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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία, κβαντικές δοµές και δοµές κολλοειδών ηµιαγωγικών 

νανοκρυστάλλων Νιτριδίου του Γαλλίου µελετήθηκαν ως προς τις οπτικές τους 

ιδιότητες και την ικανότητα τους να λειτουργούν ως χηµικοί αισθητήρες. 

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από την µελέτη των επιταξικά 

ανεπτυγµένων κρυστάλλων GaN ως προς την αλληλεπίδραση τους µε ιόντα έδωσαν 

το έναυσµα για την µελέτη των οπτικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν οι ετεροδοµές 

κβαντικών τελειών. Στις µετρήσεις φωτοφωταύγειας µελετήθηκε η επίδραση της 

θερµοκρασίας και ιόντων χλωρίου στην επιφάνεια του επιταξικά ανεπτυγµένου 

υλικού και κατ΄ επέκταση στις φωτοφυσικές του ιδιότητες. Επίσης µελετήθηκε η 

ποτενσιοµετρική απόκριση των κβαντικών τελειών GaN στα ιόντα Cl-, Br-, I-, NO3
-, 

και ClO4
-. Τέλος, λόγω της έλλειψης εµπορικά διαθέσιµου κολλοειδούς υλικού, έγινε 

µία πρώτη απόπειρα σύνθεσης κολλοειδών κβαντικών τελειών GaN. Η ήδη γνωστή 

συνθετική πορεία βασίστηκε στην πρόδροµη ένωση του διµερούς του αµιδογαλλίου,  

Ga2[(CH3)2]6 η οποία στην συνέχεια νιτριδοποιείται υπό ροή αέριας αµµωνίας και 

κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες περιβάλλοντος και θερµοκρασίας. Oι κολλοειδείς 

κβαντικές τελείες µελετήθηκαν επίσης για τις οπτικές τους ιδιότητες 

χρησιµοποιώντας ως µήκος κύµατος διέγερσης τα 325 nm. 



 
 

ABSTRACT 

In this thesis we study the optical properties of Gallium Nitride quantum structures 

and colloidal nanostructures along with the ability to use it as a chemical sensor. 

Based on previous results we studied how temperature and Cl- result in the surface of 

MOCVD grown GaN quantum dots and its photoluminescence spectra. We also 

studied GaN for the potentiometric response to Cl-, Br-, I-, NO3
-, and ClO4

-. 

The lack of commercially available colloidal GaN quantum dots led us to the 

synthesis of nanocrystals. The synthetic procedure is based on dimeric amidogallium 

precursor reacting with ammonia. The colloidal structures were also studied for the 

optical properties using a 325 nm He/Cd laser as the excitation source. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Χηµικοί Αισθητήρες 

 

Ο όρος αισθητήρας έχει ευρύ νόηµα. Χρησιµοποιείται για µία κατηγορία µικρών σε 

µέγεθος αναλυτικών συσκευών οι οποίες είναι κατάλληλες για την παρακολούθηση 

χηµικών σωµατιδίων σε υγρά ή αέρια κατά τρόπο συνεχή και αντιστρεπτό1,2. Χηµικός 

αισθητήρας σύµφωνα µε τον ορισµό της IUPAC3,§ είναι το όργανο που µετατρέπει 

χηµικές πληροφορίες σε αναλυτικό σήµα. Το σήµα αυτό µπορεί να είναι ηλεκτρικό ή 

οπτικό. Οι αισθητήρες αποτελούνται από ένα µεταλλάκτη σήµατος συζευγµένο µε 

µία φάση η οποία αναλαµβάνει την εκλεκτική χηµική αναγνώριση (Εικόνα 1).  

 

 

                                                 
§ Chemical sensor 

A device that transforms chemical information, ranging from the concentration of a 

specific sample component to total composition analysis, into an analytically useful 

signal. The chemical information, mentioned above, may originate from a chemical 

reaction of the analyte or from a physical property of the system investigated. 

Chemical sensors contain two basic functional units: a receptor and a transducer part. 

Some sensors may include a separator which is, for example a membrane. 

 

Εικόνα 1. Σχηµατική αναπαράσταση χηµικού αισθητήρα 

Φάση χηµικής αναγνώρισης Μεταλλάκτης (µετατροπή σήµατος) 

Καταγραφή σήµατος 

Οπτική 
Θερµική 
Ηλεκτρική 
Μηχανική 

Ενεργή ουσία 
Αναλύτης  
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Το αισθητήριο σηµείο είναι η περιοχή που περιλαµβάνει την υπεύθυνη για τη χηµική 

αναγνώριση ενεργή ουσία. Ο µεταλλάκτης έπειτα, αναλαµβάνει τη µετατροπή της 

χηµικής πληροφορίας σε µετρούµενο σήµα. Οι τυπικές παράµετροι που απαιτούνται 

και χαρακτηρίζουν τους χηµικούς αισθητήρες περιλαµβάνουν το όριο ανίχνευσης, το 

εύρος λειτουργίας, την επιλεκτικότητα, τη διολίσθηση σήµατος, την 

επαναληψιµότητα, το µειωµένο µέγεθος, την µηχανική σταθερότητα, τον χρόνο 

απόκρισης, την µακροπρόθεσµη σταθερότητα καθώς και την σταθεροποίηση σε 

δεδοµένες συνθήκες πίεσης, θερµοκρασίας και βιολογικές συνθήκες. 

Οι χηµικοί αισθητήρες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τη χηµική ουσία που 

αναγνωρίζουν, το είδος του αισθητήριου σηµείου από το οποίο αποτελούνται και το 

είδος του µεταλλάκτη. Τα διάφορα είδη αναλύτη διαχωρίζουν τους αισθητήρες σε 

κατιόντων, ανιόντων, πολυϊόντων και ουδέτερων αναλυτών. Σύµφωνα µε το 

µεταλλάκτη που χρησιµοποιούν, διαχωρίζονται σε  

• ηλεκτροχηµικούς και µικροηλεκτρονικούς που στη συνέχεια κατατάσσονται 

σε ποτενσιοµετρικούς, αµπεροµετρικούς και αγωγιµότητας, 

• θερµικούς που βασίζονται στο φαινόµενο Hall,  

• µάζας, όπου αλλαγή στη µάζα µετασχηµατίζεται σε µεταβολή ηλεκτρικής 

ποσότητας. Πιο συγκεκριµένα µεταβάλλεται η συχνότητα συντονισµού του 

υλικού που δέχεται µηχανική παραµόρφωση και εµφανίζει ηλεκτρικό 

δυναµικό στην επιφάνεια του. Η ταλάντωση του κρυσταλλικού υλικού γίνεται 

σε συχνότητα ανάλογη µε τη µάζα και το σχήµα του κρυστάλλου 

(πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο) 

