωμα μετρά τον αριθμό των 

παλμών ανά μονάδα του χρόνου, και μιας και αυτός ο αριθμός είναι ανάλογος προς 

την ένταση των ακτίνων X, δίνει την τιμή τους στη μονάδα του χρόνου. Το F είναι ένα 

παράθυρο συλλογής (receiving slit), με σύνηθες άνοιγμα 0,3 mm που προηγείται της 

δέσμης πριν αυτή φτάσει στο μετρητή. 

Τα A και B είναι ειδικές σχισμές που ευθυγραμμίζουν την προσπίπτουσα και την 

περιθλόμενη δέσμη ακτίνων X αντίστοιχα. 

Οι στηρίξεις E και H βρίσκονται σε τέτοια σημεία έτσι ώστε μια περιστροφή του μετρητή 

κατά γωνία 2θ να συνοδεύεται αυτόματα και από μια περιστροφή του δείγματος κατά 

θ. Έτσι διασφαλίζεται ότι η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων X επάνω στο δείγμα είναι 

πάντα ίση με τη γωνία της ανάκλασης και ίση με τη μισή από τη συνολική γωνία της 

περίθλασης. 
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Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα περιθλασίμετρο Rigaku (RINT 2000) με 

άνοδο χαλκού (40 kV/178 mA), το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία CuKa1 μήκους κύματος 

1.5405 Å ενώ η γωνία 2θ ρυθμίστηκε κατά τη διάρκεια της μέτρησης μεταξύ 30-70ο. 

 

Εικ. 2.8. Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ Rigaku (RINT 2000).  

 

Πηγή ∆ειγματοφορέας Ανιχνευτής 

Γωνιόμετρο θ / 2θ 
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2.2.2. Ηλεκτρονική μικροσκοπία 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία (electron microscopy) κάνει χρήση των ιδιοτήτων των 

ηλεκτρονίων καθώς αυτά είτε οπισθοσκεδάζονται από ένα σώμα ή διέρχονται μέσα 

από αυτό. Η υπεροχή ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σε σύγκριση με ένα οπτικό 

στηρίζεται στα εξής. Ένα οπτικό μικροσκόπιο μας επιτρέπει μεγέθυνση εκατοντάδων 

φορών. Ωστόσο η ελάχιστη λεπτομέρεια που μπορεί να διακριθεί είναι περίπου 200 nm, 

όριο το οποίο το θέτει η κυματική φύση του ορατού φωτός και το μήκος κύματος του. 

Αντιθέτως, ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκμεταλλεύεται τη κυματική φύση των 

ηλεκτρονίων, που αντιστοιχούν σε μήκη κύματος πολύ μικρότερα. Όπως γνωρίζουμε η 

σχέση μήκους κύματος και ορμής ή ενέργειας δίνεται από τον τύπο: 

h hcλ= =
p E

 (Εξ. 2.3) 

όπου h η σταθερά του Plank, 

p η ορμή και 

Ε η ενέργεια. 

Για ηλεκτρόνια ενέργειας 3600 eV και σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο το μήκος 

κύματος ισούται με 0,02 nm. Βέβαια, η τελική μέγιστη ανάλυση είναι μικρότερη, της 

τάξεως του 0,1 nm καθώς υπεισέρχονται περιορισμοί από την κατασκευή του 

οργάνου. 

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ οπτικών μικροσκοπίων και 

ηλεκτρονικών όσον αφορά τη μέγιστη διακριτική ικανότητα που μπορούν να επιτύχουν.  

 
Εικ. 2.9. Σύγκριση διακριτικής ικανότητας οπτικών και ηλεκτρονικών μικροσκοπίων [8]. 

 

Μικροσκόπια αυτής της κατηγορίας είναι τα εξής:  

• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM). 

• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης (Transmission Electron Microscope, 

TEM). 
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• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης υψηλής ανάλυσης (High Resolution 

Transmission Electron Microscope, HRTEM). 

• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης διερχόμενης δέσμης (Scanning Transmission 

Electron Microscope, STEM). 

 

2.2.2.1. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron 

Microscopy, SEM) 

Για τη μέτρηση του μεγέθους και του σχήματος των κρυσταλλιτών καθώς και το 

μορφολογικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα Ηλεκτρονικό 

Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM). 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) είναι ένα όργανο που επιτρέπει την 

παρατήρηση και το χαρακτηρισμό ανόργανων υλικών και επιφανειών σε λεπτομέρειες 

που βρίσκονται στην περιοχή των μερικών μικρών του μέτρου (μm) ή ακόμα και σε 

μικρότερη  κλίμακα. Η περιοχή που εξετάζεται ακτινοβολείται με πολύ καλά εστιασμένη 

δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος. 

Η βασική διάταξη του οργάνου αποτελείται από μια μεταλλική στήλη που περιλαμβάνει 

μια πηγή εκπομπής ηλεκτρονίων (συνήθως νήμα βολφραμίου) και μια σειρά 

ηλεκτρομαγνητικών φακών και διαφραγμάτων για τη συμπύκνωση και εστίαση της 

ηλεκτρονικής δέσμης. Ένα σύστημα άντλησης δημιουργεί κενό της τάξης των 10-7 mbar 

μέσα στη στήλη ώστε να μειώνονται οι συγκρούσεις των ηλεκτρονίων της δέσμης με τα 

μόρια του αέρα και να αυξάνεται ο χρόνος ζωής του νήματος. Για την παρατήρηση 

του ειδώλου χρησιμοποιείται ένας καθοδικός σωλήνας σε συνδυασμό με ανιχνευτή και 

ενισχυτή ή μια απλή φθορίζουσα πλάκα. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 

JEOL (JSM-840) με πηγή εκπομπής νήμα βολφραμίου όπως φαίνεται και στην 

Εικ. 2.10. 
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Εικ. 2.10. Φωτογραφία SEM JEOL (JSM-840). Εικ. 2.11. Αρχή λειτουργίας του SEM 
(ανασχεδιασμένο από [9]). 

 

Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων πέσει πάνω στο εξεταζόμενο δείγμα, τα ηλεκτρόνια 

υπόκεινται ελαστικές και ανελαστικές συγκρούσεις από τον πυρήνα και τα τροχιακά 

των ηλεκτρονίων των ατόμων του δείγματος. Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης εκμεταλλευόμαστε και τα δύο είδη σύγκρουσης συλλέγοντας τα παρακάτω 

εκπεμπόμενα σήματα:  

1. Οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια: είναι τα πρωτογενή ηλεκτρόνια της δέσμης που 

μετά από πολλαπλές ελαστικές συγκρούσεις μέσα στο δείγμα καταφέρνουν να 

ανακλαστούν από την επιφάνεια του δείγματος προς τα πίσω. 

2. Δευτερογενή ηλεκτρόνια: είναι τροχιακά ηλεκτρόνια των ατόμων του δείγματος τα 

οποία εκπέμπονται μετά από ανελαστική σύγκρουση με τα ηλεκτρόνια της δέσμης. 

Λόγω της ισχυρής εξάρτησης από την τοπογραφία του δείγματος και του μικρού 

βάθους από το οποίο εκπέμπονται, τα δευτερογενή ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται 

για τη μελέτη της μορφολογίας των επιφανειών.  

Στο SEM, τα σήματα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτά των οπισθοσκεδαζόμενων 

και των δευτερογενών ηλεκτρονίων, αφού αυτά είναι συνάρτηση της τοπογραφίας της 
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προς μελέτη επιφάνειας. 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) αποτελεί σήμερα ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για τη μελέτη της μικροδομής των στερεών για τους εξής λόγους:  

 Παρέχει υψηλή διακριτική ικανότητα. Η διακριτική ικανότητα είναι προσεγγιστικά το 

μισό του μήκους κύματος του μέσου που χρησιμοποιούμε για την παρατήρηση και 

αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόσταση που μπορούμε να δούμε δύο αντικείμενα 

ξεχωριστά. Πρακτικά μπορούμε να έχουμε διακριτική ικανότητα περίπου 5-6 nm. 

 Παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του δείγματος. 

 Επιτρέπει τη μελέτη δειγμάτων και σε μικρές μεγεθύνσεις. 

Για τη μελέτη ενός δείγματος με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο απαιτείται κατάλληλη 

προετοιμασία. Τα μη αγώγιμα δείγματα που εξετάζονται στο SEM χρειάζεται να 

επικαλυφθούν με ένα λεπτό στρώμα αγώγιμου υλικού (συνήθως Χρυσού, Au ή 

Παλλάδιου, Pd). Αυτή η επικάλυψη είναι αναγκαία για να εξαλειφθεί η συσσώρευση 

στατικών ηλεκτρικών φορτίων από την ενεργειακή δέσμη ηλεκτρονίων που σαρώνει το 

μη αγώγιμο δείγμα. Τυχόν απουσία τέτοιας επικάλυψης προκαλεί φαινόμενα που έχουν 

ως αποτέλεσμα την αλλοιωμένη απεικόνιση του ειδώλου του δείγματος. Τα λεπτά αυτά 

υμένια  μπορούν να σχηματιστούν με ιοντική εξάχνωση ή με DC magnetron sputtering 

κατάλληλου υλικού ενώ πρέπει να είναι ομοιογενούς πάχους και να μην αντιδρούν με 

το δείγμα. 
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2.2.3. Υπέρυθρη φασματοσκοπία (InfraRed spectroscopy, IR) 

Η φασματοσκοπία υπερύθρου στηρίζεται στην αλληλεπίδραση της ύλης με το 

υπέρυθρο φως. Η αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί αλλαγές στη διπολική ροπή του 

μορίου, που μελετάται δημιουργώντας δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές, που εμφανίζονται 

σε ένα φάσμα υπερύθρου μπορούν να μας δώσουν την ταυτότητα των χημικών ειδών 

που υπάρχουν στο δείγμα. 

Όταν προσπίπτει υπέρυθρη ακτινοβολία 

σε ένα δείγμα ένα μέρος της 

απορροφάται και ένα άλλο διαπερνά το 

δείγμα (Transmittance). Το φάσμα που 

προκύπτει απεικονίζει τη μοριακή 

απορρόφηση και διαπερατότητα 

δίνοντας έτσι μια μοναδική μοριακή 

ταυτότητα όπως ακριβώς το δακτυλικό 

αποτύπωμα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 

η μέθοδος της υπέρυθρης 

φασματοσκοπίας είναι πολύ σημαντική 

στο χαρακτηρισμό των υλικών. 

 

Εικ. 2.12. Αρχή λειτουργίας της 
φασματοσκοπίας υπερύθρου (ανασχεδιασμένο 
από [10]). 

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως στη φασματοσκοπία υπερύθρου 

φασματοφωτόμετρα τύπου μετασχηματισμού Fourier (FT spectrometers) τα οποία 

στηρίζονται στην αρχή του συμβολόμετρου του Michelson. Τα φασματόμετρα αυτά 

έχουν καλύτερα πλεονεκτήματα από τα παλαιότερα, καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ακρίβεια, η συλλογή των φασμάτων είναι ταχύτερη, ο λόγος σήματος προς θόρυβο 

είναι μεγαλύτερος κ.α. 

 

2.2.3.1. Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (Fourier 

Transform – InfraRed spectroscopy, FT-IR) 

Τα φασµατοφωτόµετρα υπερύθρου FT-IR ανήκουν στην κατηγορία των 

φασματοφωτομέτρων, που δεν έχουν επιλογέα μήκους κύματος (μονοχρωμάτορα) και 

χρησιμοποιούν το μετασχηματισμό Fourier για τη δημιουργία του φάσματος. Στο 

όργανο αυτό αντί του μονοχρωμάτορα, χρησιμοποιείται το σαρωτικό συμβολόμετρο 

του Michelson µε το οποίο αναλύεται η υπέρυθρη ακτινοβολία. Η ανάλυση κατά Fourier 

ή αλλιώς ο μετασχηματισμός Fourier είναι η ανάλυση μιας μαθηματικής συνάρτησης ή 

μιας πειραματικής καμπύλης µε τη μορφή μιας τριγωνομετρικής σειράς. 
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Χρησιμοποιείται ως μέθοδος προσδιορισμού των αρμονικών συστατικών ενός 

πολύπλοκου περιοδικού κύματος, όπως αυτό που προέρχεται από τα 

φασµατοφωτόµετρα FT-IR. [10]  Η φασματοσκοπία FT-IR βασίζεται στην καταγραφή του 

φάσματος µε συμβολομετρικές μετρήσεις (interferometric measurements), που 

υπερτερούν των κοινών μηχανισμών σάρωσης τους φάσματος. Η διάταξη του 

μηχανισμού του συμβολόμετρου στο φασματοφωτόμετρο FT-IR παρουσιάζεται στην 

Εικ. 2.13. 

Ανιχνευτής

Πηγή δέσμης IR

Σταθερό 
κάτοπτρο

Κινούμενο 
κάτοπτρο

∆ιαχωριστής 
δέσμης

M2

M1 B

Θέση 
δείγματος

 

Εικ. 2.13. Σχηματικό διάγραμμα συμβολόμετρου στο φασματοφωτόμετρο FT-IR (ανασχεδιασμένο 
από [11]). 

 

Το συμβολόμετρο Michelson (Michelson Interferometer) είναι μια πλάκα (Β) 

κατασκευασμένη από ημιδιαφανές υλικό, συνήθως KBr, που δεν απορροφά την IR 

ακτινοβολία, και κατεργασμένη έτσι ώστε να ανακλά το 50% της ακτινοβολίας που 

προσπίπτει πάνω της. Η πλάκα διαιρεί την ακτινοβολία σε δύο ίσα μέρη αποστέλλοντας 

το πρώτο μισό στο κάτοπτρο Μ1 και το άλλο μισό στο Μ2. Οι δύο δέσμες ανακλώνται 

στα Μ1 και Μ2 και γυρνούν στην πλάκα του διαχωριστή (plate beam splitter) της 

δέσμης φωτός, όπου και συνενώνονται πάλι σε μια δέσμη φωτός, η οποία διαπερνά το 

δείγμα της ουσίας και οδηγείται στον ανιχνευτή. 

Στην περίπτωση μονοχρωματικής δέσμης φωτός μήκους κύματος λ (αν και στην 

περίπτωση της φασματοφωτομετρίας FT-IR δεν χρησιμοποιείται μονοχρωματική 

ακτινοβολία) που εκπέμπεται από την πηγή και συνενώνεται στην πλάκα Β, υπόκειται σε 
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θετική η αρνητική συμβολή ανάλογα με τις αποστάσεις της πλάκας Β από τα κάτοπτρα 

Μ1 και Μ2. Εάν οι αποστάσεις αυτές είναι ίσες ή διαφέρουν κατά ένα ακέραιο 

πολλαπλάσιο του μήκους κύματος της μονοχρωματικής δέσμης, τότε δημιουργείται 

θετική συμβολή που δίνει μια δέσμη φωτός μεγάλης έντασης. Εάν, όμως οι αποστάσεις 

της Β από τα Μ1 και Μ2 δεν είναι ακέραια πολλαπλάσια του μήκους κύματος, τότε οι 

δέσμες φωτός ανακλώνται στα κάτοπτρα και επανέρχονται στην Β, όπου και 

εξουδετερώνονται. 

Στη μονάδα του συμβολόμετρου, το κάτοπτρο Μ2 κινείται αργά προς την πλάκα Β ή 

απομακρύνεται από αυτή. Με τον τρόπο αυτό ο ανιχνευτής δέχεται ακτινοβολία 

εναλλασσόμενης έντασης λόγω του φαινομένου της συμβολής. Η πηγή μπορεί να 

εκπέμπει μια σειρά από μονοχρωματικές ακτινοβολίες (ν1, ν2 κλπ), που δημιουργούν 

στον ανιχνευτή ένα περίπλοκο «μίγμα» ακτινοβολιών με εναλλασσόμενες εντάσεις. Με 

τη βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier και με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι 

δυνατό να προσδιοριστούν οι συχνότητες και οι εντάσεις των ακτινοβολιών και τελικά 

να δημιουργηθεί το υπέρυθρο φάσμα. 

Όταν η συνενωμένη δέσμη ακτινοβολίας από την πλάκα B του συμβολόμετρου 

κατευθύνεται στο δείγμα, πριν φθάσει στον ανιχνευτή, οι απορροφήσεις του δείγματος 

θα εμφανιστούν ως κενά στην κατανομή των συχνοτήτων. Με το μετασχηματισμό 

Fourier τα κενά αυτά μετατρέπονται στο κανονικό φάσμα IR. Συνήθως η καταγραφή 

των σημάτων που δέχεται ο ανιχνευτής γίνεται κάθε 1/1000 του δευτερολέπτου και κάθε 

πληροφορία συσσωρεύεται σε ένα από τα 1000 σημεία του προγραμματισμένου 

φάσματος. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής επεξεργάζεται τις πληροφορίες (εντάσεις 

απορροφήσεων σε διάφορες συχνότητες), εκτελεί τους μετασχηματισμούς Fourier σε 

λίγα δευτερόλεπτα και παρουσιάζει ένα κανονικό φάσμα υπερύθρου. Η παραπάνω 

διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα (10-20 sec) και μετά από έναν αριθμό 

σαρώσεων (20-100 σαρώσεις) του φάσματος ο «θόρυβος» μειώνεται σημαντικά, ενώ 

οι εντάσεις των απορροφήσεων βελτιώνονται σε σημαντικό βαθμό. 
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Εικ. 2.14. Διαδικασία εξαγωγής φάσματος IR με μετασχηματισμό Fourier (ανασχεδιασμένο από 
[11]). 

 

 

Εικ. 2.15. Σχηματικό διάγραμμα υπέρυθρου φασματοφωτομέτρου FT-IR (ανασχεδιασμένο από 
[11]). 

 

Η τεχνική αυτή του FT-IR έχει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες τεχνικές 

φασματοσκοπίας. 
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Καταρχήν, η χρήση των υπολογιστών στη φασματοσκοπία FT-IR προσφέρει τη 

δυνατότητα ταχείας λήψης πολλαπλών φασμάτων, υπολογισμού του μέσου όρου 

τους, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων. Τούτο συνεπώς οδηγεί στην 

καταγραφή φασμάτων υψηλής ποιότητας. Είναι δυνατή επίσης η αφαίρεση φασμάτων 

(difference spectroscopy) και επομένως η ακριβής ανίχνευση πολύ μικρών μεταβολών 

που οφείλονται τόσο σε μεταβαλλόμενη σύσταση, όσο και στη φυσική κατάσταση του 

δείγματος. 

Η ύπαρξη «βιβλιοθήκης» φασμάτων υπερύθρου παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης του 

φάσματος ενός μείγματος συστατικών στα επί μέρους συστατικά του και επομένως τη 

δυνατότητα ποιοτικής/ποσοτικής ανάλυσης του μείγματος. Επιπλέον, είναι δυνατή η 

μελέτη μοριακών αλλαγών και αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, δεσμοί υδρογόνου 

και ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις προκαλούν συνήθως είτε μετατοπίσεις στη 

συχνότητα απορρόφησης, είτε αλλαγή στο συντελεστή μοριακής απορρόφησης. Και 

οι δύο αυτές φασματικές διαφορές μπορούν να μελετηθούν λεπτομερώς με την τεχνική 

των φασμάτων διαφοράς. 