• και οπτικούς, που βασίζονται στη µέτρηση της µεταβολής µιας οπτικής 

ιδιότητας (απορρόφησης ή εκποµπής) της ενεργής ουσίας, που προκαλείται 

κατά την διαδικασία χηµικής αναγνώρισης του αναλύτη. Η µέτρηση γίνεται 

από  φασµατοφωτόµετρο,  το οποίο και την µετατρέπει σε σήµα. Κύριος 

εκπρόσωπος της κατηγορίας είναι τα οπτρόδια. Οι οπτικοί αισθητήρες 

πλεονεκτούν σε σχέση µε τους ηλεκτροχηµικούς στο γεγονός ότι δεν απαιτούν 

αναφορικό ηλεκτρόδιο και ότι απουσιάζει η ηλεκτρική παρεµβολή που 

δυσχεραίνει τη µέτρηση σε ισχυρά ηλεκτρικά πεδία. Επίσης, παρέχουν τη 

δυνατότητα τηλεχειρισµού και µεταφοράς δεδοµένων µέσω οπτικών ινών4. 

Από την άλλη πλευρά, οι µετρήσεις των οπτικών αισθητήρων επηρεάζονται 

από το περιβάλλων φως, ενώ εµφανίζουν µειωµένη επιλεκτικότητα σε υγρά
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 δείγµατα. Ανάλογα µε την προέλευση των οπτικών σηµάτων, οι οπτικοί 

αισθητήρες κατατάσσονται περεταίρω σε φωτοφωταύγειας και απορρόφησης. 

 

Οι οπτικοί αισθητήρες ηµιαγωγικών νανοσωµατιδίων είναι µία από τις πιο 

σηµαντικές κατηγορίες χηµικών αισθητήρων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια µε σκοπό τον έλεγχο διαφορετικών αναλυτών σε πραγµατικό χρόνο 

συµβάντων.  

 

Ηµιαγωγοί  

 

Ηµιαγωγός είναι ένα κρυσταλλικό υλικό µε αγωγιµότητα ενδιάµεση των 

αγωγιµοτήτων ενός αγωγού και ενός µονωτή1 Υπάρχουν πολλά ήδη ηµιαγωγικών 

υλικών, πιο συχνά όµως χρησιµοποιούνται υλικά όπως το στοιχειακό πυρίτιο και 

γερµάνιο, καθώς και ενώσεις όπως το καρβίδιο του πυριτίου, το σουλφίδιο του 

καδµίου, το σεληνίδιο του καδµίου, το αρσενίδιο του γερµανίου,  το αρσενίδιο του 

γαλλίου και το εξεταζόµενο στην παρούσα εργασία νιτρίδιο του γαλλίου. Οι 

ηλεκτρικές ιδιότητες των ηµιαγωγών τους δίνουν µία έµφυτη προσαρµοστικότητα. Σε 

υψηλές θερµοκρασίες η αγωγιµότητά τους προσεγγίζει αυτή των µετάλλων ενώ σε 

χαµηλές θερµοκρασίες λειτουργεί σαν µονωτής. Πιο συγκεκριµένα, στα µέταλλα 

αντιλαµβανόµαστε το ηλεκτρικό ρεύµα ως ροή ηλεκτρονίων µε φορτίο –e. Το 

ενδιαφέρον στην συµπεριφορά των ηµιαγωγών είναι ότι φαίνεται να αποτελούνται 

από δύο διαφορετικούς φορείς φορτίου: ηλεκτρονίων µε φορτίο –e και οπών µε 

φορτίο +e.  

Σε έναν ηµιαγωγό υπάρχει επίσης µία περιορισµένη κίνηση ηλεκτρονίων, ανάλογη µε 

την δοµή του κρυστάλλου του υλικού που χρησιµοποιείται. Όταν υπάρχει αρκετή 

ενέργεια, γίνεται τυχαία απόσπαση ενός ηλεκτρονίου από το δεσµό, το οποίο µπορεί 

στη συνέχεια να κινηθεί ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγµα δρώντας ως φορέας 

ηλεκτρικού ρεύµατος. Η θερµική διέγερση και η απόσπαση ενός ηλεκτρονίου έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία περιοχής θετικά φορτισµένης που ονοµάζεται οπή (hole) 

και συνδέεται µε το άτοµο από το οποίο αποσπάστηκε το ηλεκτρόνιο. Η οπή, όπως 

και το ηλεκτρόνιο, είναι ευκίνητη και συνεισφέρει επίσης στην ηλεκτρική 

αγωγιµότητα του κρυστάλλου. Η κίνηση της οπής γίνεται όταν ένα δεσµευµένο 

ηλεκτρόνιο από γειτονικό άτοµο µεταφέρεται προς το σηµείο που υπάρχει κενή θέση 
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ηλεκτρονίου και µε αυτόν τον τρόπο αφήνει πίσω του µία θετικά φορτισµένη οπή, µε 

άλλα λόγια η κίνηση είναι έµµεση. Συνεπώς, η αγωγιµότητα ενός ηµιαγωγού είναι 

αποτέλεσµα ανταλλαγής «θερµικών» ηλεκτρονίων και οπών. Ο αριθµός των 

ηλεκτρονίων που διεγείρονται καθορίζεται από την κατανοµή Maxwell-Boltzmann, 

σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας και του ενεργειακού χάσµατος ∆Ε5, 
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όπου i∈  και j∈  δυο ενεργειακές στάθµες ενός µορίου σε θερµική ισορροπία, in , jn  

ο αριθµός των ηλεκτρονίων στις αντίστοιχες στάθµες, k η σταθερά Boltzmann και T  

η θερµοκρασία σε Kelvin. Εάν η θερµική διέγερση αντικατασταθεί από ένα φωτόνιο 

ακτινοβολίας, έχουµε το φαινόµενο της φωτοαγωγιµότητας. 