Επιπλέον, υπάρχει ένα κινητό κομμάτι του εξοπλισμού, το κινητό κάτοπτρο (Μ2), η 

δυνατότητα του οποίου να μεταβάλλει την απόσταση του από την πλάκα του 

συμβολομέτρου, δίνει την ευκαιρία στο φασματοφωτόμετρο αφενός να μεταβάλλει την 

διαχωριστική του ικανότητα και αφετέρου να ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις της υγρασίας 

και του CO2 του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης, επειδή δεν γίνεται σκέδαση ή 

φιλτράρισμα της ακτινοβολίας, το FT-IR έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και στο 

άπω υπέρυθρο, όπου η ενέργεια των φωτονίων είναι πολύ μικρή. Αυτό αποτελεί 

μεγάλο πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στο άπω υπέρυθρο (far-infrared). 

Η μεγάλη ευαισθησία που χαρακτηρίζει τη φασματοσκοπία FT-IR μετατρέπεται σε 

μειονέκτημα στην περίπτωση που η ατμόσφαιρα του φωτομέτρου δεν έχει πλήρως 

εκκενωθεί, ή αντικατασταθεί με άζωτο. Τότε, το φάσμα υπερύθρου παρουσιάζει έντονες 

απορροφήσεις που οφείλονται στο Η2Ο και το CO2 του χώρου του φωτομέτρου. Το 

σοβαρότερο όμως μειονέκτημα της φασματοσκοπίας FT-IR είναι η απαιτούμενη 

ακριβής ρύθμιση των οπτικών του οργάνου, κυρίως του συμβολομέτρου Michelson. Σε 

αντίθεση με τα συμβατικά φασματοφωτόμετρα, που δίνουν χαμηλής ποιότητας αλλά 

χρησιμοποιήσιμα φάσματα όταν δεν είναι καλώς ρυθμισμένα, τα φωτόμετρα FT-IR δεν 

παρέχουν καμία πληροφορία όταν δεν έχουν καλή ρύθμιση. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα φασματοφωτόμετρο υπερύθρου Bruker 

(IFS 66v/S) που παρουσιάζεται στην Εικ. 2.16. 
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Εικ. 2.16. Φωτογραφία φασματοφωτομέτρου υπερύθρου Bruker (IFS 66v/S). 

 

2.2.4. Φασματοσκοπία Raman (Raman spectroscopy) 

Η φασματοσκοπία Raman είναι ένας τύπος φασματοσκοπίας δόνησης, παρόμοια με 

τη φασματοσκοπία υπερύθρου (IR). Εντούτοις, ενώ οι ζώνες IR προκύπτουν από 

μεταβολές στη διπολική ροπή ενός μορίου, οι ζώνες Raman προκύπτουν από 

μεταβολές στην πόλωσή του. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μεταβάσεις που επιτρέπονται 

στη φασματοσκοπία Raman είναι απαγορευμένες στο IR, έτσι αυτές οι τεχνικές είναι 

συχνά συμπληρωματικές. 

Η φασματοσκοπία Raman διερευνά τα ενεργειακά επίπεδα εξετάζοντας τις συχνότητες 

που υπάρχουν στη σκεδαζόμενη από τα μόρια ή πολυατομικά ιόντα ακτινοβολία. Μια 

μονοχρωματική δέσμη ακτινοβολίας συνίσταται από μια πλημμύρα φωτονίων ίδιας 

ενέργειας. Αν μια τέτοια δέσμη ακτινοβολίας συχνότητας νi προσπέσει σε ένα δείγμα, το 

10-1 % των φωτονίων σκεδάζονται κατά τη σύγκρουσή τους με τα μόρια του δείγματος. 

Τα περισσότερα των σκεδαζόμενων φωτονίων μένουν ενεργειακά αμετάβλητα (νi, 

ακτινοβολία Rayleigh), ενώ μόλις το 10-2 % των σκεδαζομένων ή το 10-3 % των 

προσπιπτόντων φωτονίων σκεδάζονται με ταυτόχρονη μεταβολή της ενέργειάς τους. 

Μερικά από αυτά χάνουν λίγη από την ενέργειά τους και σκεδάζονται με μικρότερη 

ενέργεια και επομένως με μικρότερη συχνότητα (νi-νf, Stokes ακτινοβολία). Ακόμη 

λιγότερα είναι δυνατό να πάρουν κάποιο ποσό ενέργειας από τα μόρια του δείγματος, 

∆ιαχωρ. δέσμης 

Θάλαμος δειγμάτων 

∆ιαμέρισμα 
πηγής IR 

Ανιχνευτής 
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αν τα τελευταία ήταν ήδη διεγερμένα, και να εξέλθουν με μεγαλύτερη συχνότητα (νi+νf 

anti-Stokes ακτινοβολία). 

 

Εικ. 2.17. Διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων σκέδασης Rayleigh καθώς και σκέδασης Stokes και 
anti-Stokes [12]). 

 

Αυτές οι μετατοπίσεις νf της συχνότητας από την προσπίπτουσα ακτινοβολία νi, που 

αντιπροσωπεύουν την ενεργειακή διαφορά μεταξύ  προσπίπτοντος και σκεδαζόμενου 

φωτονίου, ισοδυναμούν με τη διαφορά μεταξύ δυο ενεργειακών επιπέδων δόνησης του 

μορίου. Η φασματοσκοπία Raman μετράει αυτές ακριβώς τις ενεργειακές διαφορές 

κάθε μια απ’ τις οποίες αντιπροσωπεύει τη διέγερση μιας ορισμένης κανονικής 

μορφής δόνησης του εν’ λόγω μορίου. Μια κορυφή σκέδασης Raman αντιστοιχεί σε 

μια κανονική μορφή δόνησης ενός διακεκριμένου χημικού είδους. Οι κανονικές μορφές 

δόνησης προκαλούν μεταβολή στην πόλωση του θεωρούμενου χημικού είδους, 

ονομάζονται Raman ενεργές και είναι αυτές που δίνουν σκέδαση Raman. Το σύνολο 

λοιπόν των ενεργών σε Raman κανονικών μορφών δόνησης ενός διακεκριμένου 

χημικού είδους αναγεννά ένα μοναδικό φάσμα Raman. 

Οι συχνότητες δόνησης νf παρατηρούνται ως μετατοπίσεις νi ± νf (Raman shifts) από 

την προσπίπτουσα ακτινοβολία νi στην περιοχή του ορατού ή του υπεριώδους. 

Η ανελαστική σκέδαση Raman (νi + νf) είναι 103 με 104 φορές ασθενέστερη της 

ελαστικής Rayleigh (νi), ενώ οι συχνότητες δόνησης των ανιχνευόμενων χημικών ειδών 

στα Μ-ΜΧn συστήματα είναι στην περιοχή μεταξύ 30-600 cm-1. Η απαιτούμενη λοιπόν 

ισχύς και μονοχρωματικότητα της διεγείρουσας ακτινοβολίας εξασφαλίζεται με τη 

χρησιμοποίηση ισχυρών γραμμών εκπομπής lasers. 

Ένα φασματοφωτόμετρο Raman αποτελείται από τρία βασικά μέρη: το λέιζερ, τη 

συσκευή συλλογής και το φασματογράφο: 

Το λέιζερ χρησιμοποιείται για να διεγείρει τα φάσματα Raman επειδή αφενός δίνει 

μονοχρωματική δέσμη φωτός και αφετέρου ικανοποιητική ένταση για να παραχθεί 
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καθαρό φάσμα, χωρίς ξένες ζώνες. Τα λέιζερ που χρησιμοποιούνται για τη 

φασματοσκοπία Raman πρέπει να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα μήκους 

κύματος και χαμηλή εκπομπή υποβάθρου. 

Το σύστημα συλλογής αποτελείται από οπτική ίνα που δέχεται τα σκεδαζόμενα 

φωτόνια, τα φιλτράρει από διάφορες ακτινοβολίες υποβάθρου και τα οδηγεί στο 

φασματογράφο. 

Όταν τα μετατοπισμένα κατά Raman φωτόνια εισέλθουν στο φασματογράφο, 

διέρχονται αρχικά μέσω ενός φράγματος περίθλασης που τα διαχωρίζει ανάλογα με το 

μήκος κύματός τους και μετά προωθούνται στον ανιχνευτή ο οποίος καταγράφει την 

ένταση του σήματος Raman σε κάθε μήκος κύματος. 

 

Εικ. 2.18. Σχηματικό διάγραμμα φασματοφωτομέτρου Raman (ανασχεδιασμένο από [12]). 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε 

ένα φασματοφωτόμετρο Raman Jobin 

Yvon (T-64000) με μήκη κύματος 240 - 840 

cm-1 που διαθέτει αερόψυκτο λέιζερ Ar+ 

(Spectra-Physics, 163-A42) μήκους κύματος 

514.5 nm και μέση ισχύ ~2 W όπως 

παρουσιάζεται στην Εικ. 2.19. 

 

 

Εικ. 2.19. Φωτογραφία φασματοφωτομέτρου 
Raman Jobin Yvon (T-64000). 
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2.2.5. Φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας (Photoluminescence, PL) 

Η φωτοφωταύγεια (PL) είναι η αυθόρμητη εκπομπή φωτός από ένα υλικό κάτω από  

οπτική διέγερση [13]. Η ενέργεια του φωτονίου διέγερσης και η έντασή του επιλέγονται 

κατάλληλα για να εξετάζονται διαφορετικές περιοχές και συγκεντρώσεις διέγερσης στο 

δείγμα. Το φαινόμενο ονομάζεται φωτοφωταύγεια (photoluminescence) γιατί η 

ενέργεια διέγερσης που παρέχεται στο δείγμα είναι υπό την μορφή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας (όπως το φως από μια δέσμη λέιζερ ή μια λάμπα), σε αντίθεση με την 

ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence) ή την θερμοφωταύγεια που η ενέργεια 

διέγερσης είναι ηλεκτρική ή θερμική αντίστοιχα.  

Η οπτική διέγερση-αποδιέγερση γίνεται με εκπομπή ακτινοβολίας, οπότε εκλύεται 

ενέργεια με φωτόνια, ενώ η μη-οπτική διέγερση-αποδιέγερση γίνεται χωρίς εκπομπή 

ακτινοβολίας, οπότε εκλύεται ενέργεια με παραγωγή φωνονίων. Άρα σημαντικότερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτική διέγερση-αποδιέγερση κατά την οποία έχουμε 

εκπομπή οπτικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που καλείται φωταύγεια 

(luminescence) και πραγματοποιείται με τους κάτωθι δυνατούς τρόπους: 

 Επανασύνδεση εξιτονίων (exciton recombination). 

 Μεταβάσεις από Ζώνη-σε-Ζώνη (band-to-band recombination). 

 Μεταβάσεις μεταξύ Δότη-Δέκτη και Πρόσμιξης-Ζώνης. 

 

Η μέθοδος της φωτοφωταύγειας βασίζεται στην απορρόφηση μονοχρωματικού 

φωτός με ενέργεια μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του δείγματος και στην εν’ 

συνεχεία αποδιέγερσή του σε επιτρεπόμενες καταστάσεις. Όταν οι μετρήσεις γίνονται 

σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούμε να αποφύγουμε την θερμική διέγερση των 

φορέων. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι χρησιμοποιείται χωρίς να γίνεται 

ιδιαίτερη προετοιμασία στα δείγματα. Η πειραματική διάταξη της μεθόδου έχει ως εξής: 

Το πείραμα πραγματοποιείται πάνω σε μια αντικραδασμική  τράπεζα για ασφάλεια από 

δονήσεις. Τα δείγματα τοποθετούνται σε κατάλληλο στήριγμα που βρίσκεται μέσα σε 

έναν κρυοστάτη Ηλίου (He) ο οποίος έχει την δυνατότητα να καλύψει θερμοκρασίες 

από 18 Κ έως και 300 Κ. 

Για τη διέγερση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα συνεχές λέιζερ He-Cd με μήκος 

κύματος 325 nm και μέση ισχύ 32 mW και ένα παλμικό λέιζερ YAG με λ=266 nm, 

συχνότητα 7,6 kHz και μέση ισχύ 5 mW. Μετά τη διέγερσή τους, τα δείγματα εκπέμπουν 

φως το οποίο συγκεντρώνεται με τη χρήση ενός συγκεντρωτικού φακού και οδηγείται 
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σε ένα μονοχρωμάτορα για ανάλυση. Ο συγκεντρωτικός φακός είναι φτιαγμένος για 

μήκη κύματος από 190 nm μέχρι 1100 nm. 

Ο μονοχρωμάτορας αφού αναλύσει το πολυχρωματικό φως του κάθε δείγματος στα 

διάφορα μήκη κύματος το οδηγεί σε μια CCD κάμερα η οποία ψύχεται με υγρό άζωτο 

(LN2), για περαιτέρω ανάλυση. Η πειραματική διάταξη της μεθόδου φαίνεται στις 

Εικ. 2.20 και Εικ. 2.21. 

 

Εικ. 2.20. Σχηματική παράσταση της φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας (ανασχεδιασμένο από 
[13]). 
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Κρυοστάτης
Ηλίου 18k-300KΨυχόμενη CCD κάμερα

Μονοχρωμάτορας

∆έσμη λέιζερ
Φωτοφωταύγεια

Θάλαμος
δείγματος

Κρυοστάτης
Ηλίου 18k-300KΨυχόμενη CCD κάμερα

Μονοχρωμάτορας

∆έσμη λέιζερ
Φωτοφωταύγεια

Θάλαμος
δείγματος

 

Εικ. 2.21. Φωτογραφία της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για μετρήσεις 
φωτοφωταύγειας. 
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2.2.6. Οπτικές ιδιότητες, φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού 

(UV-Vis spectroscopy) 

Το φάσμα απορρόφησης ενός υλικού στην 

περιοχή υπεριώδους-ορατού παρέχει 

πληροφορίες για τις οπτικές του ιδιότητες, οι 

οποίες σχετίζονται άμεσα με την 

ηλεκτρονική του δομή. Δίνει την δυνατότητα 

υπολογισμού του οπτικού χάσματος και 

αποτελεί μέτρο της ποιότητας των υλικών. 

Οι οπτικές ιδιότητες (οπτική διαπερατότητα) 

των δειγμάτων ZnO σε γυαλί μικροσκοπίου 

και Corning 7059 έγιναν με τη βοήθεια ενός 

Perkin Elmer UV/VIS φασματόμετρου 

διέλευσης σε μήκη κύματος λ=190-1100 nm 

και έδειξαν ότι είναι διαπερατά στο ορατό. 

 

Εικ. 2.22. Φωτογραφία φασματοφωτομέτρου 
υπεριώδους-ορατού Perkin Elmer (Cary 50). 

Ο λόγος της έντασης του φωτός που διαπερνά ένα δείγμα I προς την αρχική ένταση Io 

δίνεται από το νόμο του Beer - Lambert: 

ad
0I I e−=  (Εξ. 2.1) 

Αν το δείγμα έχει πάχος d, συντελεστή απορρόφησης α και ανακλαστικότητα R, τότε η 

διαπερατότητα δίνεται από την εξίσωση: 

Τ=(1-R)2e-αd  (Εξ. 2.2) 

Η ανακλαστικότητα είναι σχεδόν σταθερή και μικρή και δεν λαμβάνεται υπόψη. Από την 

παραπάνω σχέση και αφού εξαλειφθεί η ανακλαστικότητα του γυαλιού (ή corning 

7059) προσδιορίζεται ο συντελεστής απορρόφησης: 

sln(T )
α=

d
,  με  Τs=T/Tc (Εξ. 2.3) 

όπου, Τs η διαπερατότητα του δείγματος 

Τc η διαπερατότητα του γυαλιού. 

Όμως, για απευθείας μεταβάσεις μεταξύ των ακμών των παραβολικών ενεργειακών 
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ζωνών η εξάρτηση του συντελεστή απορρόφησης από την ενέργεια των 

προσπιπτόντων φωτονίων (hv) δίνεται από την εξίσωση: 

α(hv)=Α*(hv-Eg)1/2 (Εξ. 2.4) 

ή 

* 1/2
g

hcα(hv)=A ( -E )
λ

  (Εξ. 2.5) 

όπου, Α* είναι μια πολλαπλασιαστική σταθερά, και 

Εg το οπτικό ενεργειακό χάσμα του υλικού. 

Επομένως, κάνοντας τη γραφική παράσταση του α2 με την ενέργεια (hv) και 

προσαρμόζοντας μια ευθεία γραμμή στην περιοχή πάνω από την ακμή 

απορρόφησης, υπολογίζεται το ενεργειακό χάσμα ως η τομή αυτής της ευθείας με τον 

άξονα των ενεργειών. 
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2.3. Υπολογισμός απόκρισης αισθητήρων σε περιβάλλον 

όζοντος 

Η ευαισθησία των νανοδομών ZnO σε όζον μελετήθηκε σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος σε ένα γυάλινο αντιδραστήρα που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο 

της «Ομάδας Υλικών» του ΙΗΔΛ στο ΙΤΕ. 

 

Εικ. 2.23. Φωτογραφία της διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τα στάδια της φωτοαναγωγής 
των δειγμάτων και οξείδωσής τους σε όζον. 

 

Τα δείγματα ZnO που μελετήθηκαν είχαν εναποτεθεί με την τεχνική ACG σε διάφορα 

υποστρώματα (γυαλί μικροσκοπίου, Corning 7059) που είχαν ηλεκτρικής επαφές NiCr 

οι οποίες εναποτέθηκαν με τη μέθοδο της θερμικής εξάχνωσης όπως αναφέρθηκε 

στην ενότητα 2.1. 

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της αγωγιμότητας αποτελείται από ένα 

γυάλινο θάλαμο, μέσα στον οποίο δημιουργείται ένα μέσο κενό (rough vacuum) της 
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τάξεως 10-3 mbar με τη βοήθεια μιας περιστροφικής μηχανικής αντλίας λαδιού. Η 

απόκριση των δειγμάτων και η μελέτη της ευαισθησίας τους σε όζον βασίζεται σε 

διαδοχικά στάδια φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε περιβάλλον όζοντος και στη 

μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από αυτά. 

Το στάδιο της φωτοαναγωγής των δειγμάτων ZnO γίνεται με τη χρήση μιας μικρής 

λάμπας υδραργύρου (Hg) σε σχήμα μολυβιού (pencil lamp), που εκπέμπει ισχυρή 

ακτινοβολία με μήκος κύματος λ = 254 nm και μέση ένταση 4 mW/cm2, ως πηγή 

υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) σε απόσταση 1 cm από το δείγμα και απευθείας 

έκθεσή τους σε υπεριώδη ακτινοβολία για περίπου 15 min. 

Η ακόλουθη οξείδωση σε όζον (Ο3) πραγματοποιήθηκε στον ίδιο θάλαμο 

χρησιμοποιώντας μια πανομοιότυπη λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία όμως 

βρίσκονταν μακριά από το δείγμα έτσι ώστε να αποφευχθεί η φωτοαναγωγή του, ενώ 

παράλληλα στο θάλαμο εισρέει οξυγόνο (Ο2) υπό σταθερή πίεση (περίπου 800 mbar) 

μέσω του διαμερίσματος της λάμπας οξείδωσης. Η αντίδραση μεταξύ υπεριώδους 

ακτινοβολίας και οξυγόνου οδηγεί στο σχηματισμό όζοντος (~1 ppm). Η διαδικασία 

της οξείδωσης διαρκεί περίπου 45 min. 