Η εισαγωγή συγκεκριµένης ποσότητας διαφόρων «ακαθαρσιών» στην κρυσταλλική 

δοµή των ηµιαγωγών, φαίνεται να αυξάνει τις ιδιότητες αγωγού στο υλικό. Οι 

ακαθαρσίες αυτές είτε εισάγουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, είτε δηµιουργούν οπές, 

δηλαδή έλλειµµα ηλεκτρονίων στην περιβάλλουσα ύλη (κρυσταλλική δοµή), 

έλκοντας ηλεκτρόνια. Έτσι εµφανίζονται δύο είδη ηµιαγωγών ανάλογα µε τον τύπο 

φορέων φορτίου που υπερισχύουν: Όταν ένα άτοµο του στοιχείου της επόµενης 

οµάδας του περιοδικού πίνακα αντικαταστήσει ένα άτοµο στο πλέγµα, εισάγεται στη 

δοµή ένα αδέσµευτο ηλεκτρόνιο. Ο ηµιαγωγός αυτός ονοµάζεται ηµιαγωγός δότης, ή 

ηµιαγωγός n-τύπου (negative: αρνητικός) γιατί έχει εµβολιασθεί µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να περιέχει περισσότερους φορείς από αρνητικά ηλεκτρόνια (Εικόνα 2Α). Η 

αγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος διευκολύνεται µε θερµική απόσπαση του 

αδέσµευτου ηλεκτρονίου. Οι οπές που  αποµένουν είναι λιγότερο ευκίνητες από 

αυτές του µη εµβολιασµένου κρύσταλλου, γιατί τα ηλεκτρόνια κινούνται πιο 

δύσκολα από τον οµοιοπολικό δεσµό προς µία µη δεσµική θέση. Όταν ο κρύσταλλος 

εµβολιασθεί µε στοιχείο της προηγούµενης οµάδας του περιοδικού πίνακα, 

εισάγονται στο πλέγµα οπές και προκύπτει ηµιαγωγός δέκτης, ή ηµιαγωγός p-τύπου 

(positive: θετικός) (Εικόνα 2Β). Όπως προαναφέρθηκε, οι οπές είναι πιο δυσκίνητες 

από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, συνεπώς ένας ηµιαγωγός p-τύπου έχει µικρότερη 

αγωγιµότητα από τον αντίστοιχο n-τύπου. Η διαδικασία εισαγωγής φορέων 

ονοµάζεται εµβολιασµός πρόσµιξης (doping) και οι ίδιοι οι φορείς ονοµάζονται 
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στοιχεία πρόσµιξης (dopants). Η διαδικασία συνήθως πραγµατοποιείται µε διάχυση 

σε θερµαινόµενο κρύσταλλο1  

 

Συνήθως, η κατηγορία αυτών των υλικών, χρησιµοποιείται σε ηλεκτρονικές συσκευές 

όπως δίοδοι, τρανζίστορ, λέιζερ, ηλιοσυσσωρευτές (solar cells) και µνήµες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

 

 

ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΙΕΣ 

 

Κβαντικές τελείες και οι εφαρµογές τους. 

 

Οι κβαντικές τελείες, είναι δοµηµένα υλικά διαστάσεων νάνο, επίσης γνωστά και ως 

ηµιαγωγικά νανοσωµατίδια µηδενικής διάστασης 6 . Οι κολλοειδείς ηµιαγωγικοί 

νανοκρύσταλλοι περιλαµβάνουν στοιχεία από τις οµάδες II-VI, III-V ή IV-VI και 

έχουν σχεδόν σφαιρικό σχήµα µε µέση διάµετρο 1-12 nm. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω του µικρού τους µεγέθους που τους προσδίδει 

εξαιρετικές οπτικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριµένα, αυτές οι ιδιότητες 

απορρέουν από τον κβαντικό «εγκλεισµό» τους (quantum confinement) και 

συµπεριλαµβάνουν τη µεταφορά ηλεκτρονίων, ισχυρές διπολικές ροπές και σύµφωνη 

µε το µέγεθος απορρόφηση και εκποµπή φθορισµού7. Αν και οι τεχνικές ανάπτυξης 

τους βρίσκονται ακόµα σε πρώιµο στάδιο, η εφαρµογή των υλικών αυτών είναι 

 

Ζώνη αγωγιµότητας 

- - - 

- - - -                      - - - - 
- - 

+ + + 

Ενέργεια ιονισµού 

Ζώνη σθένους 

Επίπεδο δέκτη 

Ζώνη αγωγιµότητας 

 

- - - 

+ + + 

Ενέργεια ιονισµού 

Ζώνη σθένους 

Επίπεδο δότη 

Εικόνα 2 Α. Αγωγιµότητα σε ηµιαγωγό n-τύπου και Β. σε ηµιαγωγό p-
τύπου. 

Α Β 

Ενεργειακό χάσµα 

Ενεργειακό χάσµα 
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ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Οι κβαντικές τελείες έχουν ενσωµατωθεί σε µια σειρά 

ηλεκτρικών συσκευών που συµπεριλαµβάνει LEDs (light emitting diodes)8, solar 

cells9 και lasers10 ενώ δίνουν ένα δυνατό παρόν στις βιολογικές επιστήµες11. Το 

µέγεθός τους είναι συγκρίσιµο µε τα βασικά συστατικά που συνθέτουν τους 

ζωντανούς οργανισµούς και αυτό τους επιτρέπει να χρησιµοποιούνται σε 

υποκυτταρικές λειτουργίες. Τα βιολογικά συµβατά χαρακτηριστικά τους µεγέθη, 

δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευαστούν ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες θα 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη µίας νέας τεχνολογίας αισθητήρων και θεραπευτικής 

αγωγής. Ήδη οι κβαντικές τελείες έχουν χρησιµοποιηθεί ως φθορίζουσες ουσίες για 

χαρακτηρισµό κυττάρων12 , 13, βιοαισθητήρες χρωµοσωµικής χαρτογράφησης14 και 

εναλλακτική µέθοδο χηµειοθεραπείας 15 . Η συνεχής βελτίωση των φλοιών των 

κβαντικών τελειών, εντείνει την βιοσυµβατότητά τους, ενώ η χρήση διαφόρων 

επιφανειακά προσροφηµένων χηµικών οµάδων (capping) τα καθιστά σταθερότερα σε 

αλλαγές pH και στον φωτοαποχρωµατισµό (photobleaching) οπότε η εφαρµογή τους 

in vivo αναµένεται σύντοµα. Επίσης, λόγω του µικρού τους µεγέθους και της 

αποδεδειγµένης επιτυχίας τους σε ηλεκτρικά και βιολογικά συστήµατα, οι κβαντικές 

τελείες παρέχουν ένα υλικό-µοντέλο για την δηµιουργία νεύρο-ηλεκτρονικών 

διεπαφών σε νανοκλίµακα.  

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, γίνεται µία ανασκόπηση των τεχνικών ανάπτυξης, των 

ιδιοτήτων και των εφαρµογών των νανοσωµατιδίων. Επίσης, γίνεται µία σύντοµη 

περιγραφή και αναφορά στην ιστορία των ηµιαγωγικών νάνο-υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, των κβαντικών τελειών. Στη συνέχεια 

εξετάζεται η επιρροή του µεγέθους στις ιδιότητες των υλικών. Επίσης σχολιάζονται, 

οι προϋποθέσεις για κβαντικό εγκλεισµό καθώς και οι αλλαγές στη δοµή των 

ενεργειακών ζωνών. Οι παραπάνω παράµετροι σχετίζονται µε τα επακόλουθα 

ηλεκτρικά και οπτικά φαινόµενα και έρχονται σε αντίθεση µε τις ιδιότητες που 

παρουσιάζουν τα «ογκώδη» υλικά (Bulk materials). Τέλος παρουσιάζεται το σύστηµα 

που ερευνήθηκε και ο προτεινόµενος µηχανισµός του, ενώ παράλληλα συζητούνται 

οι εφαρµογές των κβαντικών τελειών GaN σε ηλεκτρικά και βιολογικά συστήµατα.  

 

Τεχνικές ανάπτυξης κβαντικών δοµών. 

 

Για την ανάπτυξη κβαντικών τελειών, οι επικρατέστερες τεχνικές είναι:  
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• Electron Beam Lithography όπου µία δέσµη ηλεκτρονίων χρησιµοποιείται για 

τη χάραξη της επιφάνειας ενός υλικού16.  

• Molecular Beam Epitaxy (MBE)17,18 και Metallorganic Vapor Phase Epitaxy 

(MOVPE)19 που ακολουθούν µέθοδο Stranski-Krastanov ή Frank-Van der 

Merwe. 

• Μέθοδος πυρόλυσης από την οποία προκύπτει µεγάλος αριθµός κβαντικών 

τελειών που αυτό-συγκλίνουν, αυτό-συναρµολογούνται20. 

• Εγκλεισµός µίας ήδη υπάρχουσας κβαντικής τελείας σε διαφορετικό υλικό το 

οποίο διαθέτει µεγαλύτερο ενεργειακό χάσµα (core-shell structures)21. 

• Ηλεκτροχηµικές τεχνικές κατά τις οποίες ένα επίστρωµα υψηλής διάταξης 

κβαντικών τελειών αυτοσυναρµολογείται κατά την αντίδραση ιονισµού στην 

διεπιφάνεια ενός ηλεκτρολύτη και ενός µετάλλου22.  

• Ανάπτυξη νανοσωµατιδίου µέσα σε πορώδες υλικό διαφορετικής χηµικής 

σύνθεσης23.  

• Υγρής Χηµείας, που περιλαµβάνει διάφορες συνθετικές πορείες, λιγότερο 

τοξικές από τις συµβατικές µεθόδους, γρήγορες, απλές και οικονοµικές που 

καταλήγουν σε κολλοειδείς κβαντικές τελείες24 

 

Σύντοµη ιστορική αναδροµή 

 

Οι κβαντικές τελείες ανακαλύφθηκαν το 1932, κατά τη διάρκεια πειραµάτων όπου 

ηµιαγωγικά υλικά νάνο-διαστάσεων εσωκλείονταν σε γυαλί25 και χρησιµοποιήθηκαν 

για δεκαετίες στην οπτική ως φίλτρα. Η πρώτη αναφορά για εγκλεισµό φορτίου σε 

µικρές διαστάσεις έγινε σε κβαντικά πηγάδια GaAs-AlGaAs26,27 το 1974. Αργότερα 

µελετήθηκε η  επίδραση του µεγέθους στις ιδιότητες των νανοκρυστάλλων (quantum 

size effect)28 και ανακαλύφθηκε ότι οι ιδιότητες µπορούσαν να ρυθµιστούν ανάλογα 

µε το µέγεθος του σωµατιδίου29 ,30. Το γεγονός αυτό, επέτρεπε την επιλογή του 

µήκους κύµατος διέγερσης και εκποµπής καθώς και επιλογή του µεγέθους του 

ενεργειακού χάσµατος ανάµεσα στη ζώνη σθένους και τη ζώνη αγωγιµότητας 

(bandgap).
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ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ 

 

Κβαντικός εγκλεισµός και επίδραση µεγέθους 

Οι λόγοι για τους οποίους τα κολλοειδή νανοσωµατίδια παρουσιάζουν κβαντικά 

φαινόµενα ποικίλουν. Η γενική εικόνα είναι ότι τα µικρού µεγέθους σωµατίδια (µε 

ακτίνα µικρότερη από την ακτίνα Bohr) παρουσιάζουν κβαντικό εγκλεισµό στην 

διεγερµένη κατάσταση. Στα σωµατίδια µίκρο-κλίµακας και µεγαλύτερου µεγέθους, 

ένα διεγερµένο ηλεκτρόνιο αφήνει πίσω στο κρυσταλλικό πλέγµα από όπου προήλθε 

θετικό φορτίο, γνωστό ως οπή. Το διεγερµένο ηλεκτρόνιο, που τώρα βρίσκεται στη 

ζώνη αγωγιµότητας, συνδέεται µε την οπή της ζώνης σθένους µέσω ελκτικών 

δυνάµεων (ηλεκτροστατική έλξη), προς τη δηµιουργία ενός “exciton” ζεύγους οπής-

ηλεκτρονίου (Εικόνα 3 Α). Στην κβαντοµηχανική, οι θέσεις των οπών και των 

ηλεκτρονίων περιγράφονται από κυµατοσυναρτήσεις, ή κατανοµή πιθανοτήτων. Το 

δε µέγεθος του ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου (exciton) είναι συγκεκριµένο και 

προσδιορίζεται από το συνδυασµό συναρτήσεων κατανοµής πιθανοτήτων, και αν το 

µέγεθος υπερβαίνει τη διάµετρο του σωµατιδίου προκύπτει κβαντικός εγκλεισµός. 

(Εικόνα 3 Β) 

Η µείωση του µεγέθους του σωµατιδίου έχει σαν αποτέλεσµα το ενεργειακό χάσµα 

να αυξάνεται (Εικόνα 3). 

 

 

 

 

+ - - + 

∆ιάµετρος 
νανοσωµατιδίου 

Έλξη Coulomb 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

- 

+ 

Εικόνα 3 Α. δηµιουργία ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου και Β. αναπαράσταση κβαντικού 
εγκλεισµού 

Α Β 
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Τα όρια µεγέθους που απαιτούνται για κβαντικό εγκλεισµό δίνονται από την ακτίνα 

Bohr του διεγερµένου ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου που υπολογίζεται από την εξίσωση 

Schrödinger31.  

Φαινόµενα κβαντισµού παρατηρούνται όταν η κίνηση του φορέα φορτίου (οπή ή 

ηλεκτρόνιο) περιορίζεται σε στρώµατα πάχους ίδιας τάξης µεγέθους µε το µήκος 

κύµατος de Broglie. Το µήκος κύµατος de Broglie λ, εξαρτάται από την ενεργή µάζα 

meff του φορέα φορτίου στην κρυσταλλική δοµή και από τη θερµοκρασία Τ32: 

 

λ = 
p

h
= 

3 e

h

m kT
= 

])/[(

22.1

eVE

nm

κιν

 

 

όπου p η ορµή του σωµατιδίου, h η σταθερά Planck, em  η ενεργός µάζα του 

ηλεκτρονίου και k η σταθερά Boltzmann. 