Απαγωγός

Γυάλινος
αντιδραστήρας

Βαλβίδα
ανακούφισης

O2

Περιστροφική αντλία

UV Hg pencil lamp

O3

Γυάλινος
αντιδραστήρας

UV λάμπα Hg
αναγωγής

UV λάμπα Hg
οξείδωσης

O3

O2

Περιστροφική αντλία

∆ε
ίγμ
α

Βαλβίδα
ανακούφισης

Απαγωγός

Απαγωγός

 

Εικ. 2.25. Σχηματική παράσταση της διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τα στάδια της 
φωτοαναγωγής των δειγμάτων και οξείδωσής τους σε όζον. 
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Οι μετρήσεις της έντασης ηλεκτρικού 

ρεύματος έγιναν με τη χρήση ενός 

ηλεκτρόμετρου Keithley 6517A ασκώντας 

στα δείγματα ένα ηλεκτρικό πεδίο 1 V. 

Οι τιμές της έντασης (I) καταγράφηκαν για 

συνεχόμενους κύκλους φωτοαναγωγής των 

δειγμάτων και οξείδωσής τους σε περιβάλλον 

όζοντος. 

 

Εικ. 2.24. Φωτογραφία ηλεκτρόμετρου 
Keithley 6517A. 

Πριν από κάθε μέτρηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας γίνονταν πάντα μετρήσεις έντασης-

τάσης (I-V) για να επιβεβαιωθεί η ωμική συμπεριφορά των επαφών. 

Τα δείγματα ZnO όπως παρασκευάζονται με την τεχνική ACG βρίσκονται αρχικά σε 

μονωτική κατάσταση. Κατά τη διαδικασία της φωτοαναγωγής, με απευθείας έκθεσή 

τους σε υπεριώδη ακτινοβολία παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στην τιμή της 

έντασης ρεύματός του κατά 5-6 τάξεις μεγέθους, μέχρις ότου αυτή πάρει μια σταθερή 

τιμή που ονομάζεται τιμή κορεσμού Iph. Αντίστοιχα, στο στάδιο της οξείδωσης σε όζον 

η ένταση του διερχόμενου ρεύματος στο δείγμα μειώνεται μέχρι μια ελάχιστη τιμή, που 

ονομάζεται Io. 

Τελικά, εκκενώνεται ο θάλαμος από την παρουσία όζοντος και ακολουθούν πολλοί 

κύκλοι φωτοαναγωγής και οξείδωσης μέσω των οποίων διαπιστώνεται ότι η 

παραπάνω συμπεριφορά των δειγμάτων είναι πλήρως επαναλήψιμη. 

Στην παρούσα εργασία η απόκριση των αισθητήρων S σε όζον ορίζεται ως το πηλίκο 

της έντασης του ηλ. ρεύματος στο στάδιο της φωτοαναγωγής (Iph) προς την 

αντίστοιχη τιμή στο στάδιο της οξείδωσης (Io). Δηλαδή: 

ph

o

I
S

I
=  (Εξ. 2.7) 
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Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα πειραματικά 

αποτελέσματα αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής. 

Παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα από τις τεχνικές χαρακτηρισμού που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα: 

Έτσι, αρχικά παρατίθενται και σχολιάζονται τα δομικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων όπως 

εξάγονται από μετρήσεις περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) ενώ υπολογίζονται και οι 

κρυσταλλικές σταθερές τους με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

(SEM) από την οποία εξάγουμε συμπεράσματα όσον αφορά τη μορφολογία των δειγμάτων σε 

διάφορα υποστρώματα και τη μεταβολή της με την πάροδο του χρόνου κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες εναπόθεσης όπως για παράδειγμα την επίδραση του pH. 

Έπειτα, επιχειρείται η μελέτη της μικροδομής και η ταυτοποίηση των χημικών δεσμών των 

δειγμάτων με τη χρήση τεχνικών όπως η φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier 

(FT-IR) και η φασματοσκοπία Raman. 

Οι οπτικές ιδιότητες των δειγμάτων μελετώνται με τη φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού και τη 

φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας. 

Η παρούσα ενότητα ολοκληρώνεται με τη μελέτη της ευαισθησίας των δειγμάτων ως αισθητήρες 

όζοντος με τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό τους που βασίζεται στην πειραματική διάταξη που έχει 

ήδη περιγραφεί στο κεφάλαιο 2. 

Συζήτηση - Αποτελέσματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
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3.1. Εναπόθεση νανοδομών ZnO σε Si (100) για 1-72 hr 
Σε αυτή τη σειρά εναποτέθηκαν δείγματα ZnO για 1 hr, 5 hr, 10 hr, 15 hr, 20 hr, 30 hr, 

40 hr και 72 hr πάνω σε Si (100) από ισομοριακό διάλυμα Zn(NO3)2. 6H2O και εξαμεθυλ-

τετραμίνης (C6H12N4, HMTA) συγκέντρωσης 10-2 M σε θερμοκρασία 95 οC. 

Επιλέχθηκε Si (100) ως υπόστρωμα προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση των 

δειγμάτων ZnO με διάφορες τεχνικές όπως για παράδειγμα της φασματοσκοπίας 

υπερύθρου ενώ παράλληλα το εύρος του χρόνου εναπόθεσης ήταν αρκετά μεγάλο 

(1 hr - 72 hr) ώστε να μελετηθεί η μεταβολή των ιδιοτήτων τους με την πάροδο του 

χρόνου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

δειγμάτων ZnO καθώς και οι οπτικές τους ιδιότητες και η απόκρισή τους σε περιβάλλον 

όζοντος βάσει των τεχνικών που έχουν ήδη αναφερθεί. 

 

3.1.1. Μελέτη της κρυσταλλικής δομής των δειγμάτων με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 

Στην Εικ. 3.1 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές XRD για τα δείγματα 

νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα πυριτίου (Si (100)) για χρόνους εναπόθεσης 1 hr, 2 hr, 

5 hr, 15 hr, 20 hr, 30 hr και 40 hr, στους 95oC καθώς και τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα 

Miller ανάπτυξης του ZnO. Για όλους τους χρόνους εναπόθεσης, εμφανίζονται οξείες 

κορυφές στα γραφήματα XRD που αντιστοιχούν στο εξαγωνικό P6(3)mc ZnO με δομή 

wurtzite σύμφωνα με το αρχείο JCPDS No. 36-1451. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε χρόνο εναπόθεσης από 1 hr έως και 40 hr τα 

γραφήματα περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ είναι παρόμοια (Εικ. 3.1) ενώ ο αριθμός των 

κορυφών είναι ικανός ώστε να υπολογιστούν οι κρυσταλλικές σταθερές των 

δειγμάτων. 

Επίσης, είναι εμφανείς οι χαρακτηριστικές κορυφές του Si (100) με διακριτή μείωση της 

έντασής τους όσο αυξάνεται ο χρόνος εναπόθεσης γεγονός που μάλλον οφείλεται 

στην αύξηση της κάλυψης του υποστρώματος. 
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Εικ. 3.1. Χαρακτηριστικές κορυφές περίθλασης 
ακτίνων Χ των δειγμάτων ZnO σε Si (100) για 
χρόνους εναπόθεσης 1 hr (a), 2 hr (b), 5 hr (c), 
15 hr (d), 20 hr (e), 30 hr (f) και 40 hr (g). 

Για 72 hr σύνθεσης παρουσιάζονται επιπλέον κορυφές υποδηλώνοντας σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία [1] την ύπαρξη Zn(OH)2 ως παραπροϊόν της χημικής αντίδρασης. 

Έτσι, στην (Εικ. 3.2) παρουσιάζεται το διάγραμμα περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ για το 

δείγμα ZnO με χρόνο εναπόθεσης 72 hr ενώ οι κορυφές που αντιστοιχούν σε Zn(OH)2 

σημειώνονται με αστερίσκο «∗». Παράλληλα, γίνεται παράθεση του διαγράμματος XRD 

του Zn(OH)2 βάσει της βιβλιογραφίας και γίνεται αντιστοίχιση των κορυφών του  

Zn(OH)2 του δείγματος για εύρος γωνιών 2θ 30ο-60ο. 
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Εικ. 3.2. Διάγραμμα περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ για το δείγμα ZnO σε Si (100) με χρόνο 
εναπόθεσης 72 hr. Οι κορυφές του δείγματος που αντιστοιχούν σε Zn(OH)2 σημειώνονται με «∗» 
ενώ παράλληλα γίνεται αντιστοίχιση με το διάγραμμα XRD του Zn(OH)2 βάσει της βιβλιογραφίας. 

 

Για κάθε δείγμα ZnO υπολογίστηκε το 

εύρος κάθε κορυφής περίθλασης 

ακτίνων Χ της στο μισό της έντασής της 

(FWHM) και έτσι, στον Πίνακα 3.1 

παραθέτονται οι τιμές του FWHM για τις 

τρεις κύριες κορυφές περίθλασης των 

δειγμάτων ZnO για κάθε χρόνο 

εναπόθεσης. 

Πίνακας 3.1. Υπολογισμός του FWHM για τις 
τρεις κύριες κορυφές των δειγμάτων ZnO σε 
Si (100) (κορυφή (100), (002) και (111)) για χρόνο 
εναπόθεσης 1-72 hr. 

FWHM Χρόνος 
εναπόθεσης (100) (002) (101) 

0.17776 0.15451 0.20682 01 hr 
0.16579 0.15082 0.20208 02 hr 
0.16929 0.17549 0.20129 05 hr 
0.15951 0.16952 0.19312 15 hr 
0.16060 0.16389 0.19582 20 hr 
0.16853 0.16184 0.19797 30 hr 
0.16917 0.16857 0.20470 40 hr 
0.16977 0.15616 0.20111 72 hr 
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Όπως είναι φανερό από τον 

Πίνακα 3.1 και την Εικ. 3.3, το FWHM 

γενικά μειώνεται για κάθε κορυφή 

ανάπτυξης του ZnO μέχρι και 15 hr 

εναπόθεσης, υποδεικνύοντας τη 

βελτίωση της κρυσταλλικότητας των 

δειγμάτων. Για μεγαλύτερες 

περιόδους σύνθεσης το FWHM 

αυξάνεται επισημαίνοντας έτσι την 

μείωση της κρυσταλλικότητας των 

δειγμάτων ZnO για χρόνους 

μεγαλύτερους των 15 hr. 

Έχοντας γνωστό το FWHM για την 

κύρια διεύθυνση ανάπτυξης του 

ZnO σε Si (100) (διεύθυνση (100) για 

2θ=31.74°), υπολογίστηκαν οι μέσες 

διαστάσεις των κρυσταλλιτών των 

νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα 

Si (100) από την εξίσωση του 

Scherrer (βλέπε ενότητα 2.2.1 του 

πειραματικού μέρους).  
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Εικ. 3.3. Γραφική παράσταση του FWHM για τις 
κορυφές (100) (a), (002) (b) και (101) (c) για τα 
δείγματα ZnO σε Si (100) με χρόνο εναπόθεσης 1-
72 hr. 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στην Εικ. 3.4 ως συνάρτηση του 

χρόνου εναπόθεσης για 2θ=31.74°. 

Παρατηρούμε ότι το μέγεθος των 

κρυσταλλιτών αυξάνεται μέχρι 15 hr 

εναπόθεσης, ενώ για μεγαλύτερες 

περιόδους σημειώνεται μείωση του 

μεγέθους των κρυσταλλιτών. 
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Εικ. 3.4. Μέγεθος κρυσταλλιτών σε συνάρτηση με το 
χρόνο εναπόθεσης για 2θ=31.74ο σε Si (100) στους 
95οC. 
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Για κάθε δείγμα ZnO υπολογίστηκαν οι 

κρυσταλλικές σταθερές α και c του 

εξαγωνικού του πλέγματος (Εικ. 3.5) με τη 

χρήση του λογισμικού «Chekcell» 

(Πίνακας 3.2). 

Από τον Πίνακα 3.2 είναι φανερό ότι όσο 

αυξάνεται ο χρόνος εναπόθεσης τόσο οι 

τιμές των κρυσταλλικών σταθερών α και c 

των δειγμάτων ZnO φθίνουν. Επιπλέον, ο 

λόγος c/α είναι πολύ κοντά στη θεωρητική 

τιμή της ιδανικής εξαγωνικής δομής wurtzite 

(αθεωρ.=3.2496, cθεωρ.=5.2042 ⇒ c/a=1.633 

[2]). 

Στην Εικ. 3.6 παρατίθενται οι κρυσταλλικές 

σταθερές α και c για τα δείγματα ZnO σε 

Si (100) για χρόνους εναπόθεσης 1-72 hr. 

Πίνακας 3.2. Υπολογισμός των 
κρυσταλλικών σταθερών του δείγματος 
ZnO σε Si (100) για χρόνο εναπόθεσης 1-
72 hr. 

Κρυσταλλικές σταθερές Χρόνος 
εναπόθεσης a (Å) c (Å) c/a 

3.2507 5.2090 1.6024 01 hr 
3.2506 5.2087 1.6024 02 hr 
3.2505 5.2078 1.6022 05 hr 
3.2504 5.2055 1.6015 15 hr 
3.2502 5.2049 1.6014 20 hr 
3.2500 5.2045 1.6014 30 hr 
3.2498 5.2053 1.6017 40 hr 
3.2496 5.2077 1.6026 72 hr 

 

 
Εικ. 3.5. Ορισμός παραμέτρων πλέγματος 
εξαγωνικής δομής μέγιστης πυκνότητας 
(HCP). 
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Εικ. 3.6. Κρυσταλλικές σταθερές α (a) και c (b) της εξαγωνικής δομής wurtzite των δειγμάτων 
ZnO σε Si (100) για χρόνο εναπόθεσης 1-72 hr. 
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Στην Εικ. 3.7 παρουσιάζεται ο λόγος των κρυσταλλικών σταθερών c/a των δειγμάτων 

ZnO σε χρόνους εναπόθεσης 1-72 hr. Όπως είναι εμφανές ο λόγος c/a είναι σχεδόν 

σταθερός (με πολύ μικρή διακύμανση από 1.6014 ως 1.6026) υποδεικνύοντας τη 

σταθερή κρυσταλλικότητα που χαρακτηρίζει τα δείγματα ZnO που παρασκευάστηκαν 

σε Si (100) με τη μέθοδο ACG. 
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Εικ 3.7. Λόγος c/a των κρυσταλλικών σταθερών a και c της εξαγωνικής δομής wurtzite των 
δειγμάτων ZnO σε Si (100) για χρόνο εναπόθεσης 1-72 hr. 

 

3.1.2. Μελέτη της μορφολογίας των δειγμάτων με ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 

Στις Εικ. 3.8-Εικ. 3.9 παρουσιάζονται οι φωτογραφίες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM) 

των δειγμάτων ZnO σε Si (100) για χρόνους εναπόθεσης 1 hr-40 hr. 

Παρατηρούμε ότι τόσο για 1 hr (Εικ. 3.8 (α)) όσο και για 2 hr εναπόθεσης (Εικ. 3.8 (β)) 

σχηματίζονται νανοδομές σε σχηματισμούς λουλουδιών (flowerlike nanostructures) 

που αποτελούνται από νανοράβδους με διαμέτρους ~ 500 nm και μήκος περίπου 4-

5 μm. Παράλληλα παρατηρούνται και πολλές μεμονωμένες νανοράβδοι με διάμετρο 

περίπου 800 nm και μήκος ~8-10 μm. Η μόνη διαφορά των δειγμάτων ZnO για 1 hr και 

2 hr εναπόθεσης έγκειται στην αύξηση της κάλυψης του υποστρώματος από ~40 % σε 

50 % αντίστοιχα. 

Η μορφολογία των δειγμάτων ακολουθεί την παραπάνω τάση με αυξανόμενο το 

μέγεθος των δομών και το ποσοστό κάλυψης του υποστρώματος για μεγαλύτερο 

χρόνο εναπόθεσης. 
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Έτσι, για 5 hr (Εικ. 3.8 (c)) έως 40 hr εναπόθεσης (Εικ. 3.9) διακρίνονται νανοδομές σε 

σχηματισμούς λουλουδιών που αποτελούνται από νανοράβδους με διαμέτρους να 

ποικίλουν από 500 nm έως 800 nm και μήκος περίπου 7-8 μm και λιγότερες 

μεμονωμένες νανοράβδοι με διάμετρο περίπου 800 nm-1 μm και μήκος ~10 μm. 

 

Εικ. 3.8. Φωτογραφίες SEM δειγμάτων ZnO με την τεχνική ACG σε υπόστρωμα Si (100) για 
εναπόθεση 1 hr (a), 2 hr (b), 5 hr (c), 15 hr (d), 20 hr (e) και 30 hr (f). 

 

Οι νανοράβδοι έχουν εξαγωνική διατομή (βλέπε για παράδειγμα την περίπτωση των 

40 hr στο ένθετο της Εικ. 3.9) υποδηλώνοντας την ύπαρξη του ZnO με κρυσταλλική 

δομή wurtzite όπως άλλωστε αυτή προκύπτει και από την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. 
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Εικ. 3.9. Φωτογραφία SEM δείγματος ZnO με την τεχνική ACG σε Si (100) για εναπόθεση 40 hr. Στο 
ένθετο της Εικ. 3.9 είναι εμφανής η εξαγωνική διατομή των νανοράβδων ZnO. 

 

Για 72 hr σύνθεσης παρατηρείται διαφορετική μορφολογία των νανοδομών (Εικ. 3.10) 

καθώς εμφανίζονται νανοσωλήνες εξαγωνικής διατομής (ένθετο της Εικ. 3.10) καθώς 

και δομές σε σχηματισμούς που μοιάζουν με «βούρτσες» που πιθανώς να οφείλονται 

στην συνύπαρξη του ZnO και Zn(OH)2 όπως προκύπτει και από το δομικό 

χαρακτηρισμό (XRD) των δειγμάτων για χρόνο εναπόθεσης μεγαλύτερο των 40 hr 

(Εικ. 3.2). 

 

Εικ. 3.10. Φωτογραφία νανοδομών ZnO από την τεχνική ACG σε Si (100) για 72 hr. Στο ένθετο της 
Εικ. 3.10 είναι εμφανής η εξαγωνική διατομή των νανοσωλήνων ZnO. 
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3.1.3. Φασματοσκοπία Raman (Raman spectroscopy) 

Η Εικ. 3.11 (a) παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό φάσμα Raman των δειγμάτων ZnO 

σε υπόστρωμα Si (100) για χρόνους εναπόθεσης 1-40 hr στους 95oC. 

Οι συχνότητες που παρατηρούνται στα φάσματα Raman είναι: 332 cm-1 (σκέδαση 

πολλαπλών φωτονίων, multiple - phonon scattering processes), 379 cm-1 (A1 (TO)), 

410 cm-1 (E1 (TO)), 437 cm-1 (E2 (high)) και 582 cm-1 (E1 (LO)), που επιβεβαιώνονται στη 

βιβλιογραφία [3]. 

Μεταξύ αυτών των κορυφών Raman, η E2 (high) στους 437 cm-1 που έχει την 

ισχυρότερη ένταση και το μικρότερο εύρος κορυφής στο μισό της έντασης (FWHM) για 

όλα τα δείγματα αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική ζώνη της εξαγωνικής δομής wurtzite 

ZnO [4]. 

Τα παραπάνω φάσματα Raman υποδηλώνουν ότι τα δείγματα ZnO σε υπόστρωμα 

Si (100) έχουν εξαγωνική δομή, καλή κρυσταλλικότητα και είναι απαλλαγμένα από 

προσμίξεις. Με μπλε χρώμα παρουσιάζεται η χαρακτηριστική κορυφή του 

υποστρώματος Si (100) στους 520 cm-1 [5]. 

Απ’ την άλλη, το φάσμα Raman για το δείγμα ZnO για 72 hr εναπόθεση παρουσιάζει το 

ίδιο μοτίβο με προηγουμένως αλλά ελαφρώς μετατοπισμένο όπως φαίνεται και στην 

Εικ. 3.11 (b). Η διαφορά που αξίζει να αναφέρουμε είναι η μετατόπιση της κορυφής 

(E1 (LO)) στους 574 cm-1 που γίνεται ισχυρότερη και πιο πεπλατυσμένη υποδηλώνοντας 

την ύπαρξη κενών οξυγόνου [6]. Επιπλέον, εμφανίζονται κορυφές στους 352 cm-1 

(translational mode) και 822 cm-1 (ROH) που αποδίδονται στην ύπαρξη Zn(OH)2 [7]. 

Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε την ύπαρξη Zn(OH)2 και ZnO καθώς και τη 

δημιουργία ατελειών που οδηγεί αφενός στην αύξηση της κορυφής E1(LO) και 

αφετέρου στη μετατόπιση προς τα αριστερά και ταυτόχρονα την πλάτυνση του 

συνόλου των κορυφών Raman. Η ανάλυση που προκύπτει από τη φασματοσκοπία 

Raman είναι σε συμφωνία με το δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων όπως 

παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.1.1. 
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Εικ. 3.11. Φάσματα Raman δειγμάτων ZnO σε Si (100) για χρόνο εναπόθεσης 15 hr (a) και 72 hr 
(b). Με μπλε χρώμα παρουσιάζεται η χαρακτηριστική κορυφή του υποστρώματος Si (100) στους 
520 cm-1. 
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3.1.4. Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier 

(Fourier Transform – Infrared spectroscopy, FT-IR) 

Η Εικ. 3.12 (a) παρουσιάζει το φάσμα FT-IR του υποστρώματος Si (100) (Εικ. 3.12 (a)) και 

των δειγμάτων ZnO για χρόνους εναπόθεσης 1 και 72 hr στους 95oC (Εικ. 3.12 (b), (c)). 

Τα φασματοσκοπικά δεδομένα αναλύθηκαν ονομάζοντας κάθε κορυφή και 

ταυτοποιώντας την βάσει της βιβλιογραφίας. 

Έτσι, το Si (100) δίνει δύο 

χαρακτηριστικές κορυφές στους 

604 cm-1 (A) και στους 1100 cm-1 

(B) (Εικ. 3.12 (a)). Οι κορυφές A και 

B αντιστοιχούν στις δονήσεις 

ατόμων Si–Si και Si-O-Si αντίστοιχα 

[8]. Η τελευταία πιθανώς να 

οφείλεται στο σχηματισμό SiO2 στην 

επιφάνεια του υποστρώματος 

λόγω υγρασίας μετά την έκθεσή 

του στην ατμόσφαιρα. 

Το φάσμα υπερύθρου για 1 hr 

εναπόθεση εμφανίζει δύο κορυφές 

στους 397 cm-1 (C) και στους 

568 cm-1 (D) που αντιστοιχούν στο 

ZnO [9] (Εικ. 3.12 (b)). Αυτές 

ακριβώς οι κορυφές εμφανίζονται 

για κάθε χρόνο εναπόθεσης έως 

τις 72 hr δηλώνοντας την ύπαρξη 

ZnO όπως αποδεικνύεται  και από 

το XRD. 

3100 3350 3600 3850 4100
0.01

0.02

0.03

350 625 900 1175 1450 1725 2000
0.0

0.1

0.2

0.3

Wavenumber (cm-1)

 1 hr

(c)

(b)

(a)

350 625 900 1175 1450 1725 2000
0.00

0.04

0.08

0.12

E

G  72 hr

Tr
an

sm
itt

an
ce

 (%
)

D
F

H

350 625 900 1175 1450 1725 2000
0.00

0.15

0.30

0.45

D
C

C

B
 Si (100)

A

 

I

 

Εικ. 3.12. Φάσματα FT-IR για το υπόστρωμα Si (100) (a) 
και για τα δείγματα ZnO για χρόνους εναπόθεσης 1 hr 
(b), και 72 hr (c). Στο ένθετο της (c) παρουσιάζεται το 
φάσμα FT-IR σε εύρος κυματαριθμών 3100-4100 cm-1. 
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Όμως, από την Εικ. 3.12 (c) είναι εμφανές ότι το δείγμα των 72 hr παρουσιάζει 

διαφορετικό IR φάσμα σε σχέση με τους υπόλοιπους χρόνους εναπόθεσης. Εμφανίζει 

κορυφές στους 385 cm-1 (C), 557 cm-1 (D), 449 cm-1 (E), 675 cm-1 (F), 920 cm-1 (G), 

1630 cm-1 (H) και 3369 cm-1 (I). 

Οι κορυφές C και D είναι ελαφρώς μετατοπισμένες σε σχέση με τα δείγματα στους 

μικρότερους χρόνους εναπόθεσης ενώ εμφανίζεται και η κορυφή E που επίσης 

αντιστοιχεί στο ZnO [10]. Αυτές οι μετατοπίσεις πιθανώς να οφείλονται στην αλλαγή 

του γεωμετρικού σχήματος και του μεγέθους των νανοδομών ZnO από σχηματισμούς 

λουλουδιών (Εικ. 3.8 (a)) σε νανοσωλήνες και σχηματισμούς που μοιάζουν με 

«βούρτσες» (Εικ. 3.10) για 1 hr και 72 hr αντίστοιχα. 

Οι κορυφές F, G, H και I αντιστοιχούν στην κανονική δόνηση του μορίου της NH3 (N-H 

(out-of-plane bending vibration), NH2+, N-H (deformation vibration) και N-H (stretching 

vibration) [11]. 

Παρατηρούμε επίσης ότι σε κανένα από τα φάσματα FT-IR δεν παρουσιάζονται 

κορυφές στην περιοχή 1370-1420 cm-1 (δόνηση δεσμού C-H) ή στην 1680-1750 cm-1 

(ύπαρξη καρβονυλικής ομάδας –C=O) που να υποδηλώνουν την ύπαρξη 

φορμαλδεΰδης, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η αρχική αμίνη (HMTA) που 

χρησιμοποιήθηκε ως αντιδρόν της αντίδρασης καταναλώθηκε πλήρως [12]. 

Η κορυφή στους 3369 cm-1 (I) θα μπορούσε να οφείλεται στην ύπαρξη υδροξυλιόντων 

(–OH). Όμως, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει και μια κορυφή στους 

1569 cm-1 [13] γεγονός που δεν ισχύει με αποτέλεσμα να καταρρίπτεται η παραπάνω 

υπόθεση.  

Τέλος, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η παρουσία ή όχι του Zn(OH)2 

από τα φασματοσκοπικά δεδομένα του FT-IR μιας και είναι μεν παρούσα μια πολύ 

ασθενής κορυφή στους 739 cm-1 αλλά ταυτίζεται με κορυφή του υποστρώματος 

Si (100) όπως φαίνεται και από την Εικ. 3.12 (a) ενώ παράλληλα θα έπρεπε να 

εμφανίζεται και μια κορυφή στους 3681.5 cm-1. 

Ένας πιθανός μηχανισμός των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα για το σχηματισμό 

νανοδομών ZnO μπορεί να είναι ο σχηματισμός αμμωνίας και η απελευθέρωση -

καταβύθιση φορμαλδεΰδης (αντίδραση 3.1) μιας και δεν υπάρχουν ίχνη της στα 

δείγματα, που ακολουθείται από την υδρόλυση της αμμωνίας (αντίδραση 3.2) και 

τελικά το μετασχηματισμό του Zn(OH)2 σε ZnO και H2O (αντίδραση 3.4), που βρίσκεται 

σε συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητικών ομάδων [14,15]. 
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(CH2)6N4 + 6 H2O → 6 HCHO + 4 NH3  (Αντ. 3.1) 

NH3 + OH- ↔ NH4+ + OH-  (Αντ. 3.2) 

Zn2+ + 2 OH- ↔ Zn(OH)2 + H2O (Αντ. 3.3) 

Zn(OH)2 ↔ ZnO + H2O  (Αντ. 3.4) 

 

Προκειμένου να μελετηθούν και να 

συσχετισθούν οι κορυφές του ZnO 

για κάθε χρόνο εναπόθεσης, 

προσδιορίστηκε η επιφάνεια της 

κάθε κορυφής που αναφέραμε 

προηγουμένως με τη χρήση του 

λογισμικού «Opus» που συνοδεύει το 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου 

Bruker (IFS 66v/S) (Εικ. 3.13) και 

μελετήθηκε η μεταβολή της σε 

συνάρτηση με το χρόνο 

εναπόθεσης (Εικ. 3.14). 
 

Εικ. 3.13. Φωτογραφία του λογισμικού «Opus» που 
συνοδεύει το φασματοφωτόμετρο Bruker (IFS 66v/S). 

 

Από την Εικ. 3.14 φαίνεται 

ότι τόσο η κορυφή C 

(563-589 cm-1) όσο και η 

D (382-428 cm-1) που 

αντιστοιχούν σε ZnO 

έχουν φθίνουσα τάση για 

χρόνους εναπόθεσης 

από 1 hr έως 72 hr (η τιμή 

της C κυμαίνεται από 2.45 

ως 0.46 ενώ της D από 

17.44 ως 5.45).  
0 10 20 30 40 50 60 70

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5 (a)

 Band C

A
re

a 
(a

.u
.)

Time (hr)

0 10 20 30 40 50 60 70
0

3

6

9

12

15

18 (b)

 Band D

Time (hr)  

Εικ. 3.14. Επιφάνεια κάτω από τις χαρακτηριστικές κορυφές FT-IR 
C και D του ZnO ως συνάρτηση του χρόνου εναπόθεσης για 
1 hr, 2 hr, 5 hr, 15 hr, 20 hr, 30 hr, 40 hr και 72 hr. 
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Είναι επίσης εμφανές ότι για χρόνους εναπόθεσης από 15 hr έως 40 hr και οι δύο 

κορυφές διατηρούν σχεδόν σταθερές τιμές ενώ για μεγαλύτερο χρόνο (72 hr) η 

επιφάνεια μειώνεται ακόμα περισσότερο. 

Η παραπάνω πτωτική τάση της επιφάνειας των κύριων κορυφών του ZnO είναι μια 

ένδειξη ότι για μικρούς χρόνους εναπόθεσης έχουμε έντονη παραγωγή ZnO. 

Μεσολαβεί ένα διάστημα ισορροπίας (15-40 hr), ενώ για σχετικά μεγάλους χρόνους 

εναπόθεσης σημειώνεται πιο μειωμένη παραγωγή ZnO και πιθανώς μετατόπιση της 

αντίδρασης (3.4) προς τα αριστερά. 

Έχοντας υπόψη το παραπάνω συμπέρασμα όσον αφορά τη μεταβολή της έντασης 

του παραγόμενου ZnO σε συνάρτηση με το χρόνο εναπόθεσης, κρίνεται σκόπιμο να 

μελετηθεί η ταχύτητα της αντίδρασης ως προς ZnO. 

Από τις τελικές τιμές του pH των 1:1 διαλυμάτων Zn(NO3)2.6H2O:C6H12N4 σε 95 oC για 

χρόνους εναπόθεσης από 1 hr ως 72 hr μπορούν να εξαχθούν οι τιμές του pOH (pOH 

= 14 - pH) και επομένως η συγκέντρωση των ιόντων υδροξυλίου (pOH = -log [OH-]) 

(Πίνακας 3.3). 

 

Πίνακας 3.3. Μελέτη της τελικής οξύτητας του 10-2 M διαλύματος 1:1 Zn(NO3)2.6H2O:C6H12N4 σε 
95 oC στη στοιχειομετρία της αντίδρασης για χρόνους εναπόθεσης 1-72 hr όπως εξήχθη από το 
XRD και την φασματοσκοπία Raman).  

pH [OH-] Χρόνος εναπόθεσης (hr) Στοιχειομετρία 
6.73 5.37 . 10-8 01 ZnO 
6.92 8.32 . 10-8 02 ZnO 
7.01 1.02 . 10-7 05 ZnO 
7.09 1.23 . 10-7 15 ZnO 
7.13 1.35 . 10-7 20 ZnO 
7.14 1.38 . 10-7 30 ZnO 
7.22 1.66 . 10-7 40 ZnO 
7.71 5.13 . 10-7 72 ZnO + Zn(OH)2 

Με βάση τη συγκέντρωση των υδροξυλιόντων μπορεί να υπολογιστεί η συγκέντρωση 

του Zn(OH)2 που είναι προϊόν της αντίδρασης (3.3). 

Το Zn(OH)2 αποτελεί αντιδρόν της αντίδρασης παραγωγής ZnO (αντίδραση 3.4) και 

επομένως μπορεί πλέον να υπολογιστεί η συγκέντρωση του ZnO και η ταχύτητα 

παραγωγής του (Πίνακας 3.4). 
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Πίνακας 3.4. Υπολογισμός ταχύτητας αντίδρασης παραγωγής ZnO (αντίδραση 3.4) 
γνωρίζοντας τη συγκέντρωση των ιόντων υδροξυλίου.  

[OH-] [Zn(OH)2] = [OH-]/2 [ZnO] = [Zn(OH)2]  Ταχύτητα αντίδρασης 4 (=1/[ZnO]) 
5.37 . 10-8 2.69 . 10-8 2.69 . 10-8 3.72 . 7 
8.32 . 10-8 4.16 . 10-8 4.16 . 10-8 2.40 . 7 
1.02 . 10-7 5.10 . 10-8 5.10 . 10-8 1.96 . 7 
1.23 . 10-7 6.15 . 10-8 6.15 . 10-8 1.63 . 7 
1.35 . 10-7 6.75 . 10-8 6.75 . 10-8 1.48 . 7 
1.38 . 10-7 6.90 . 10-8 6.90 . 10-8 1.45 . 7 
1.66 . 10-7 8.30 . 10-8 8.30 . 10-8 1.20 . 7 
5.13 . 10-7 0.257 . 10-8 0.257 . 10-8 0.390 . 6 

 

Η Εικ. 3.15 παρουσιάζει την ταχύτητα της αντίδρασης παραγωγής ZnO (αντίδραση 3.4) 

σε συνάρτηση με το χρόνο εναπόθεσης. 

Από τον Πίνακα 3.4 και την 

Εικ. 3.15 φαίνεται ότι η ταχύτητα 

παραγωγής ZnO μειώνεται από 

3.7 x 107 mol-1 L (1 hr εναπόθεση) 

σε 0.39 x 107 mol-1 L (εναπόθεση 

72 hr). Έτσι, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι ο ρυθμός 

κατανάλωσης Zn(OH)2 προς ZnO 

είναι μικρότερος για 72 hr σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους 

χρόνους εναπόθεσης, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από το XRD 

(Εικ. 3.1 και Εικ. 3.2) και τη  
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Εικ. 3.15. Ταχύτητα αντίδρασης του ZnO για χρόνους 
εναπόθεσης 1 hr, 2 hr, 5 hr, 15 hr, 20 hr, 30 hr, 40 hr και 72 
hr σε 95 oC για την αντίδραση Zn(OH)2 ↔ ZnO(s) + H2O. 

φασματοσκοπία Raman (Εικ. 3.11) και πιθανώς να συνδέεται και με τις αλλαγές στη 

μορφολογία των δειγμάτων (από σχηματισμούς λουλουδιών με εξαγωνικές ράβδους 

σε νανοσωλήνες και σχηματισμούς που θυμίζουν «βούρτσες»). 

Από τις παραπάνω αναλύσεις μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι για χρόνους 

εναπόθεσης > 40 hr η αντίδραση (3.4) πηγαίνει προς τα αριστερά. 
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3.1.5. Φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας (PL) 

Στις Εικ. 3.16 παρουσιάζεται η επίδραση του χρόνου εναπόθεσης στο φάσμα 

φωτοφωταύγειας των νανοδομών ZnO πάνω σε υπόστρωμα Si (100) στους 18 K και σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος (~273K) μετά από διέγερση των δειγμάτων με ένα παλμικό 

λέιζερ YAG με λ=266 nm, συχνότητα 7,6 kHz και μέση ισχύ 5 mW. 

Το φάσμα φωτοφωταύγειας των δειγμάτων ZnO σε θερμοκρασία δωματίου 

περιλαμβάνει μια ευρεία κορυφή UV εκπομπής στα 3.192 eV (στην Εικ. 3.16 

παρουσιάζονται ενδεικτικά τα φάσματα των δειγμάτων ZnO για 40 hr και 72 hr 

εναπόθεσης). 

Το αντίστοιχο φάσμα φωτοφωταύγειας στους 18 K είναι ελαφρώς μετατοπισμένο προς 

τα δεξιά και περιλαμβάνει μια κορυφή UV εκπομπής στα 3.319 eV (~374 nm) που είναι 

χαρακτηριστική για το ZnO (στην Εικ. 3.16 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα φάσματα των 

δειγμάτων ZnO για 5 hr, 15 hr, 40 hr και 72 hr εναπόθεσης). 
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Εικ. 3.16. Φάσμα φωτοφωταύγειας των νανοδομών ZnO σε Si (100) για χρόνους εναπόθεσης 
05 hr, 15 hr, 40 hr και 72 hr στους 18 K. Στο ένθετο της Εικ. 3.16 παρουσιάζεται το φάσμα 
φωτοφωταύγειας των δειγμάτων ZnO για χρόνο εναπόθεσης 20 hr και 72 hr στους 273 K. Για τη 
διέγερση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα παλμικό λέιζερ YAG με λ=266 nm και ισχύ 5 mW. 
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Η αύξηση στην ένταση της κορυφής στα 3.319 eV του φάσματος PL καθώς αυξάνεται 

ο χρόνος σύνθεσης οφείλεται στην καλύτερη κρυσταλλικότητα των δειγμάτων που 

επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης καθώς και στο μεγαλύτερο 

ποσοστό κάλυψης του υποστρώματος. 

Έτσι, το φάσμα οπτικής απορρόφησης της Εικ. 3.16 δίνει μια ένδειξη ότι το ενεργειακό 

χάσμα του υλικού είναι περίπου 3.319 eV. Ασφαλώς απαιτούνται μετρήσεις σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. γύρω στους 2 Κ), όπου οι θερμικές διεγέρσεις είναι 

υποβαθμισμένες, για τον ακριβή προσδιορισμό του. 