Παρόλα αυτά, µπορεί να προσεγγιστεί από µία τροποποιηµένη µορφή της εξίσωσης 

για το µήκος κύµατος De Broglie για ελεύθερο ηλεκτρόνιο33,  

 

De Broglie 
e

h h

mv m v
λ = =  

 

όπου h  είναι η σταθερά Planck ενώ em  και v  αντιστοιχούν στη µάζα και την 

ταχύτητα του διεγερµένου ηλεκτρονίου. Η τροποποίηση αυτής της εξίσωσης είναι 

απαραίτητη διότι τα µεγαλύτερα σε µέγεθος υλικά δεν περιέχουν αµιγώς ελεύθερα 

ηλεκτρόνια οπότε, πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη φαινόµενα προάσπισης 

Κβαντικός εγκλεισµός 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

Ενεργειακό χάσµα 

Εικόνα 4. Αύξηση ενεργειακού χάσµατος ανάλογα µε το µέγεθος. 
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φορτίου που παρουσιάζονται από γειτονικά άτοµα στο κρυσταλλικό πλέγµα. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την παρατήρηση της συµµετρίας για κάθε θέση πλέγµατος. 

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι το ελάχιστο µέγεθος κβαντικής τελείας δίνεται από 

την συνθήκη η οποία απαιτεί να εµφανίζεται τουλάχιστον ένα ενεργειακό επίπεδο 

ηλεκτρονίου, οπής ή και των δύο ταυτόχρονα34: 

 

min
(2 )e c

D
m E

π
=

∆

h
 

 

όπου minD  η ελάχιστη διάµετρος, em  η ενεργός µάζα του ηλεκτρονίου, h  η σταθερά 

Dirac και cE∆  η διαφορά ενεργειακών ζωνών (conduction band offset value).  

Από την άλλη πλευρά, το µέγιστο µέγεθος που µπορεί να παρατηρηθεί στις κβαντικές 

τελείες ενός υλικού περιορίζεται από τον πληθυσµό θερµικά διεγερµένων 

ηλεκτρονίων που καταλαµβάνει τα υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα και δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 5 % του συνολικού πληθυσµού. Η προϋπόθεση για να περιοριστεί ο 

πληθυσµός σ’ αυτό το ποσοστό δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

2 1

1
( )

3
QD QDkT E E≤ −  

 

όπου k η σταθερά Boltzmann, Τ η θερµοκρασία σε Kelvin ενώ 1
QDE  και 2

QDE  οι 

ενέργειες του πρώτου και του δεύτερου επιπέδου αντίστοιχα. 

Σε ένα απλό µοντέλο για την εύρεση των ενεργειακών καταστάσεων σε ένα 

νανοκρύσταλλο, τα ηλεκτρόνια και οι οπές θεωρείται ότι είναι «παγιδευµένα» στις 

διαστάσεις ενός µονοδιάστατου πηγαδιού µε διάµετρο x ίση µε d. Η χαµηλότερη 

ενέργεια στην ζώνη αγωγιµότητας, Εαγ, παίρνει την τιµή µηδέν µέσα στα όρια του 

πηγαδιού, ενώ γίνεται άπειρη έξω από την περιοχή 0<χ<d (άρα το σωµατίδιο δεν 

µπορεί να βρεθεί έξω από το πηγάδι). Οι επιτρεπόµενες ενέργειες Εn, ενός 

σωµατιδίου µάζας m δίνονται από την παρακάτω εξίσωση35 

 

2 2 2

22n

n
E

md

π
=

h
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όπου n  ακέραιος αριθµός. Το n  είναι γνωστό ως κύριος κβαντικός αριθµός, ενώ το 

h  ως η σταθερά Dirac. Για ένα µακροσκοπικού µεγέθους ηµιαγωγό, οι ενεργειακές 

στάθµες πάνω από την ζώνη αγωγιµότητας θεωρούνται συνεχείς, εφόσον ο αριθµός 

των ατόµων και άρα των καταστάσεων είναι ιδιαίτερα µεγάλος, ενώ το φαινόµενο 

κβαντικού εγκλεισµού είναι µικρό. Όσον αφορά τις κβαντικές τελείες, ο αριθµός των 

ατόµων είναι περιορισµένος και µειώνεται η επίδραση της προάσπισης φορτίου, 

εποµένως ο κβαντικός εγκλεισµός προκαλεί διακριτές καταστάσεις ενέργειας εντός 

του διαγράµµατος δυναµικής ενέργειας του σωµατιδίου (Εικόνα 5). Στα σωµατίδια 

που παρουσιάζουν µεγέθη µικρότερα από το µήκος κύµατος de Broglie το ζεύγος 

οπής ηλεκτρονίου «αισθάνεται» περιορισµένο. Έτσι ανάλογα µε το µέγεθος του 

µήκους κύµατος επηρεάζεται το ενεργειακό χάσµα καθώς και τα σχετικά µε αυτόν 

οπτικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά36. Τα bulk ηµιαγωγικά υλικά χαρακτηρίζονται 

από ζώνες επιτρεπτών τιµών δυναµικής ενέργειας. Ένα ηλεκτρόνιο στην θεµελιώδη 

κατάσταση µπορεί να καταλάβει κάθε κατάσταση εντός της ζώνης σθένους, ενώ τα 

ηλεκτρόνια σε διεγερµένη κατάσταση µπορούν να καταλάβουν κάθε κατάσταση στην 

ζώνη αγωγιµότητας (Εικόνα 5 Α).  Η περιοχή µεταξύ των δύο ζωνών (σθένους και 

αγωγιµότητας) είναι ενεργειακά απαγορευµένη. Για να διεγερθεί ένα ηλεκτρόνιο 

πρέπει να απορροφήσει τουλάχιστον την ενέργεια που θα το µεταφέρει από την 

υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση της ζώνης σθένους στην χαµηλότερη ενεργειακά 

κατάσταση της ζώνης αγωγιµότητας. Ενέργειες κάτω από αυτήν την ελάχιστη τιµή 

ενέργεια χάσµατος δεν προκαλούν διεγερµένη κατάσταση. 

Κατά την εξέταση ενός διατοµικού συστήµατος, τα µοριακά τροχιακά που 

σχηµατίζονται δηµιουργούν διακριτές ενεργειακές καταστάσεις (Εικόνα 5 Β). Τα 

ηλεκτρόνια διεγείρονται µόνο αν απορροφήσουν ενέργεια στις αντίστοιχες διακριτές 

ποσότητες. Άλλες τιµές δεν είναι επιτρεπτές και δεν επιφέρουν στο σύστηµα 

διέγερση. 