Η ίδια συμπεριφορά παρουσιάζεται μετά από διέγερση των δειγμάτων με συνεχές λέιζερ 

He-Cd με μήκος κύματος 325 nm και μέση ισχύ 32 mW σε θερμοκρασία δωματίου 

(Εικ. 3.17). Έτσι, εμφανίζεται μια κορυφή στα 3.192 eV καθώς και μια πεπλατυσμένη 

στην περιοχή του πράσινου προς κόκκινου. Η παρατηρούμενη ισχυρή φωτοφωταύγεια 

στο UV είναι αποτέλεσμα της οπτικής επανασύνδεσης εξιτονίων και βρίσκεται πολύ 

κοντά στην ενέργεια χάσματος του ZnO (Eg=3.37 eV) ενώ τα φάσματα εκπομπής στο 

ορατό οφείλονται στην επανασύνδεση των οπών λόγω της ακτινοβολίας με ενδογενείς 

ατέλειες όπως κενά οξυγόνου, ενδοπλεγματικά άτομα Zn, προσμίξεις κλπ [2, 16-18]. 
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Εικ. 3.17 Φάσμα φωτοφωταύγειας των δειγμάτων ZnO για χρόνο εναπόθεσης 20 hr και 72 hr 
στους 273 K μετά από τη διέγερσή τους με ένα συνεχές λέιζερ He-Cd με λ=325 nm και ισχύ 
32 mW. 
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3.1.6. Απόκριση νανοδομών ZnO σε περιβάλλον O3 

Στην Εικ. 3.18 παρουσιάζονται οι μεταβολές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος για 

τις νανοδομές ZnO επάνω σε Si (100) κάτω από συνθήκες φωτοαναγωγής με τη χρήση 

μιας λάμπας UV και συνθήκες οξείδωσης σε περιβάλλον όζοντος (~1 ppm). 

Οι ηλεκτρικές μετρήσεις των δειγμάτων ZnO σε Si (100)παρουσιάζουν ιδιόμορφη 

συμπεριφορά που μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω σημεία: 

 Οι αρχικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος είναι κατά πολύ μεγαλύτερες (της τάξεως 

του 10-7 A) σε σχέση με τις αντίστοιχες σε υποστρώματα γυαλιού (της τάξεως 

του 10-12 A), 

 Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δε μεταβάλλεται για κανένα δείγμα κατά το 

στάδιο της φωτοαναγωγής ή της οξείδωσης σε όζον.  

Στην Εικ. 3.18 παρουσιάζονται οι τιμές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος για τις 

νανοδομές ZnO επάνω σε Si (100) κάτω από συνθήκες φωτοαναγωγής με τη χρήση 

μιας λάμπας UV και συνθήκες οξείδωσης σε περιβάλλον όζοντος. 
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Εικ. 3.18. Μεταβολές στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος των δειγμάτων ZnO σε Si (100) για 
τάση 1 V σε διάφορους χρόνους εναπόθεσης (1, 5, 15, 20, 40 και 72 hr). 

 

Με αφορμή την Εικ. 3.18 θα πρέπει να γίνει κατανοητό το τι αντιπροσωπεύουν οι 

ηλεκτρικές μετρήσεις των δειγμάτων και να επισημανθεί ο ρόλος του υποστρώματος 

πάνω στο οποίο εναποτίθενται οι νανοδομές ZnO:  
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• Σε κάθε περίπτωση εναπόθεσης, 

δημιουργείται ένα στρώμα 

νανοδομών ZnO επάνω στο 

υπόστρωμα, ανεξάρτητα από το 

είδος του, και μετράται η ένταση 

του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 

των επαφών NiCr όπως φαίνεται 

στην Εικ. 3.19. 

Όταν εφαρμοστεί τάση 1 V στα 

άκρα του δείγματος, σημειώνεται 

σχετική κίνηση ηλεκτρονίων (e-) 

από τον αρνητικό στο θετικό πόλο 

(Εικ. 3.19). 

 
Εικ. 3.19. Σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού 
δείγματος ZnO σε άκρως μονωτικό υπόστρωμα 
π.χ. γυαλί ενώ διακρίνονται οι επαφές ηλεκτρικές 
NiCr.  
Με πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η πόλωση που 
αποκτά το δείγμα όταν ασκηθεί τάση ηλεκτρικού 
ρεύματος στα άκρα του ενώ παράλληλα με 
διακεκομμένη γραμμή επισημαίνεται η κίνηση των 
e-. 

• Όπως σε κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έτσι και στην περίπτωση της Εικ. 3.19, η κίνηση 

του ηλεκτρικού φορτίου γίνεται από την πιο «εύκολη» οδό δηλαδή από αυτήν που 

έχει τη μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση. 

• Έτσι, στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε ένα μονωτικό υπόστρωμα όπως το 

γυαλί (ειδική αντίσταση γυαλιού, ρglass=1×1010 - 1×1014 Ω.m [19,20]) η κίνηση των e- 

γίνεται κατά μήκος του πιο αγώγιμου στρώματος ZnO (για παράδειγμα από το 

σημείο i στο ii όπως παρουσιάζονται στην Εικ. 3.19) με αποτέλεσμα να μπορεί να 

γίνει εκτίμηση της απόκρισης των δειγμάτων σε περιβάλλον όζοντος μετά από 

διαδοχικά στάδια φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε O3 (βλέπε ενότητα 2.4). 
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• Αντίστοιχα, αν το υπόστρωμα έχει 

μικρότερη αντίσταση από αυτή του 

εναποθετημένου στρώματος ZnO, 

η σχετική κίνηση των e- γίνεται 

διαμέσου του πιο αγώγιμου 

υποστρώματος (για παράδειγμα 

από το σημείο i στο ii όπως 

παρουσιάζονται στην Εικ. 3.20) και 

όχι κατά μήκος του ZnO. Η 

περίπτωση αυτή αφορά και την 

εναπόθεση ZnO σε Si (100) μιας και 

η ειδική αντίσταση του πυριτίου που 

χρησιμοποιήθηκε (ρSi=2.0×10-1 Ω.m 

[19,21,22]) είναι πολύ μικρότερη 

από αυτήν των νανοδομών ZnO 

που αναπτύσσονται με την τεχνική 

ACG. 

Επαφές 
NiCr

Υπόστρωμα

e-

i

ii

 
Εικ. 3.20. Σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού 
δείγματος ZnO σε αγώγιμο υπόστρωμα π.χ. 
Si (100) ενώ διακρίνονται οι επαφές ηλεκτρικές 
NiCr.  
Με πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η πόλωση 
που αποκτά το δείγμα όταν ασκηθεί τάση 
ηλεκτρικού ρεύματος στα άκρα του ενώ 
παράλληλα με διακεκομμένη γραμμή 
επισημαίνεται η κίνηση των e-. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω σημεία, μπορεί να εξηγηθεί η Εικ. 3.18 μιας και στην 

περίπτωση αυτή το ηλεκτρικό ρεύμα που μετράται ανά πάσα στιγμή αφορά εκείνο που 

διέρχεται από το υπόστρωμα και όχι από το ZnO. Γι’ αυτό και δεν παρουσιάζεται καμία 

μεταβολή είτε αναφερόμαστε στο στάδιο της αναγωγής με ακτινοβολία UV είτε σ’ αυτό 

της οξείδωσης σε περιβάλλον όζοντος. 

Τέλος, οι διαφορές στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται από 

δείγμα σε δείγμα (π.χ. 2×10-7 A για 5 hr και 1.5×10-7 A για 40 hr εναπόθεσης) οφείλονται 

στις ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις των υποστρωμάτων (βλέπε ενότητα 2.4). 
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3.2. Εναπόθεση νανοδομών ZnO σε γυαλί για 1-20 hr 
Σε αυτήν τη σειρά εναποτέθηκαν δείγματα ZnO για 1 hr, 5 hr, 10 hr και 20 hr πάνω σε 

γυαλιά μικροσκοπίου από ισομοριακό διάλυμα Zn(NO3)2. 6H2O και εξαμεθυλ-

τετραμίνης (C6H12N4, HMTA) συγκέντρωσης 10-2 M σε θερμοκρασία 95 οC. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους βάσει των τεχνικών που 

έχουν ήδη αναφερθεί. 

 

3.2.1. Μελέτη της κρυσταλλικής δομής των δειγμάτων με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 

Οι Εικ. 3.21 (a), (b), και (c) 

παρουσιάζουν τα διαγράμματα 

περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ για τα 

δείγματα νανοδομών ZnO επάνω σε 

γυαλί μικροσκοπίου για χρόνο 

εναπόθεσης 1, 5 και 10 hr αντίστοιχα 

στους 95oC καθώς και τα 

κρυσταλλογραφικά επίπεδα Miller 

ανάπτυξης του ZnO. Εμφανίζουν οξείες 

κορυφές που αντιστοιχούν σε εξαγωνικό 

P6(3)mc ZnO με δομή wurtzite. 

Για χρόνο εναπόθεσης 1 hr εμφανίζονται 

μόνο οι τρεις πρώτες χαρακτηριστικές 

κορυφές του ZnO λόγω του αρχικού 

σταδίου της χημικής αντίδρασης που έχει 

ως αποτέλεσμα τη μερική 

κρυσταλλικότητά του. 

 Για μεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης 

(≥5 hr) είναι διακριτές όλες οι κορυφές 

που αντιστοιχούν στο ZnO με εξαγωνική 

δομή wurtzite σύμφωνα με το αρχείο 

JCPDS No. 36-1451 ενώ δεν 

παρουσιάζονται προσμίξεις ή άλλες 

φάσεις του ZnO. 
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Εικ. 3.21. Διαγράμματα περιθλασιμετρίας 
ακτίνων Χ για δείγματα ZnO με χρόνο 
εναπόθεσης 1 hr (a), 5 hr (b) και 10 hr σε γυαλί. 
Στο ένθετο της Εικ. 3.21 (c) φαίνεται η ανάπτυξη 
του ZnO κατά τη διεύθυνση (002) για 20 hr. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι για 20 hr εναπόθεσης (ένθετο στην Εικ. 3.21 (c)) γίνεται κυρίαρχη 

η κορυφή στις 34.42°, αναδεικνύοντας ως προτιμητέα διεύθυνση ανάπτυξης την (002) 

που είναι κάθετη στο επίπεδο του υποστρώματος. 

Για κάθε δείγμα ZnO υπολογίστηκε το 

εύρος κάθε κορυφής περίθλασης 

ακτίνων Χ της στο μισό της έντασής της 

(FWHM) και έτσι, στον Πίνακα 3.5 

παραθέτονται οι τιμές του FWHM για τις 

τρεις κύριες κορυφές περίθλασης των 

δειγμάτων ZnO για κάθε χρόνο 

εναπόθεσης. 

Πίνακας 3.5. Υπολογισμός του FWHM για τις 
τρεις κύριες κορυφές των δειγμάτων ZnO σε 
γυαλί (κορυφή (100), (002) και (111)) για χρόνο 
εναπόθεσης 1-20 hr. 

FWHM Χρόνος 
εναπόθεσης (100) (002) (101) 

0.17092 0.15524 0.22033 01 hr 
0.17159 0.16817 0.21455 05 hr 
0.16800 0.16172 0.20873 10 hr 
0.14650 0.15733 0.16137 20 hr 

 

 

Αν εξαιρέσουμε το δείγμα ZnO για 1 hr 

εναπόθεση που έχει πιο μικρό εύρος 

για τις κορυφές (100) και (002), είναι 

φανερό ότι το FWHM μειώνεται με το 

χρόνο εναπόθεσης υποδεικνύοντας 

καλύτερη κρυσταλλικότητα των 

δειγμάτων σε μεγαλύτερες περιόδους 

σύνθεσης (βλέπε Εικ. 3.22). 

Για κάθε δείγμα ZnO υπολογίστηκαν οι 

κρυσταλλικές σταθερές a και c του 

εξαγωνικού του πλέγματος 

(Πίνακας 3.6) με τη χρήση του 

λογισμικού «Chekcell» (Εικ. 3.23). 
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Εικ. 3.22. Γραφική παράσταση του FWHM για τις 
κορυφές (100), (002) και (101) για τα δείγματα ZnO 
σε γυαλί για χρόνο εναπόθεσης 1-20 hr. 

 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3.6, ο 

λόγος c/a είναι πολύ κοντά στη 

θεωρητική τιμή της ιδανικής εξαγωνικής 

δομής (c/a=1.633 [2]). 

Πίνακας 3.6. Υπολογισμός των κρυσταλλικών 
σταθερών του δείγματος ZnO σε γυαλί για 
χρόνο εναπόθεσης 1-20 hr. 

Κρυσταλλικές σταθερές Χρόνος 
εναπόθεσης a (Å) c (Å) c/a 

3.2489 5.2155 1.601 01 hr 
3.2490 5.2031 1.601 05 hr 
3.2516 5.2100 1.602 10 hr 
3.2509 5.2018 1.600 20 hr 
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Εικ. 3.23. Φωτογραφία του λογισμικού «Chekcell» και υπολογισμός των κρυσταλλικών 
σταθερών του δείγματος ZnO για χρόνο εναπόθεσης 5 hr πάνω σε γυαλί. 

 

Οι μέσες διαστάσεις των κρυσταλλιτών 

(διάμετρος, d) των νανοδομών ZnO σε 

υπόστρωμα γυαλιού όπως 

υπολογίστηκαν από την εξίσωση του 

Scherrer είναι μεταξύ 48 και 56 nm. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην 

Εικ. 3.24 ως συνάρτηση του χρόνου 

εναπόθεσης για 2θ=31.74°. 

Παρατηρούμε ότι το μέγεθος των 

κρυσταλλιτών αυξάνεται με το χρόνο 

εναπόθεσης. 
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Εικ. 3.24. Μέγεθος κρυσταλλιτών σε συνάρτηση με 
το χρόνο εναπόθεσης για 2θ=31.74ο σε 
υπόστρωμα γυαλιού σε 95οC. 
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3.2.2. Μελέτη της μορφολογίας των δειγμάτων με ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 

Στις Εικ. 3.25 και Εικ. 3.26 παρουσιάζονται οι φωτογραφίες SEM των νανοδομών ZnO 

που σχηματίζονται σε υποστρώματα γυαλιού για 1 hr, 10 hr και 20 hr σύνθεσης. 

 

 

Εικ. 3.25. Φωτογραφίες SEM νανοδομών ZnO από την τεχνική ACG σε γυαλί για 1 hr (a), 5 hr 
(κάτοψη (b) και πλαϊνή όψη (c)). 
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Για εναπόθεση 1 hr σχηματίζονται σπογγοειδείς νανοδομές (sponge-like 

nanostructures) από τις οποίες  εξέρχονται ομοιόμορφες νανοράβδοι (nanorods). 

Παρατηρούμε ότι έχει επιτευχθεί μερική κάλυψη του υποστρώματος λόγω του αρχικού 

σταδίου της σύνθεσης (Εικ. 3.25 (a)). 

Για χρόνο εναπόθεσης 5 hr σχηματίζονται νανοδομές σε σχηματισμούς λουλουδιών 

(flowerlike nanostructures) που αποτελούνται από νανοράβδους με διαμέτρους να 

ποικίλουν από 500 nm έως 800 nm και μήκος περίπου 7-8 μm (Εικ. 3.25 (b)). Είναι 

εμφανές ότι το μέγεθος των νανοδομών με μορφή λουλουδιών δεν είναι ομοιόμορφο 

ενώ παράλληλα παρατηρούνται και πολλές μεμονωμένες νανοράβδοι με διάμετρο 

περίπου 800 nm και μήκος ~10 μm (Εικ. 3.25 (b) και (c)). 

Για χρόνο σύνθεσης 20 hr κυριαρχούν οι σχηματισμοί λουλουδιών  με την κάλυψη του 

υποστρώματος να φτάνει περίπου στο 80% (Εικ. 3.26 (a) και (b)). Οι σχηματισμοί 

αποτελούνται από ομοιόμορφες νανοράβδους με τυπική διάμετρο ~800 nm και μήκος 

αρκετών μικρομέτρων (~7-8 μm). 

 
Εικ. 3.26. Φωτογραφίες SEM νανοδομών ZnO σε γυαλί για 20 hr εναπόθεσης (κάτοψη (d) και 
πλαϊνή όψη (e)). Στο ένθετο της (d) είναι εμφανής η εξαγωνική διατομή των νανοδομών ZnO. 
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Το πάχος των δειγμάτων ZnO αυξάνει με το χρόνο σύνθεσης όπως φαίνεται και από τις 

πλαϊνές όψεις των φωτογραφιών SEM, γεγονός που βρίσκεται σε συμφωνία με τη 

βιβλιογραφία [23]. Όλες οι νανοράβδοι έχουν εξαγωνική διατομή (βλέπε ένθετο της 

Εικ. 3.26 (a)) υποδηλώνοντας την ύπαρξη του ZnO με κρυσταλλική δομή wurtzite όπως 

άλλωστε προκύπτει και από την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. 

 

3.2.3. Φασματοσκοπία Raman (Raman spectroscopy) 

Οι Εικ. 3.27 (a), (b), και (c) παρουσιάζουν τα φάσματα Raman για τα δείγματα 

νανοδομών ZnO επάνω σε γυαλί μικροσκοπίου για χρόνο εναπόθεσης 1, 10 και 20 hr 

αντίστοιχα στους 95oC. 

Οι συχνότητες που παρατηρούνται 

στα φάσματα Raman είναι: 332 cm-1 

(σκέδαση πολλαπλών φωτονίων, 

multiple - phonon scattering 

processes), 379 cm-1 (A1 (TO)), 

410 cm-1 (E1(TO)), 437 cm-1 (E2(high)) 

και 582 cm-1 (E1 (LO)), που 

επιβεβαιώνονται στη βιβλιογραφία 

[3]. 

Από τις παραπάνω κορυφές 

Raman, η E2 (high) στους 437 cm-1 

που έχει την ισχυρότερη ένταση για 

όλα τα δείγματα αντιστοιχεί στη 

χαρακτηριστική κορυφή της 

εξαγωνικής δομής wurtzite του ZnO 

[4]. 

Τα παραπάνω φάσματα Raman 

υποδηλώνουν ότι τα δείγματα 

νανοδομών ZnO που συντέθηκαν με 

την τεχνική ACG έχουν εξαγωνική 

δομή, καλή κρυσταλλικότητα και 
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Εικ. 3.27. Φάσματα Raman των δειγμάτων ZnO σε 
γυαλί για χρόνους εναπόθεσης 1 hr (a), 10 hr (b) και 
20 hr. 

είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες προσμίξεις. 
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3.2.4. Φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας (PL) 

Στην Εικ. 3.28 παρουσιάζεται η επίδραση του χρόνου εναπόθεσης στο φάσμα 

φωτοφωταύγειας των νανοδομών ZnO πάνω σε υπόστρωμα γυαλιού (1, 20 hr) στους 

18 K μετά από διέγερση των δειγμάτων με ένα παλμικό λέιζερ YAG με λ=266 nm, 

συχνότητα 7,6 kHz και μέση ισχύ 5 mW. 

Το φάσμα φωτοφωταύγειας περιλαμβάνει μια ευρεία κορυφή UV εκπομπής στα 

3.319 eV (~374 nm) που είναι χαρακτηριστική για το ZnO. Η αύξηση στην ένταση της 

κορυφής στα 3.319 eV του φάσματος PL καθώς αυξάνεται ο χρόνος σύνθεσης 

οφείλεται στην καλύτερη κρυσταλλικότητα των δειγμάτων που επιτυγχάνεται σε 

μεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης καθώς και στο μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης 

του υποστρώματος. 

Έτσι, το φάσμα οπτικής απορρόφησης της Εικ. 3.28 δίνει μια ένδειξη ότι το ενεργειακό 

χάσμα του υλικού είναι περίπου 3.319 eV. Ασφαλώς απαιτούνται μετρήσεις σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. γύρω στους 2 Κ), όπου οι θερμικές διεγέρσεις είναι 

υποβαθμισμένες, για τον ακριβή προσδιορισμό του. 

Η ίδια  συμπεριφορά παρουσιάζεται μετά από διέγερση των δειγμάτων με συνεχές 

λέιζερ He-Cd με μήκος κύματος 325 nm και μέση ισχύ 32 mW (ένθετο της Εικ. 3.28) 

στους 18 K. Έτσι, εμφανίζεται μια κορυφή στα 3.319 eV καθώς και μια πεπλατυσμένη 

στην περιοχή του πράσινου προς κόκκινου (βλέπε ένθετο της Εικ. 3.28). 

Η παρατηρούμενη ισχυρή φωτοφωταύγεια στο UV είναι αποτέλεσμα της οπτικής 

επανασύνδεσης εξιτονίων και βρίσκεται πολύ κοντά στην ενέργεια χάσματος του ZnO 

(Eg=3.37 eV) ενώ τα φάσματα εκπομπής στο ορατό οφείλονται στην επανασύνδεση 

των οπών λόγω της ακτινοβολίας με ενδογενείς ατέλειες όπως κενά οξυγόνου, 

ενδοπλεγματικά άτομα Zn, προσμίξεις κλπ [2, 8-10]. 
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Εικ. 3.28. Φάσμα φωτοφωταύγειας των νανοδομών ZnO σε γυαλί για χρόνους εναπόθεσης 1 hr 
και 20 hr στους 18 K. Για τη διέγερση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα παλμικό λέιζερ YAG με 
λ=266 nm. Στο ένθετο της Εικ. 3.28 παρουσιάζεται το φάσμα φωτοφωταύγειας για 20 hr 
εναπόθεση στους 18 K μετά από διέγερση με συνεχές λέιζερ He-Cd με λ=325 nm. 
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3.2.5. Οπτικές ιδιότητες, φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού 

(UV-Vis) 

Στην Εικ. 3.29 παρουσιάζεται η % διαπερατότητα (transmittance) των δειγμάτων ZnO 

πάνω σε υπόστρωμα γυαλιού για χρόνους εναπόθεσης από 1 έως 20 hr για 

ακτινοβολία με λ=190-1100 nm. 
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Εικ. 3.29. Διαπερατότητα υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας (λ=190-1100 nm) των δειγμάτων 
ZnO σε γυαλί για χρόνους εναπόθεσης 1 hr, 5 hr, 10 hr και 20 hr. Παρουσιάζεται επίσης το 
φάσμα ενός «γυμνού» υποστρώματος γυαλιού. 

 

Παρατηρούμε ότι η διαπερατότητα των δειγμάτων μειώνεται  με την αύξηση του χρόνου 

εναπόθεσης, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία και με το SEM, όπου παρατηρούμε την 

αύξηση του πάχους και της επιφανειακής κάλυψης των δειγμάτων για μεγαλύτερους 

χρόνους σύνθεσης. 
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3.2.6. Απόκριση νανοδομών ZnO σε περιβάλλον O3 

Στην Εικ. 3.30 (a) παρουσιάζονται οι μεταβολές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος 

για τις νανοδομές ZnO επάνω σε γυαλί μικροσκοπίου κάτω από συνθήκες 

φωτοαναγωγής με τη χρήση μιας λάμπας UV και συνθήκες οξείδωσης σε περιβάλλον 

όζοντος (~1 ppm). 

Είναι φανερό ότι όλα τα εναποθετημένα δείγματα ZnO είναι αρκετά μονωτικά (~1.3×10-11 

- 5×10-12 A) υποδεικνύοντας έτσι τη χαμηλή τους συγκέντρωση σε ατέλειες (κενά 

οξυγόνου). 

Οι μεταβολές της ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερες για το δείγμα ZnO 

για χρόνο εναπόθεσης 5 hr (Εικ. 3.30 (a)). Κατά το στάδιο της φωτοαναγωγής η 

ένταση του ρεύματος αυξάνεται κατά 5 τάξεις μεγέθους (από 1.3×10-11 A σε 4.7×10-6 A), 

ενώ κατά την οξείδωση σε όζον μειώνεται κατά 6 τάξεις μεγέθους στην τιμή 3.8×10-12 A. 

Για να επιβεβαιωθεί η επαναληψιμότητα του φαινομένου πραγματοποιήθηκαν 

τέσσερεις κύκλοι φωτοαναγωγής και οξείδωσης στα δείγματα ZnO (βλέπε Εικ. 3.30 (b) 

για την περίπτωση των 5 hr). Όσον αφορά τα δείγματα ZnO για χρόνους σύνθεσης 

1 hr, 10 hr και 20 hr οι μεταβολές της ηλεκτρικής έντασης είναι σχετικά μικρότερες 

(Εικ. 3.30 (a)). 
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Εικ. 3.30. (a) Μεταβολές στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος των δειγμάτων ZnO σε γυαλί για 
τάση 1 V σε διάφορους χρόνους εναπόθεσης (1 hr, 5 hr, 10 hr και 20 hr) και (b) Κύκλοι 
φωτοαναγωγής και οξείδωσης για το δείγμα των 5 hr. 
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Αν και η τιμή της έντασης του ρεύματος 

κατά την οξείδωση σε όζον Io είναι 

σχεδόν σταθερή για όλα τα δείγματα 

ZnO ποικίλλοντας από 1.7×10-11 έως 

1.7×10-12 A, η ένταση κατά το στάδιο 

της φωτοαναγωγής Iph παρουσιάζει 

μια αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση. 

Είναι μέγιστη για το δείγμα των 5 hr 

δηλαδή 4.7×10-6 A και ελάχιστη για το 

δείγμα της 1 hr δηλαδή 1×10-8 A. Αυτή η 

μέγιστη τιμή της Iph ευθύνεται για τη 

μεγαλύτερη απόκριση σε όζον (βλέπε 

ενότητα 2.3) που παρουσιάζει το δείγμα 

των 5 hr (Εικ. 3.31). 
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Εικ. 3.31. Απόκριση δειγμάτων ZnO σε γυαλί με την 
τεχνική ACG σε περιβάλλον όζοντος ως 
συνάρτηση του χρόνου εναπόθεσης. 

Οι αλλαγές στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και κατ’ επέκταση στην αγωγιμότητα 

στο ZnO και άλλους ημιαγωγούς n-τύπου κάτω από συνθήκες φωτοαναγωγής και στη 

συνέχεια σε περιβάλλον ενός οξειδωτικού αερίου ερμηνεύονται γενικά με το σχηματισμό 

και την πλήρωση κενών οξυγόνου (oxygen vacancies) στην επιφάνεια του οξειδίου 

του μετάλλου. Η έκθεση των δειγμάτων σε ακτινοβολία UV με ενέργεια μεγαλύτερη από 

την ενέργεια δεσμού ανάμεσα στον Zn και το O οδηγεί στο μετασχηματισμό των 

ατόμων οξυγόνου από μια προσροφημένη κατάσταση στην αέρια φάση 

δημιουργώντας έτσι κενά οξυγόνου (μονά ή διπλά φορτισμένα). 

Έτσι, λαμβάνει χώρα αύξηση στη συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 

Ακόλουθη έκθεση των δειγμάτων σε οξειδωτικό αέριο όπως το O3 οδηγεί στην 

καταστροφή των φορτισμένων κενών οξυγόνου στην επιφάνεια του οξειδίου του 

μετάλλου και κατά συνέπεια σε μια δραματική μείωση της συγκέντρωσης των φορέων 

η οποία μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη συγκέντρωση του αερίου [23-25]. 

Μετά από εναπόθεση 1 hr οι νανοδομές ZnO είναι ακόμα σε ένα αρχικό στάδιο της 

σύνθεσής τους και αποτελούνται κυρίως από σπογγοειδείς νανοδομές (Εικ. 3.25 (α)) με 

επιφανειακή κάλυψη του υποστρώματος περίπου 35%. Θεωρούμε ότι το μικρό 

ποσοστό κάλυψης του υποστρώματος και ο ελάχιστος σχηματισμός νανοδομών 

οδηγούν στις μικρές μεταβολές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος κάτω από 

συνθήκες φωτοαναγωγής και οξείδωσης (Iph=1×10-8 A, Io=1.7×10-12 A). Γενικά, θεωρείται 

ότι οι μεταβολές στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στους αισθητήρες 

ημιαγώγιμων οξειδίων μετάλλων ελέγχονται κυρίως από την αλληλεπίδραση της 

ακτινοβολίας υπεριώδους και του οξειδωτικού αερίου με την επιφάνεια του οξειδίου 
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[27,28]. Έτσι, ο μικρός λόγος επιφάνειας/όγκο του δείγματος ZnO για 1 hr εναπόθεσης 

οδηγεί στην ελάχιστη τιμή απόκρισης σε όζον (S=5.9×104). 

Από την άλλη, το δείγμα των 5 hr αποτελείται από νανοδομές σε σχηματισμούς 

λουλουδιών και μεμονωμένες νανοράβδους (Εικ. 3.25 (b), (c)) με την κάλυψη της 

επιφάνειάς του να φτάνει το 80%. Ο σχηματισμός νανοδομών με μορφή λουλουδιών 

με νανοράβδους διαμέτρου 500-800 nm συνεπάγεται αύξηση του λόγου 

επιφάνειας/όγκο. Η αύξηση αυτή οδηγεί με τη σειρά της σε βελτίωση της ευαισθησίας 

έως και 6 τάξεις μεγέθους για το δείγμα των 5 hr (S=1.2×106, βλέπε Εικ. 3.31). 

Όσο αυξάνεται ο χρόνος εναπόθεσης σε 10 και 20 hr, αυξάνεται το πάχος των 

δειγμάτων ZnO, οι δομές σε σχηματισμούς λουλουδιών γίνονται ομοιόμορφες με 

νανοράβδους μεγαλύτερης διαμέτρου (~800 nm) και το μέγεθος των κρυσταλλιτών 

αυξάνεται. Έτσι, ο λόγος επιφάνειας/όγκο μειώνεται και συνεπώς η απόκριση των 

δειγμάτων σε όζον φθίνει (S~3.9×103). 
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3.3. Εναπόθεση νανοδομών ZnO σε γυαλί Corning για 1-5 hr 
και pH=7-12 
Μέχρι στιγμής έχουν μελετηθεί τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα Si(100) και γυαλί μικροσκοπίου καθώς και η απόκρισή 

τους σε περιβάλλον όζοντος βάσει ηλεκτρικών μετρήσεων. 

Έχοντας υπόψη από την ενότητα 3.2.6 του παρόντος κεφαλαίου ότι η μεγαλύτερη 

απόκριση των δειγμάτων ZnO σε O3 παρουσιάζεται μέχρι 5 hr εναπόθεσης, κρίνεται 

σκόπιμο να μελετηθεί η συμπεριφορά των νανοδομών ZnO σε γυαλί Corning 7059 μιας 

και είναι καλύτερο ποιοτικά από ένα απλό γυαλί μικροσκοπίου (soda lime glass) [29,30] 

για χρόνους εναπόθεσης έως και 5 hr. 

Βάσει τα παραπάνω, σε αυτήν τη σειρά εναποθέσεων επιλέχθηκε γυαλί Corning 7059 

ως υπόστρωμα για χρόνους σύνθεσης 1 hr, 2 hr και 5 hr σε 1:1 διάλυμα Zn(NO3)2. 6H2O 

και HMTA συγκέντρωσης 10-2 M σε 95 οC. 

Επιπλέον, ρυθμίστηκε η οξύτητα του διαλύματος στις τιμές pH 7, 8, 10 και 12 με διάλυμα 

NaOH 0,1M και μελετήθηκαν τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

δειγμάτων ZnO καθώς και η απόκρισή τους σε περιβάλλον όζοντος (~1 ppm) βάσει 

των τεχνικών που έχουν ήδη αναφερθεί. 

 

3.3.1. Μελέτη της κρυσταλλικής δομής των δειγμάτων με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 

3.3.1.1. Ρύθμιση του pH του διαλύματος στην τιμή 7 

Στην Εικ. 3.32  παρουσιάζονται ενδεικτικά τα διαγράμματα περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ 

για τα δείγματα ZnO για εναπόθεση 1 hr (Εικ. 3.32 (a)) και 2 hr (Εικ. 3.32 (b)) σε Corning 

7059 σε pH 7 και 95 oC καθώς και τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα Miller ανάπτυξης του 

ZnO που είναι σύμφωνα με την εξαγωνική P6(3)mc δομή του wurtzite όπως δίνεται από 

το αρχείο JCPDS No. 36-1451 ενώ το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και για 5 hr 

εναπόθεσης. 

Είναι εμφανείς οι τρεις πρώτες χαρακτηριστικές κορυφές του ZnO με προτιμητέα 

διεύθυνση ανάπτυξης την (100) που αντιστοιχεί σε γωνία 2θ=31.79ο. 
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Εικ. 3.32. Ανάλυση περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ των δειγμάτων ZnO σε γυαλί Corning 7059 για 
pH 7 σε 1 hr (a) και 2 hr (b). 

 

Για κάθε δείγμα ZnO υπολογίστηκε το εύρος της προτιμητέας (100) κορυφής 

περίθλασης ακτίνων Χ της στο μισό της έντασής της (FWHM) και έτσι, στον Πίνακα 3.7 

παραθέτονται οι τιμές του FWHM για την κορυφή (100) για κάθε χρόνο εναπόθεσης 

(βλέπε και Εικ. 3.33). 

Πίνακας 3.7. Υπολογισμός του FWHM 
για την προτιμητέα διεύθυνση (100) των 
δειγμάτων ZnO σε γυαλί Corning για 
χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 
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Εικ. 3.33. Γραφική παράσταση του FWHM για την 
κορυφή (100) για τα δείγματα ZnO σε γυαλί Corning 
για pH 7 με χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 

FWHM (100) Χρόνος εναπόθεσης 
0.19675 01 hr 
0.18038 02 hr 
0.17132 05 hr 

 

 

Όπως είναι φανερό από τον Πίνακα 3.7 και την Εικ. 3.33, το FWHM μειώνεται με την 

αύξηση του χρόνου εναπόθεσης. 
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Οι μέσες διαστάσεις των κρυσταλλιτών 

των νανοδομών ZnO σε γυαλί Corning 

για pH 7, όπως υπολογίστηκαν από 

την εξίσωση του Scherrer, είναι μεταξύ 

42 και 48 nm. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στην Εικ. 3.34 ως συνάρτηση του 

χρόνου εναπόθεσης για 2θ=31.74°. 

Παρατηρούμε ότι το μέγεθος των 

κρυσταλλιτών αυξάνεται με το χρόνο 

εναπόθεσης υποδεικνύοντας καλύτερη 

κρυσταλλικότητα των δειγμάτων σε 

μεγαλύτερες περιόδους σύνθεσης. 
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Εικ. 3.34. Μέγεθος κρυσταλλιτών σε συνάρτηση με 
το χρόνο εναπόθεσης για 2θ=31.74ο σε 
υπόστρωμα γυαλιού Corning σε 95οC και pH 7. 

Οι κρυσταλλικές σταθερές α και c του εξαγωνικού ZnO υπολογίστηκαν με τη χρήση του 

λογισμικού «Chekcell» (βλέπε για παράδειγμα την περίπτωση των 2 hr για pH 7 στην 

Εικ. 3.35).  

 

Εικ. 3.35. Φωτογραφία του λογισμικού «Chekcell» και υπολογισμός των κρυσταλλικών 
σταθερών του δείγματος ZnO για χρόνο εναπόθεσης 2 hr σε Corning 7059 για pH 7. 
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Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3.8, ο 

λόγος c/α των δειγμάτων ZnO σε γυαλί 

Corning για pH 7 είναι πολύ κοντά στη 

θεωρητική τιμή της ιδανικής εξαγωνικής 

δομής (c/a=1.633 [2]). 

 

Πίνακας 3.8. Υπολογισμός των κρυσταλλικών 
σταθερών του δείγματος ZnO σε Corning για 
pH 7 και χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 

Κρυσταλλικές σταθερές Χρόνος 
εναπόθεσης α (Å) c (Å) c/a 

3.2477 5.2111 1.6045 01 hr 
3.2348 5.1899 1.6044 02 hr 
3.2256 5.1644 1.6010 05 hr 

 

Στην Εικ. 3.36 παρατίθενται οι κρυσταλλικές σταθερές α (Εικ. 3.36 (a)) και c 

(Εικ. 3.36 (b)) για τα δείγματα ZnO σε Corning για pH 7 με χρόνους εναπόθεσης 1-5 hr.  
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Εικ. 3.36. Κρυσταλλικές σταθερές α (a) και c (b) της εξαγωνικής δομής wurtzite των δειγμάτων 
ZnO σε Corning για pH 7 με χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 

 

Στην Εικ. 3.37 παρουσιάζεται ο λόγος των κρυσταλλικών σταθερών c/a των δειγμάτων 

ZnO σε χρόνους εναπόθεσης 1-5 hr που έχει πολύ μικρή διακύμανση από 1.6010 ως 

1.6044) υποδεικνύοντας τη σταθερή κρυσταλλικότητα που χαρακτηρίζει τα δείγματα 

ZnO που παρασκευάστηκαν σε γυαλί Corning για pH 7 με τη μέθοδο ACG. 
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Εικ 3.37. Λόγος c/a των κρυσταλλικών σταθερών α και c της εξαγωνικής δομής wurtzite των 
δειγμάτων ZnO σε Corning για pH 7 με χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 

 

3.3.1.2. Ρύθμιση του pH του διαλύματος στην τιμή 8 

Στην Εικ. 3.38  παρουσιάζονται τα 

διαγράμματα περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ 

για τα δείγματα ZnO για εναπόθεση σε 

Corning 7059 σε pH 8 και 95 oC καθώς και 

τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα Miller 

ανάπτυξης του ZnO. 

Για pH 8 εμφανίζονται παρόμοια 

γραφήματα περιθλασιμετρίας με οξείες 

κορυφές που είναι σύμφωνα με την 

εξαγωνική P6(3)mc δομή του wurtzite 

όπως δίνεται από το αρχείο JCPDS No. 36-

1451. Από την Εικ. 3.38 είναι εμφανής η  

προτιμητέα διεύθυνση ανάπτυξης του ZnO  

(100). 

Για κάθε δείγμα ZnO υπολογίστηκε το 

εύρος της προτιμητέας (100) κορυφής 

περίθλασης ακτίνων Χ της στο μισό της 

έντασής της (FWHM).  
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Εικ. 3.38. Ανάλυση περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ 
των δειγμάτων ZnO σε γυαλί Corning 7059 για 
pH 8 σε 1 hr (a), 2 hr (b) και 5 hr εναπόθεσης. 