 Οι κβαντικές τελείες καταλαµβάνουν το µεσοδιάστηµα διακριτών και συνεχών 

ενεργειακών επιπέδων37(Εικόνα 5 Γ). Καθώς µειώνεται ο αριθµός των ατόµων στο 

σωµατίδιο, οι ενεργειακές ζώνες σχάζονται (split), συρρικνώνονται και καταλήγουν 

στις διακριτές ενεργειακές στάθµες του ατόµου. Έτσι τα ηλεκτρόνια των κβαντικών 

τελειών µπορούν να διεγερθούν από ενέργειες σε διακριτά διαστήµατα και όχι σε µία 

συνεχή ενεργειακή ζώνη αγωγιµότητας. 
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Ηλεκτρικές ιδιότητες που προκύπτουν από τον κβαντικό εγκλεισµό 

 

Για τους bulk ηµιαγωγούς, το ενεργειακό χάσµα ενός οµοιογενούς υλικού θεωρείται 

δεδοµένο. Στα συστήµατα κβαντικών τελειών αντίθετα, σχάση και συρρίκνωση  των 

ενεργειακών ζωνών προκαλεί µία αύξηση στο ενεργειακό χάσµα (ανάµεσα στην ζώνη 

σθένους και στη ζώνη αγωγιµότητας) καθώς µειώνεται το µέγεθος του σωµατιδίου 

προσεγγίζοντας την τιµή που αντιστοιχεί σε µονοατοµικό σύστηµα (atomic system). 

Συνεπώς, τα ενεργειακά χάσµατα είναι εξαρτώµενα του µεγέθους και οι ηλεκτρικές 

ιδιότητες που εξαρτώνται από αυτή τη διαφορά επιδεικνύουν επίσης εξάρτηση από το 

µέγεθος. Μία τέτοια ιδιότητα είναι και η µετακίνηση ηλεκτρονίων (electron 

transfer)38. Τα ηλεκτρόνια που δεν απορροφούν επιπλέον ενέργεια, µετακινούνται 

προς τις χαµηλότερες ενεργειακά στάθµες ενός υλικού. Εφόσον δεν υπάρχουν 

στάθµες στο ενεργειακό χάσµα, το ηλεκτρόνιο αποδιεγείρεται µέχρι να φτάσει στην 

χαµηλότερη στάθµη της ζώνης αγωγιµότητας και έπειτα επιστρέφει µέσω άλλου 

µηχανισµού στην ζώνη σθένους (π.χ. ανασυνδιασµός οπής-ηλεκτρονίου, ενεργειακή 

απώλεια χωρίς να συνοδεύεται παράλληλα από ακτινοβολία )1 Αξίζει να σηµειωθεί 

Ζώνη αγωγιµότητας 

- 
- 

- 

------                -------
- 

+ + + 

Ενεργειακό χάσµα E 

Ζώνη σθένους 

------                -------
- 

+ + + 

- 

- 
- 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

 + + + 

- 
- 

- 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

Εικόνα 5. Ενεργειακές καταστάσεις ανάλογα µε το µέγεθος. Α. Bulk υλικά που 

απορροφούν σε τιµές υψηλότερες του ενεργειακού χάσµατος, Β. υλικό σε µοριακό επίπεδο 

που διαθέτει διακριτά ενεργειακά επίπεδα και απορροφά ενέργεια σε συγκεκριµένες τιµές. 

Το ενεργειακό χάσµα είναι µεγαλύτερο από αυτό του υλικού σε µεγαλύτερο µέγεθος και 

αυτό οδηγεί σε σµίκρυνση και σχάση των ενεργειακών επιπέδων. Γ. Μία ενδιάµεση 

κατάσταση, οι κβαντικές τελείες, οι οποίες διαθέτουν διακριτά ενεργειακά επίπεδα και 

απορροφούν ενέργεια στα διακριτά µεσοδιαστήµατα. Το ενεργειακό χάσµα είναι και αυτό 

ενδιάµεσο των προηγούµενων ειδών 

Α Β Γ 
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ότι, εάν το ηλεκτρόνιο συναντήσει ένα υλικό Β µε χαµηλότερες διαθέσιµες 

ενεργειακές καταστάσεις (π.χ. τιµές εντός του ενεργειακού χάσµατος), ενδέχεται να 

µεταφερθεί προς εκείνο το υλικό (Eικόνα 6).  

 

 

 

Αυτή η διαδικασία εξαρτάται άµεσα από το ενεργειακό χάσµα. Καθώς αυξάνεται και 

τα διεγερµένα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα, µπορούν να 

αποδιεγερθούν προς ένα µεγαλύτερο αριθµό χαµηλών ενεργειακών σταθµών.  

Μία άλλη ιδιότητα που απορρέει από το µικρό µέγεθος των νανοκρυστάλλων είναι η 

παρουσία µεγάλων διπολικών ροπών σε διεγερµένη κατάσταση. Όταν διεγερθεί ένα 

ηλεκτρόνιο κβαντικής τελείας, τότε αλλάζουν οι συναρτήσεις πιθανοτήτων και για το 

ηλεκτρόνιο αλλά και για την οπή 39. Μια πιθανότητα είναι ο σχηµατισµός µιας 

κατάστασης όπου οι κυµατοσυνάρτησεις του ηλεκτρονίου και της οπής είναι 

οµόκεντρες 40  (εικόνα 7 Α). Σ΄ αυτήν την περίπτωση η κατάσταση θα ήταν 

συµµετρική και η διπολική ροπή θα ήταν 0 Debye. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν το 

ηλεκτρόνιο να παγιδευτεί στην επιφάνεια του σωµατιδίου41 (εικόνα 7 Β).  

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -    - - - -  

Υλικό 
Α 

Υλικό Β 

- 

- 

+ 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

Εικόνα 6. Μεταφορά ηλεκτρονίου 

Ενεργειακό χάσµα 
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Κάτι τέτοιο συµβαίνει συνήθως σαν αποτέλεσµα ανωµαλιών στο κρυσταλλικό 

πλέγµα (για παράδειγµα στοιχεία εµβολιασµού πρόσµιξης και προσροφηµένα 

στοιχεία). Η παγίδευση των ηλεκτρονίων οδηγεί σε διαχωρισµό φορτίου, που παράγει 

διπολική ροπή εξαρτώµενη από το µέγεθος του κρυστάλλου. 

 

Οπτικές ιδιότητες που προκύπτουν από τον κβαντικό εγκλεισµό. 