 



Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Συζήτηση 
 

 

119

Στον Πίνακα 3.9 παραθέτονται οι τιμές του FWHM για την κορυφή (100) για κάθε χρόνο 

εναπόθεσης σε υπόστρωμα γυαλιού Corning και pH 8 (βλέπε και Εικ. 3.39). 

Πίνακας 3.9. Υπολογισμός του FWHM για 
την προτιμητέα διεύθυνση (100) των 
δειγμάτων ZnO για pH 8 σε γυαλί Corning 
για χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 

1 2 3 4 5

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

 pH=7, 10-2M, Corning 7059
 pH=8, 10-2M, Corning 7059

 

 

FW
H

M

Time (hr)  
Εικ. 3.39. Γραφική παράσταση του FWHM για την 
κορυφή (100) για τα δείγματα ZnO σε γυαλί corning 
για χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr σε pH 7 (κόκκινο 
χρώμα) και pH 8 (μπλε). 

FWHM (100) Χρόνος εναπόθεσης 
0.2260 01 hr 
0.21921 02 hr 
0.19731 05 hr 

 

Όπως είναι φανερό από τον 

Πίνακα 3.7 και την Εικ. 3.39, το FWHM 

μειώνεται με την αύξηση του χρόνου 

εναπόθεσης. 

Από την Εικ. 3.39 είναι εμφανής η μείωση του FWHM για pH 8 σε σχέση με εκείνο για pH 

7 υποδεικνύοντας έτσι την αντίστοιχη μειωμένη κρυσταλλικότητα των δειγμάτων για pH 

8. 

Οι μέσες διαστάσεις των 

κρυσταλλιτών των νανοδομών 

ZnO σε Corning 7059 όπως 

υπολογίστηκαν από την 

εξίσωση του Scherrer είναι 

μεταξύ 42 και 48 nm για pH 7 

(βλέπε Εικ. 3.34) και 37 με 42 nm 

για pH 8. 

Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στην Εικ. 3.40 

ως συνάρτηση του χρόνου 

εναπόθεσης για 2θ=31.74°.  
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Εικ. 3.40. Μέγεθος κρυσταλλιτών σε συνάρτηση με το 
χρόνο εναπόθεσης για 2θ=31.74ο σε υπόστρωμα γυαλιού 
σε 95οC για 1 hr, 2 hr και 5 hr εναπόθεση σε pH 7 (κόκκινο 
χρώμα) και pH 8 (μπλε). 

 

Παρατηρούμε ότι το μέγεθος των κρυσταλλιτών αυξάνεται με το χρόνο εναπόθεσης 

για κάθε τιμή pH. 

Επίσης, είναι εμφανής η μείωση του μεγέθους των κρυσταλλιτών για τις δύο 

εξεταζόμενες τιμές pH (Εικ. 3.40) δηλώνοντας έτσι την αντίστοιχη μειωμένη 
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κρυσταλλικότητα των δειγμάτων για pH 8. 

Οι κρυσταλλικές σταθερές a και c του εξαγωνικού ZnO υπολογίστηκαν με τη χρήση του 

λογισμικού «Chekcell» και παραθέτονται στον Πίνακα 3.10.  

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3.10, ο 

λόγος c/α των δειγμάτων ZnO σε γυαλί 

Corning για pH 8 με τη μέθοδο ACG είναι 

πολύ κοντά στη θεωρητική τιμή της 

ιδανικής εξαγωνικής δομής (c/a=1.633 

[2]). 

Πίνακας 3.10. Υπολογισμός των κρυσταλλικών 
σταθερών του δείγματος ZnO σε Corning για 
pH 8 και χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 

Κρυσταλλικές σταθερές Χρόνος 
εναπόθεσης α (Å) c (Å) c/α 

3.2573 5.2115 1.5999 01 hr 
3.2532 5.1987 1.5980 02 hr 
3.2496 5.1854 1.5957 05 hr 
 

Στην Εικ. 3.41 παρατίθενται οι κρυσταλλικές σταθερές α και c για τα δείγματα ZnO σε 

Corning για pH 8 με χρόνους εναπόθεσης 1-5 hr.  
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Εικ. 3.41. Κρυσταλλικές σταθερές α (a) και c (b) της εξαγωνικής δομής wurtzite των δειγμάτων 
ZnO σε Corning για pH 8 με χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr. 

 

Στην Εικ. 3.42 παρουσιάζεται ο λόγος των κρυσταλλικών σταθερών c/a των δειγμάτων 

ZnO σε χρόνους εναπόθεσης 1-5 hr σε γυαλί Corning για pH 7 (βλέπε και Εικ. 3.37) και 

pH 8 με τη μέθοδο ACG. 
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Εικ 3.42. Λόγος c/α των κρυσταλλικών σταθερών α και c της εξαγωνικής δομής wurtzite των 
δειγμάτων ZnO σε Corning με χρόνο εναπόθεσης 1-5 hr σε pH 7 (κόκκινο χρώμα) και pH 8 (μπλε). 

 

Από την Εικ. 3.42 είναι εμφανής η μείωση του λόγου c/a για pH 8 σε σχέση με εκείνο για 

pH 7 που βρίσκεται πιο κοντά στη θεωρητική τιμή της ιδανικής εξαγωνικής δομής 

(c/a=1.633 [2]) υποδεικνύοντας έτσι τη μειωμένη κρυσταλλικότητα των δειγμάτων ZnO 

για pH 8. 

 

3.3.1.2. Ρύθμιση του pH του διαλύματος στις τιμές 10 και 12 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ δεν έδωσε χαρακτηριστικές 

κορυφές για τα δείγματα σε pH 10 και 12 δηλώνοντας έτσι τη χαμηλή κρυσταλλικότητά 

τους. 

Έτσι, στις Εικ. 3.43 και Εικ. 3.44 παρουσιάζονται τα διαγράμματα περιθλασιμετρίας 

ακτίνων Χ για τα δείγματα ZnO για εναπόθεση σε Corning 7059 σε pH 10 και pH 12. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ρυθμός καταβύθισης του 

παραγόμενου ZnO στα παραπάνω διαλύματα είναι pH 12 > pH 10 > pH 8 > pH 7. Έτσι, 

με βάση αυτή την απλή οπτική παρατήρηση μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η 

ταχύτητα της αντίδρασης είναι πολύ μεγαλύτερη για pH 10 και 12 γεγονός που οδηγεί 

σε μικρότερη κρυσταλλικότητα των νανοδομών ZnO. 
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Εικ. 3.43. Ανάλυση περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ 
των δειγμάτων ZnO σε γυαλί Corning 7059 για 
pH 10 σε 1 hr (a), 2 hr (b) και 5 hr εναπόθεσης. 

Εικ. 3.44. Ανάλυση περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ 
των δειγμάτων ZnO σε γυαλί Corning 7059 για 
pH 12 σε 1 hr (a), 2 hr (b) και 5 hr εναπόθεσης. 

 

Εφόσον τα δείγματα ZnO σε Corning για pH 10 και pH 12 δεν έδωσαν καμία κορυφή 

περίθλασης ακτίνων Χ δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί τα μέγεθος των κρυσταλλιτών 

και οι σταθερές του κρυσταλλικού πλέγματος που στηρίζονται στα διαγράμματα 

περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ. 
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3.3.2. Μελέτη της μορφολογίας των δειγμάτων με ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 

Στην Εικ. 3.45 παρουσιάζονται οι φωτογραφίες SEM των νανοδομών ZnO που 

σχηματίζονται σε υπόστρωμα Corning 7059 για 2 hr εναπόθεση και pH 7, 8, 10 και 12 

αντίστοιχα. 

Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η ποσότητα του διαλύματος NaOH, μεταβάλλεται η 

μορφολογία του ZnO από νανοράβδους (nanorods) εξαγωνικής διατομής (pH 7, 

Εικ. 3.45 (a)), στο συνδυασμό αιχμηρών νανοράβδων (tip nanorods), νανοδίσκων 

(nanoflakes) και ρομβοεδρικών νανοδομών (rhombohedral nanostructures) (pH 8, 

Εικ. 3.45 (b)) και από ρομβοεδρικά πρίσματα (rhombohedral nanoprisms) (pH 10, 

Εικ. 3.45 (c)) σε νανοδομές με τη μορφή λουλουδιών (flowerlike nanostructures) που 

αποτελούνται από ρομβοεδρικά μέλη (pH 12, Εικ. 3.45 (d)). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των δειγμάτων ZnO ελέγχονται εμφανώς από την ποσότητα του NaOH, 

ενώ για pH 7-10 το μήκος των νανοδομών ZnO παραμένει σταθερό (~5-6 μm) και η 

διάμετρός τους μεταβάλλεται ελαφρά (~800 nm - 2 μm) όπως παρουσιάζεται στα 

ένθετα της Εικ. 3.25. Τα δείγματα ZnO σε pH 12 αποτελούνται από νανοδομές με μορφή 

λουλουδιών αρκετά μικρότερων διαστάσεων που αποτελούνται από ρομβοεδρικά μέλη 

μήκους ~500 nm λόγω της ταχύτερης καταβύθισης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι για κάθε τιμή pH σημειώνεται μια σχετικά μικρή 

αύξηση του ποσοστού κάλυψης του υποστρώματος με αντίστοιχη αύξηση του χρόνου 

εναπόθεσης. Έτσι, για pH 7 και 8 η κάλυψη του γυαλιού Corning μεταβάλλεται από 

~25% σε 30% για 1 hr και 5 hr αντίστοιχα, ενώ για pH 10 και12 τα παραπάνω ποσοστά 

γίνονται ~40% και 45%. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ενώ για απλό γυαλί μικροσκοπίου οι δομές ZnO σε 1 hr 

εναπόθεσης έχουν σπογγοειδή μορφή και σημειώνεται μερική κάλυψη του 

υποστρώματος λόγω του αρχικού σταδίου της σύνθεσης (βλέπε ενότητα 3.2.2 και 

Εικ. 3.25 (a)), στην παρούσα σειρά εναποθέσεων σε Corning 7059 και ρύθμιση του pH 

του διαλύματος με NaOH λαμβάνονται εξαρχής οι δομές του ZnO στην τελική τους 

μορφή με πολύ μικρές διαφορές στην επιφανειακή κάλυψη λόγω της μεγαλύτερης 

ταχύτητας της αντίδρασης (βλέπε ενότητα 3.3.3). 

Συνοψίζοντας, οι μορφολογικές αλλαγές που εμφανίζονται στα δείγματα ZnO ανάλογα 
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με την τιμή του pH του υδατικού διαλύματος (Zn(NO3)2. 6H2O) και HMTA 

παρουσιάζονται στην Εικ. 3.46 (e). 

 

Εικ. 3.46. Φωτογραφίες SEM δειγμάτων ZnO σε Corning 7059 για εναπόθεση 2 hr και pH 7 (a), pH 
8 (b), pH 10 (c), pH 12 (d) και (e) σύνοψη των μορφολογικών αλλαγών για όλο το εύρος pH. Στα 
ένθετα των (a), (b), (c) και (d) παρουσιάζονται οι διαφορετικές δομές στις διάφορες τιμές pH. 
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3.3.3. Φασματοσκοπία Raman (Raman spectroscopy) 

Καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα δείγματα ZnO έδωσαν χαρακτηριστικές 

κορυφές φασματοσκοπίας Raman παρά την αδυναμία του XRD σε τιμές pH 10 και 12 

λόγω της μεγαλύτερης διακριτικής ευχέρειας της μεθόδου. 

Η Εικ. 3.47 (a) παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό φάσμα Raman των δειγμάτων ZnO 

σε Corning 7059 για pH 7 και 8 ενώ η Εικ. 3.47 (b) το αντίστοιχα φάσμα για pH 10 και 12. 

Οι συχνότητες που παρατηρούνται στα φάσματα Raman είναι: 332 cm-1 (σκέδαση 

πολλαπλών φωτονίων, multiple - phonon scattering processes), 379 cm-1 (A1 (TO)), 

410 cm-1 (E1 (TO)), 437 cm-1 (E2 (high)) και 582 cm-1 (E1 (LO)), που επιβεβαιώνονται στη 

βιβλιογραφία [3]. Μεταξύ αυτών των κορυφών Raman, η E2 (high) στους 437 cm-1 που 

έχει την ισχυρότερη ένταση και το μικρότερο εύρος κορυφής στο μισό της έντασης 

(FWHM) για όλα τα δείγματα αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική ζώνη της εξαγωνικής 

δομής wurtzite ZnO [4]. 
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Εικ. 3.47. Αντιπροσωπευτικά φάσματα Raman δειγμάτων ZnO σε Corning 7059 για 2 hr σε pH 7 
(a) και pH 10 (b). 

 

Μία διακριτή διαφορά μεταξύ των αντιπροσωπευτικών φασμάτων Raman για pH 7-8 

και pH 10-12 είναι ότι η κύρια κορυφή E2 στους 437 cm-1 έχει μικρότερη τιμή FWHM στην 

πρώτη περίπτωση (7.32 cm-1, Εικ. 3.26 (a)) σε σχέση με εκείνη σε μεγαλύτερες τιμές 

οξύτητας (11.82 cm-1, Εικ. 3.26 (b)) υποδεικνύοντας την καλύτερη κρυσταλλικότητα των 

δειγμάτων ZnO για pH 7 ή 8. 
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Μια επιπλέον διαφορά που αξίζει να αναφέρουμε είναι η μεταβολή που υφίσταται η 

κορυφή στους 582 cm-1 (E1 (LO)) που γίνεται ισχυρότερη και πιο πεπλατυσμένη 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη κενών οξυγόνου [31]. 

Από την ανάλυση Raman είναι εμφανές ότι τα δείγματα νανοδομών ZnO είναι 

απαλλαγμένα από προσμίξεις, ενώ έχουν εξαγωνική δομή και καλή κρυσταλλικότητα 

που μειώνεται με την αύξηση της οξύτητας  του διαλύματος Zn(NO3)2.6H2O και HMTA 

στους 95 oC, γεγονός που επαληθεύεται και από την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (βλέπε 

ενότητα 3.3.1). 

 

3.3.4. Οπτικές ιδιότητες, φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού 

(UV-Vis) 

Στην Εικ. 3.48 παρουσιάζεται η % διαπερατότητα (transmittance) των δειγμάτων ZnO 

πάνω σε υπόστρωμα Corning 7059 για pH 7 και χρόνους εναπόθεσης από 1 hr έως 

5 hr για ακτινοβολία με λ=190-1100 nm. 
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Εικ. 3.48. Διαπερατότητα υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας (λ=190-1100 nm) των δειγμάτων 
ZnO σε γυαλί Corning 7059 για pH 7 σε χρόνους εναπόθεσης 1 hr, 2 hr και 5 hr. Παρουσιάζεται 
επίσης το φάσμα ενός «γυμνού» υποστρώματος Corning. 

 

Παρατηρούμε ότι η διαπερατότητα των δειγμάτων μειώνεται  με την αύξηση του χρόνου 

εναπόθεσης, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία και με το SEM, όπου παρατηρούμε μια 
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σχετική αύξηση της επιφανειακής κάλυψης των δειγμάτων για μεγαλύτερους χρόνους 

σύνθεσης. 

Το ίδιο φάσμα υπεριώδους-ορατού παρουσιάζεται και τα δείγματα ZnO που 

εναποτέθηκαν σε πιο αλκαλικές συνθήκες (pH 8, pH 10 και pH 12) με τη διαπερατότητά 

τους να μειώνεται με την αύξηση του χρόνου εναπόθεσης. Για παράδειγμα, στην 

Εικ. 3.49 παρουσιάζεται η % διαπερατότητα  των δειγμάτων ZnO πάνω σε υπόστρωμα 

Corning 7059 για pH 8 και χρόνους εναπόθεσης από 1 hr έως 5 hr. 
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Εικ. 3.49. Διαπερατότητα υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας (λ=190-1100 nm) των δειγμάτων 
ZnO σε γυαλί Corning 7059 για pH 8 σε χρόνους εναπόθεσης 1 hr, 2 hr και 5 hr. Παρουσιάζεται 
επίσης το φάσμα ενός «γυμνού» υποστρώματος Corning. 

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η % διαπερατότητα των δειγμάτων ZnO παραμένει σχεδόν 

σταθερή στις τιμές του pH που μελετήθηκαν (pH 7-12), που έρχεται σε συμφωνία με την 

ηλεκτρονική μικροσκοπία των δειγμάτων μιας και παρουσιάζουν πολύ μικρές διαφορές 

στην επιφανειακή τους κάλυψη (βλέπε ενότητα 3.3.2). 

Για παράδειγμα, στην Εικ. 3.50 παρουσιάζεται η % διαπερατότητα (transmittance) των 

δειγμάτων ZnO σε Corning 7059 για 2 hr εναπόθεσης και pH 7, pH 8 και pH 12. 
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Εικ. 3.50. Διαπερατότητα υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας (λ=190-1100 nm) των δειγμάτων 
ZnO σε γυαλί Corning 7059 για 2 hr εναπόθεσης και pH 7 (a), pH 8 (b) και pH 12 (c). 
Παρουσιάζεται επίσης το φάσμα ενός «γυμνού» υποστρώματος Corning 7059. 
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Έτσι, για 2 hr εναπόθεσης σε pH 7, η κάλυψη του υποστρώματος είναι ~25% και η 

διαπερατότητά του δείγματος είναι ~75%, για pH 8 η κάλυψη ανέρχεται στο 30% και η 

διαπερατότητα μειώνεται πολύ λίγο σε σχέση με προηγουμένως περίπου στο 73%. 

Τέλος, για 2 hr εναπόθεση σε pH 12  η κάλυψη του υποστρώματος αυξάνεται στα 45% 

με αποτέλεσμα η διαπερατότητά του να φθίνει ακόμα περισσότερο και να φτάνει το 

68%. 

 

3.3.5. Απόκριση νανοδομών ZnO σε περιβάλλον O3 

Στην Εικ. 3.51 παρουσιάζονται οι μεταβολές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος για 

τα δείγματα ZnO επάνω σε γυαλί Corning 7059 σε pH 7, κάτω από συνθήκες 

φωτοαναγωγής με τη χρήση μιας λάμπας UV και συνθήκες οξείδωσης σε περιβάλλον 

όζοντος καθώς και η απόκρισή τους σε περιβάλλον όζοντος (~1 ppm) όπως ορίστηκε 

στην ενότητα 2.4. 
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Εικ. 3.51. Μεταβολές στην ένταση ηλεκτρικού ρεύματος των δειγμάτων ZnO για pH 7, για τάση 
1 V σε διάφορους χρόνους εναπόθεσης (1 hr, 2 hr και 5 hr). Στο ένθετο της Εικ. 3.51 
παρουσιάζεται η απόκριση των δειγμάτων ZnO σε περιβάλλον όζοντος ως συνάρτηση του 
χρόνου εναπόθεσης. 