 

Επιπρόσθετα, ο κβαντικός εγκλεισµός επηρεάζει τις οπτικές ιδιότητες των 

νανοσωµατιδίων. Οι ηλεκτρικές και οπτικές ενέργειες του ενεργειακού χάσµατος 

είναι ισοδύναµες µέσω της παρακάτω σχέσης42 : 

hc
E hv

λ
= =  

όπου E είναι η διαφορά ενέργειας µεταξύ ζώνης αγωγιµότητας και ζώνης σθένους, h  

είναι η σταθερά Planck, v  η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (φωτός), c  

η ταχύτητα του φωτός και λ  το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 

Έτσι η ενεργειακή διαφορά του χάσµατος είναι αντιστρόφως ανάλογη του µήκους 

κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Τα νανοσωµατίδια απορροφούν 

ακτινοβολία µήκους κύµατος µικρότερου από την δεδοµένη τιµή του ενεργειακού 

χάσµατος. Για παράδειγµα, στο bulk νιτρίδιο του γαλλίου, το ενεργειακό χάσµα είναι 

3,4 eV σε δοµή βουρτσίτη και 3,2 eV για τη δοµή σφαλερίτη που αντιστοιχούν σε 

364,7 nm και 387,5 nm αντίστοιχα. Στα 10 nm το ενεργειακό χάσµα αντιστοιχεί σε 

3,6 eV, δηλ. 345 nm43. Είναι εµφανές ότι, όσο µειώνεται το µέγεθος του κρυστάλλου 

- + - + 

Εικόνα 7. Εµφάνιση διπολικής ροπής κατά την διεγερµένη κατάσταση. Α. 

Κυµατοσυνάρτηση διεγερµένης κατάστασης exciton σε τέλειο νανοκρύσταλλο και Β. σε 

νανοκρύσταλλο που παρουσιάζει ανωµαλία. Παρατηρείται εµφάνιση στιγµιαίου δίπολου 

από την παγίδευση του ηλεκτρονίου στην επιφάνεια του σωµατιδίου. 

Α Β 
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τόσο περιορίζονται οι πιθανές θέσεις ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου. Συνεπώς ο 

κβαντικός εγκλεισµός  αυξάνει το ενεργειακό χάσµα. 

Η επιρροή του µεγέθους του σωµατιδίου στις οπτικές ιδιότητες δεν περιορίζεται στην 

απορρόφηση. Ο φθορισµός του σωµατιδίου είναι επίσης συνάρτηση του ενεργειακού 

χάσµατος. Αφού διεγερθεί ένα ηλεκτρόνιο, µερική από την ενέργεια του χάνεται σε 

ατοµικές δονήσεις ικανοποιώντας το δεύτερο νόµο της θερµοδυναµικής. Συνήθως 

αυτή η ενέργεια µετατρέπεται σε θερµότητα. Όταν το ηλεκτρόνιο αποδιεγερθεί προς 

την βασική κατάσταση, θα εκπέµψει φως, ή θα φθορίσει σε ένα µεγαλύτερο µήκος 

κύµατος λόγω της απώλειας ενέργειας.(εικόνα 8 Α)1 Καθώς µειώνεται το ενεργειακό 

χάσµα, δαπανάται µικρότερο ποσό ενέργειας κατά την επιστροφή στην βασική 

κατάσταση µέσω φθορίζουσας εκποµπής και το µήκος κύµατος της εκποµπής αυτής 

µετατοπίζεται προς το ερυθρό.(εικόνα 8 Β) Καθώς το ενεργειακό χάσµα είναι 

αντιστρόφως ανάλογο του µεγέθους του νανοκρύσταλλου, µεγαλύτεροι 

νανοκρύσταλλοι παρουσιάζουν εκποµπή µετατοπισµένη προς το ερυθρό. Επιπλέον, η 

ενεργειακή απώλεια που µετατρέπεται σε θερµότητα, µειώνεται µε µία διαδικασία 

ανάλογη του µεγέθους. 

 

 

Εικόνα 8 .Α. Η απορρόφηση φωτονίου διεγείρει το ηλεκτρόνιο το οποίο στη συνέχεια 
απελευθερώνει θερµότητα λόγω δόνησης και τέλος αποδιεγείρεται προς τη βασική 
κατάσταση µε παράλληλη εκποµπή φωτονίου. Το µήκος κύµατος του εκπεµπόµενου 
φωτονίου είναι µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος απορρόφησης λόγω της ενεργειακής 
απώλειας ως θερµότητα. Β,Γ. Όταν το µέγεθος της κβαντικής τελείας αυξάνεται (α < β),  
το ενεργειακό χάσµα µειώνεται και το σωµατίδιο απορροφά σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος, 
δηλαδή Χ(nm) < Ψ(nm). 

Κβαντική τελεία α nm Κβαντική τελεία β nm 

∆όνηση Εδον 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

- 

- - -          - - - - - - - - - 

Απορρόφηση 
Χ 

∆όνηση 

Εκποµπή 

+ - - -          - - - - - - - - - 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

- 

Απορρόφηση Ψ 

∆όνηση 

Εκποµπή 

+ 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

- 

- - -          - - - - - - - - - - - -   +   - - - - - 

Απορρόφηση Eo,λο 

+ 

- 

λ

hc
E =

 

Εκποµπή Eo-Eδον 

Β 

Α 

Γ 
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Τέλος τα νανοσωµατίδια µπορούν να παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο τύπο φθορίζουσας 

εκποµπής που προκύπτει από την παγίδευση ενός ηλεκτρονίου στην επιφάνεια του 

κρυστάλλου. Όταν η ανωµαλία εισαχθεί στον κρύσταλλο, µπορεί να εισαχθεί µία 

ενεργειακή στάθµη στην απαγορευµένη περιοχή(Eικόνα 9). Τα ηλεκτρόνια που 

εισέρχονται σ’ αυτήν την περιοχή/κατάσταση, παγιδεύονται (Eικόνα 7Β και 9Β), 

καθώς από αυτό το επίπεδο, σύµφωνα µε την κλασσική φυσική, απαγορεύεται η 

εκποµπή φωτονίου. Αν και µε µικρή πιθανότητα, παρόλα αυτά η κβαντοµηχανική 

επιτρέπει την εκποµπή από αυτήν την στάθµη, για να βρεθεί το ηλεκτρόνιο µέσω 

αυτού του µηχανισµού στη βασική κατάσταση. Εξαιτίας αυτή της καθυστέρησης, ο 

χρόνος ζωής του  διεγερµένου ηλεκτρονίου στην παγιδευµένη κατάσταση είναι έως 

και τρεις τάξεις µεγέθους µεγαλύτερος από το χρόνο ζωής ενός ηλεκτρονίου σε 

ζεύγος exciton ή στην χαµηλότερη ενεργειακή κατάσταση της ζώνης αγωγιµότητας 

(ενεργειακό χάσµα, band gap state)31  

 

 

Επίσης η µετατόπιση ανάµεσα στο µήκος κύµατος απορρόφησης και στο µήκος 

κύµατος εκποµπής θα είναι µεγαλύτερη σαν αποτέλεσµα της ενεργειακής απώλειας 

κατά την αποδιέγερση στην παγιδευµένη κατάσταση. 