 

Είναι φανερό ότι όλα τα εναποθετημένα δείγματα ZnO είναι αρκετά μονωτικά (~1.0×10-13 

– 2.4×10-13 A) υποδεικνύοντας τη χαμηλή τους συγκέντρωση σε ατέλειες (κενά 

οξυγόνου). 
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Οι μεταβολές της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερες για το δείγμα ZnO για 

χρόνο εναπόθεσης 1 hr (Εικ. 3.51). Κατά το στάδιο της φωτοαναγωγής η ένταση του 

ρεύματος αυξάνεται κατά 4 τάξεις μεγέθους (από 1.0×10-13 A σε 2.6×10-9 A), ενώ κατά 

την οξείδωση σε όζον μειώνεται κατά 6 τάξεις μεγέθους στην τιμή 8.5×10-15 A. Κατά 

συνέπεια, το δείγμα για 1 hr εναπόθεση εμφανίζει τη μεγαλύτερη απόκριση σε όζον 

(Iph=2.6×10-9 A, Io=8.5×10-15 A ⇒ S=3.1×105) έναντι των άλλων χρόνων στις ίδιες 

συνθήκες οξύτητας (S=2.7×104 και S=1.2×104 για 2 hr και 5 hr αντίστοιχα).  

Συγκρίνοντας τις παραπάνω τιμές με τις αντίστοιχες των δειγμάτων ZnO σε γυαλί 

μικροσκοπίου (μέγιστη τιμή S=1.2×106 για το δείγμα των 5 hr, βλέπε Εικ. 3.31) μπορεί να 

ειπωθεί ότι είναι σχεδόν της ίδιας τάξης μεγέθους αν και στην περίπτωση του γυαλιού η 

επιφανειακή κάλυψη του υποστρώματος φτάνει το 80% ενώ για το Corning το 

παραπάνω ποσοστό μόλις αγγίζει το 30%. Αυτό όμως που δεν πρέπει να παραβλέψει 

κανείς είναι ότι στην περίπτωση του γυαλιού αναφερόμαστε σε δομές σε σχηματισμούς 

λουλουδιών και μεμονωμένες νανοράβδους (Εικ. 3.25 (a), (b)) με μήκος 7-8 μm και 

διάμετρο 500-800 nm ενώ τα δείγματα ZnO στην περίπτωση του Corning αποτελούνται 

μόνο από νανοράβδους μικρότερου μήκους (~5 μm) και διάμετρο ~800 nm. 

Όσο αυξάνεται ο χρόνος εναπόθεσης σε 2 hr και 5 hr, για την ίδια τιμή pH, αυξάνεται το 

μέγεθος των κρυσταλλιτών (Εικ. 3.24) και το πάχος των δειγμάτων ZnO. Έτσι, ο λόγος 

επιφάνειας/όγκο μειώνεται και συνεπώς η ευαισθησία αίσθησης όζοντος φθίνει 

(S~1.2×104 για 5 hr εναπόθεση). 

Οι μέσες διαστάσεις των κρυσταλλιτών των δειγμάτων ZnO σε Corning 7059 για pH 7 

με επιφανειακή κάλυψη ~30% αυξάνονται από ~42 nm σε 46 nm και σε 52 nm για 1 hr, 

2 hr και 5 hr αντίστοιχα που συνοδεύονται από μια μείωση της απόκρισής τους σε O3 

από 3.1×105 σε 2.7×104 και σε 1.2×104 όπως αναμένεται και από τη βιβλιογραφία [24-

26]. 

 

Όσον αφορά τα δείγματα ZnO σε Corning 7059 για pH 8, οι μεταβολές της έντασης του 

ηλεκτρικού ρεύματος για το στάδιο φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε όζον δίνονται 

στην Εικ. 3.52. 
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Εικ. 3.52. Μεταβολές στην ένταση ηλεκτρικού ρεύματος των δειγμάτων ZnO για pH 8, για τάση 
1 V για εναπόθεση 1 hr, 2 hr και 5 hr. Στο ένθετο της Εικ. 3.52 παρουσιάζεται η απόκριση των 
δειγμάτων ZnO σε όζον ως συνάρτηση του χρόνου εναπόθεσης. 

 

Όπως και στην περίπτωση του pH 7, οι μεταβολές της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος 

είναι μεγαλύτερες για το δείγμα ZnO σε χρόνο εναπόθεσης 1 hr (Εικ. 3.52). Η ένταση του 

ρεύματος αυξάνεται κατά 4 τάξεις μεγέθους (από 7.5×10-14 A σε 3.9×10-9 A) κατά την 

φωτοαναγωγή, ενώ μειώνεται κατά 6 τάξεις μεγέθους στην τιμή 3.0×10-15 A κατά την 

οξείδωση σε όζον. Κατά συνέπεια, το δείγμα για 1 hr εναπόθεση εμφανίζει την 

μεγαλύτερη απόκριση σε όζον (Iph=3.9×10-9 A, Io=3.0×10-15 A ⇒ S=1.3×106) έναντι των 

άλλων χρόνων στις ίδιες συνθήκες οξύτητας (S=2.5×105 και S=1.3×105 για 2 hr και 5 hr 

αντίστοιχα).  

Συγκρίνοντας τις Εικ. 3.51 και Εικ. 3.52 είναι εμφανής η καλύτερη απόκριση των 

δειγμάτων ZnO σε O3 για pH 8 (S=1.3×106) έναντι εκείνων για pH 7 (S=3.1×105) για 1 hr 

εναπόθεση. Οι κύριες διαφορές των δειγμάτων ZnO για σύνθεση σε pH 7 και 8 που 

συνδέονται με την αύξηση της απόκρισής τους σε όζον αφορούν το μέγεθος των 

κρυσταλλιτών και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους μιας και έχουν το ίδιο 

ποσοστό κάλυψης του υποστρώματος ~30%. Έτσι, το μέγεθος των κρυσταλλιτών για 

1 hr εναπόθεση σε pH 8 (37 nm) είναι μικρότερο από την αντίστοιχη διάμετρο για pH 7 

(42 nm) γεγονός που συνδέεται και με την αυξημένη απόκρισή τους σε περιβάλλον O3 

βάσει της βιβλιογραφίας [1, 24-28, 32-33]. Επίσης, όπως συζητήθηκε και στην ενότητα 

3.3.2, όσο αυξάνεται η οξύτητα του διαλύματος Zn(NO3)2. 6H2O και HMTA, μεταβάλλεται 

η μορφολογία του ZnO από νανοράβδους εξαγωνικής διατομής μήκους ~5-6 μm και  

διαμέτρου ~800 nm (pH 7, Εικ. 3.46 (a)), στο συνδυασμό αιχμηρών νανοράβδων (ίδιου 
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μήκους και  διαμέτρου που στην αιχμή των δομών φτάνει τα 400 nm), εξαγωνικών 

νανοδίσκων (διάμετρος ~2 μm,  πάχος ~150 nm) και ρομβοεδρικών νανοδομών 

(μήκους ~5-6 μm και  διαμέτρου ~400 nm στα άκρα τους) (pH 8, Εικ. 3.46 (b)) με 

αποτέλεσμα την αύξηση του λόγου επιφάνειας/όγκο και επομένως και της απόκρισής 

του σε όζον [1, 24-28, 32-33]. 

Η εικόνα που αναμένεται για μεγαλύτερες τιμές pH (pH=10 και 12) είναι αυτή της 

μειωμένης απόκρισης σε όζον μιας και σε αυτές τις συνθήκες προκύπτουν δείγματα 

χαμηλότερης κρυσταλλικότητας όπως αναφέρεται και στην ενότητα 3.3.1.2 που αφορά 

το δομικό χαρακτηρισμό τους. 

Πράγματι, ο παραπάνω συλλογισμός επαληθεύεται στις Εικ. 3.53 (a) και Εικ. 3.53 (b) 

όπου παρουσιάζονται οι μεταβολές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος για τα 

δείγματα ZnO σε pH 10 και 12 αντίστοιχα. 
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Εικ. 3.53. Μεταβολές στην ένταση ηλεκτρικού ρεύματος των δειγμάτων ZnO για pH 10 (a) και pH 12 
(b), για τάση 1 V για εναπόθεση 1 hr, 2 hr και 5 hr. Στο ένθετο των (a) και (b) παρουσιάζεται η 
απόκριση των δειγμάτων ZnO σε όζον ως συνάρτηση του χρόνου εναπόθεσης για κάθε τιμή pH. 

 

Εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι τόσο στα δείγματα ZnO για pH 10 όσο για 

pH 12, οι μεταβολές της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερες για 

εναπόθεση 1 hr (Εικ. 3.53) όπως ακριβώς συμβαίνει και για συνθήκες μικρότερης 

οξύτητας (βλέπε Εικ. 3.51 και Εικ. 3.52). 

Όσο αυξάνεται το pH, τόσο μικρότερη είναι η μεταβολή του ρεύματος για το στάδιο της 

φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε O3. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις τιμές της έντασης του 

ρεύματος για την περίπτωση 1 hr εναπόθεσης σε pH 10 και pH 12 που παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της μεγαλύτερης απόκρισής τους σε όζον. Έτσι, για 

pH 10 η ένταση του ρεύματος αυξάνεται κατά 3 τάξεις μεγέθους (από Ias dep=3.5×10-13 A 

σε Iph=8.8×10-10 A) στο στάδιο της φωτοαναγωγής, και μειώνεται κατά 5 τάξεις 

(a) (b) 
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μεγέθους στην τιμή Io=5.0×10-15 A κατά την οξείδωση σε όζον (S=1.8×105), ενώ για pH 

12 οι παραπάνω τιμές γίνονται: Ias dep=3.8×10-13 A, Iph=3.3×10-11 A και Io=1.1×10-13 A ⇒ 

(S=3.0×102). 

Με βάση τα παραπάνω, συγκεντρώνονται στην Εικ. 3.54 οι τιμές της απόκρισης των 

δειγμάτων ZnO για 1 hr εναπόθεση σε περιβάλλον όζοντος (1 ppm) σε συνάρτηση με 

την οξύτητα του 1:1 διαλύματος Zn(NO3)2. 6H2O και εξαμεθυλ-τετραμίνης (C6H12N4, 

HMTA) 10-2 M σε 95 οC. 
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Εικ. 3.54. Απόκριση δειγμάτων ZnO για 1 hr εναπόθεση με την τεχνική ACG σε περιβάλλον 
όζοντος ως συνάρτηση του pH. 

 

Όπως φαίνεται στην Εικ. 3.54 και συζητήθηκε εκτενώς στην παρούσα ενότητα, η 

απόκριση των δειγμάτων σε όζον μεταβάλλεται από 3.1×105 για pH 7, σε 1.3×106 για pH 

8 και από 1.8×105 για pH 10 σε 3.0×102 για pH 12 γεγονός που συνδέεται με την 

υψηλότερη κρυσταλλικότητα και τις μικρότερες διαστάσεις και επομένως το μεγαλύτερο 

λόγο επιφάνειας/όγκο των δειγμάτων ZnO για 1 hr εναπόθεση σε pH 8.  
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Σ’ αυτήν τη μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε η σύνθεση νανοδομών ZnO επάνω σε 

διάφορα υποστρώματα όπως γυαλί μικροσκοπίου, Si (100) και γυαλί Corning 7059 με 

τη χρήση υδατικών διαλυμάτων και η απόκρισή τους σε περιβάλλον όζοντος ως 

αισθητήρες οξειδωτικών αερίων. 

Η τεχνική της εναπόθεσης ZnO από υδατικά διαλύματα (ACG) δεν απαιτεί εξειδικευμένο 

εξοπλισμό, γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, δίνει τη δυνατότητα σύνθεσης 

υλικών σε επιφάνειες μεγάλης κλίμακας και είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεδομένου 

ότι ο μόνος διαλύτης που χρησιμοποιείται είναι το νερό. 

Ο κύριος μηχανισμός που ελέγχει την απόκριση των δειγμάτων σε όζον είναι η 

αναγωγή τους κάτω από την επίδραση ακτινοβολίας UV που οδηγεί σε αύξηση της 

αγωγιμότητάς τους και η ακόλουθη οξείδωσή τους σε περιβάλλον Ο3 με αποτέλεσμα 

τη μείωση της αγωγιμότητας. 

Βασικός όρος για να λειτουργήσουν οι νανοδομές του ZnO δραστικά ως αισθητήρες 

αερίων είναι να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο λόγο επιφάνειας/όγκο. Η μέγιστη 

απόκριση των νανοδομών ZnO που παρασκευάστηκαν στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας σε όζον, η οποία ορίζεται ως το πηλίκο της έντασης του ρεύματος στο 

στάδιο της φωτοαναγωγής προς την ένταση του ρεύματος στο στάδιο της οξείδωσης 

(S = Iph / Io), ανέρχεται σε 106 και εξαρτάται από τη μορφολογία των δειγμάτων, το 

πάχος τους και την κάλυψη του υποστρώματος. 

Η παραπάνω συμπεριφορά των δειγμάτων ZnO είναι πλήρως επαναλήψιμη όπως 

επαληθεύτηκε μετά πολλούς διαδοχικούς κύκλους φωτοαναγωγής και οξείδωσης σε 

όζον. 

Στην πρώτη σειρά εναποθέσεων πάνω σε υπόστρωμα Si (100) για χρόνο εναπόθεσης 

1 hr - 72 hr σε 95 οC, λαμβάνονται νανοδομές ZnO που αντιστοιχούν στην εξαγωνική 

δομή wurtzite με κρυσταλλικότητα που αυξάνεται μέχρι 20 hr εναπόθεσης, ενώ 

μειώνεται για περιόδους εναπόθεσης μεγαλύτερους των 20 hr. Η μορφολογία των 

Σχόλια - Συμπεράσματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
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δειγμάτων ZnO για χρόνους εναπόθεσης έως και 40 hr χαρακτηρίζεται από νανοδομές 

σε σχηματισμούς λουλουδιών που αποτελούνται από νανοράβδους εξαγωνικής 

διατομής καθώς και μεμονωμένες νανοράβδους ενώ είναι εμφανής η αύξηση της 

κάλυψης του υποστρώματος όσο αυξάνεται ο χρόνος εναπόθεσης. Η εικόνα των 

δειγμάτων για 72 hr εναπόθεσης είναι διαφορετική καθώς εμφανίζονται νανοσωλήνες 

εξαγωνικής διατομής και δομές σε σχηματισμούς που θυμίζουν «βούρτσες». Η 

μεταβολή στη μορφολογία των δειγμάτων πιθανώς να οφείλεται στη συνύπαρξη ZnO 

και Zn(OH)2 μιας και για 72 hr εναπόθεσης η αντίδραση παραγωγής ZnO δίνει ως 

παραπροϊόν Zn(OH)2 όπως προκύπτει από το δομικό χαρακτηρισμό τους με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ και την ανάλυση της μικροδομής τους με φασματοσκοπία 

υπερύθρου και φασματοσκοπία Raman. 

Όσον αφορά τα δείγματα ZnO σε γυαλί μικροσκοπίου, μετά από εναπόθεση 1 hr οι 

νανοδομές ZnO είναι ακόμα σε ένα αρχικό στάδιο της σύνθεσής τους και αποτελούνται 

κυρίως από σπογγοειδείς νανοδομές με επιφανειακή κάλυψη του υποστρώματος 

περίπου 35%. Από την άλλη, το δείγμα των 5 hr αποτελείται από νανοδομές σε 

σχηματισμούς λουλουδιών και μεμονωμένες νανοράβδους διαμέτρου 500-800 nm με 

την κάλυψη της επιφάνειάς του να φτάνει το 80%. Όσο αυξάνεται ο χρόνος 

εναπόθεσης σε 10 και 20 hr, αυξάνεται το πάχος των δειγμάτων ZnO, οι δομές σε 

σχηματισμούς λουλουδιών γίνονται ομοιόμορφες με νανοράβδους μεγαλύτερης 

διαμέτρου (~800 nm) και το μέγεθος των κρυσταλλιτών αυξάνεται. 

Για 1 hr εναπόθεσης σε γυαλί, το σχετικά μικρό ποσοστό κάλυψης του υποστρώματος 

και ο ελάχιστος σχηματισμός νανοδομών οδηγούν σε μικρές μεταβολές της έντασης 

του ηλεκτρικού ρεύματος κάτω από συνθήκες φωτοαναγωγής και οξείδωσης. Έτσι, ο 

μικρός λόγος επιφάνειας/όγκο του δείγματος ZnO για 1 hr εναπόθεσης οδηγεί σε μικρή 

τιμή απόκρισης σε όζον. Αντίθετα, ο σχηματισμός νανοδομών με μορφή λουλουδιών 

με νανοράβδους διαμέτρου 500-800 nm συνεπάγεται αύξηση του λόγου 

επιφάνειας/όγκο που οδηγεί σε βελτίωση της ευαισθησίας έως και 6 τάξεις μεγέθους. 

Για 10 hr - 20 hr εναπόθεσης, που λαμβάνονται νανοράβδοι διαμέτρου ~800 nm, ο 

λόγος επιφάνειας/όγκο μειώνεται και συνεπώς η απόκριση των δειγμάτων σε όζον 

φθίνει. 

Τέλος, από τη σειρά εναποθέσεων ZnO σε γυαλί Corning για pH 7-12, εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι τόσο τα δομικά όσο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων 

ZnO και επομένως και η απόκρισή τους σε περιβάλλον όζοντος ελέγχονται εμφανώς 

από την οξύτητα του διαλύματος. Έτσι, για pH 10 και 12 λαμβάνονται δείγματα 

μειωμένης κρυσταλλικότητας και επομένως μικρής απόκρισης σε όζον. Αντίθετα, τα 

δείγματα ZnO για pH 7 και 8 χαρακτηρίζονται από υψηλή κρυσταλλικότητα με εμφανή 
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την καλύτερη απόκριση των δειγμάτων ZnO σε όζον για pH 8 έναντι εκείνων για pH 7 

για 1 hr εναπόθεση. Οι κύριες διαφορές των δειγμάτων ZnO για σύνθεση σε pH 7 και 8 

που συνδέονται με την αύξηση της απόκρισής τους σε όζον αφορούν το μέγεθος των 

κρυσταλλιτών και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους μιας και έχουν το ίδιο 

ποσοστό κάλυψης του υποστρώματος ~30%. Έτσι, το μέγεθος των κρυσταλλιτών για 

1 hr εναπόθεση σε pH 7 είναι μεγαλύτερο από εκείνο για pH 8 ενώ διαφέρει και η 

μορφολογία του ZnO για κάθε τιμή pH. Για pH 7 τα δείγματα ZnO αποτελούνται από 

νανοράβδους εξαγωνικής διατομής μήκους ~5-6 μm και  διαμέτρου ~800 nm, ενώ για 

pH 8 από το συνδυασμό αιχμηρών νανοράβδων (ίδιου μήκους και  διαμέτρου που 

στην αιχμή των δομών φτάνει τα 400 nm), εξαγωνικών νανοδίσκων (διάμετρος ~2 μm,  

πάχος ~150 nm) και ρομβοεδρικών νανοδομών (μήκους ~5-6 μm και  διαμέτρου 

~400 nm στα άκρα τους) με αποτέλεσμα την αύξηση του λόγου επιφάνειας/όγκο και 

επομένως και της απόκρισής τους σε όζον. 

 

Από αυτή τη διατριβή συμπεραίνουμε πως οι νανοδομές ZnO που εναποτέθηκαν με την 

τεχνική ACG είναι σημαντικοί υποψήφιοι για την ανάπτυξη αισθητήρων ανίχνευσης 

όζοντος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 