Ζώνη αγωγιµότητας 

- 

- - - - -         - - - - - - - - - - - - - 
- 

+ 

Ενεργειακό χάσµα 

Ζώνη σθένους 

∆όνηση  

Εκποµπή 

Ζώνη αγωγιµότητας 

- 

- - - - -           - - - - - - - - - - - - 
- 

+ 

Ζώνη σθένους 

∆όνηση  

Εκποµπή 

Παγιδευµένη 
κατάσταση 

Α Β 

Εικόνα 9 Παγιδευµένη κατάσταση στην εκποµπή φθορισµού. Α. Ανασυνδιασµός οπής 
ηλεκτρονίου µε εκποµπή σε µεγαλύτερο µήκος κύµατος από το ενεργειακό χάσµα λόγω 
µικρής ενεργειακής απώλειας σε δόνηση. Β. Όταν υπάρχει ατέλεια στον κρύσταλλο, το 
ηλεκτρόνιο κατά την αποδιέγερση παγιδεύεται πρώτα στην ατέλεια και έπειτα 
ανασυνδιάζεται µε την οπή εκπέµποντας ακόµα µεγαλύτερο µήκος κύµατος. 
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Αξίζει να  σηµειωθεί από την άλλη πλευρά ότι οι επιφανειακές ατέλειες που 

σχηµατίζονται συχνά µειώνουν την απόδοση εκποµπής. Τα άτοµα στην επιφάνεια του 

κρυστάλλου κβαντικών τελειών δεν είναι απόλυτα συντεταγµένα και παρουσιάζουν 

αυξηµένη δραστικότητα. Για το λόγο αυτό οι επιφανειακές ατέλειες αποφεύγονται 

χρησιµοποιώντας οργανικά µόρια για την «επικάλυψη» (“capping”) των κβαντικών 

τελειών. 

 

Εφαρµογές των κβαντικών τελειών σε ηλεκτρονικές συσκευές 

 

Οι ιδιαίτερες οπτικές ιδιότητες των κβαντικών τελειών τις έχουν εδραιώσει ως 

ενσωµατωµένα στοιχεία συσκευών. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των κβαντικών 

τελειών έναντι των παραδοσιακών οπτοηλεκτρικών συσκευών είναι ότι υπάρχουν σε 

στέρεα φάση. Τα στερεά τείνουν να είναι πιο συµπαγή, ψύχονται ευκολότερα και 

επιτρέπουν την άµεση εισαγωγή φορτίου (charge injection). Επιπλέον, το

ρυθµιζόµενο και ελεγχόµενο µέγεθος των κβαντικών τελειών που επιτρέπει την 

επιλογή κατάλληλου µήκους κύµατος εκποµπής κάνει δυνατή τη χρήση τους στη 

θέση των πυριτικών υλικών, που απαιτούν τροποποίηση της χηµικής τους σύστασης 

(π.χ. doping) για την µετατροπή των οπτικών τους ιδιοτήτων. Έτσι οι ερευνητές 

πειραµατίζονται χρησιµοποιώντας τις κβαντικές τελείες σε λέιζερ, σε διόδους 

φωτοεκποµπής (light emitting diode, LED) και φωτοβολταϊκές (κυψελίδες). Οι 

περισσότερες από αυτές τις εφαρµογές είναι σε πρωταρχικό στάδιο, παρόλα αυτά τα 

πλεονεκτήµατα από τη χρήση των κβαντικών τελειών έχουν γίνει ήδη εµφανή.  

 

Λέιζερ κβαντικών τελειών 

Η πρώτη χρήση των κβαντικών τελειών σε οπτικό-ηλεκτρονικές συσκευές, έγινε για 

την ανάπτυξη των λέιζερ44. Τα λέιζερ λειτουργούν µέσω εξαναγκασµένης πηγής 

ακτινοβολίας, σε αντίθεση µε την τυπική και αυθόρµητη εκποµπή που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Στα λέιζερ45, έχουµε εκποµπή φωτονίου ως αποτέλεσµα 

αποδιέγερσης ενός ηλεκτρονιακά διεγερµένου ατόµου ή µορίου υπό την επίδραση 

ενός άλλου φωτονίου. Το παραγόµενο φωτόνιο έχει επακριβώς το ίδιο µήκος κύµατος 

και την ίδια κατεύθυνση µ’ αυτό που προκάλεσε την αποδιέγερση.(εικόνα 8Α) Για να 

συµβεί το περιγραφόµενο φαινόµενο, πρέπει να υπάρχουν περισσότερα ηλεκτρόνια 

στην διεγερµένη κατάσταση παρά στην βασική και πρέπει το σύνολο τους να 

βρίσκεται στην ίδια διεγερµένη κατάσταση. ∆ιαφορετικά, θα απαιτούνται διάφορα 
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µήκη κύµατος για να διεγείρουν τα ηλεκτρόνια σε κάθε ενεργειακό επίπεδο (εικόνα 

8Β) και θα είναι δύσκολη η διατήρηση της αλυσιδωτής αυτής διαδικασίας από την 

οποία διέπονται τα λέιζερ. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα των λέιζερ κβαντικών 

τελειών είναι το γεγονός ότι κατέχουν λιγότερες ενεργειακές στάθµες από τα bulk 

υλικά, µειώνοντας την «διασπορά» των ηλεκτρονίων.(εικόνα 8Γ) Έτσι είναι πιο 

εύκολο να δηµιουργηθεί ενίσχυση του φωτός (από εξαναγκασµένη εκποµπή 

ακτινοβολίας). Επιπλέον οι κβαντικές τελείες µπορούν να ρυθµιστούν µέσω του 

µεγέθους τους έτσι ώστε να εκπέµπουν σε συγκεκριµένο και επιθυµητό µήκος 

κύµατος ενώ ο χειρισµός τους να γίνεται σε ένα περιορισµένο εύρος µηκών κύµατος 

διέγερσης. Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός 

µεγάλου αριθµού ειδών λέιζερ κβαντικών τελειών. 

 

∆ίοδοι φωτοεκποµπής βασισµένοι σε κβαντικές τελείες. 

Η δεύτερη οπτοηλεκτρονική συσκευή που χρησιµοποιεί κβαντικές τελείες είναι η 

δίοδος φωτοεκποµπής. Σε µία δίοδο, τα θετικά φορτία είναι συγκεντρωµένα στην µία 

πλευρά και τα αρνητικά φορτία είναι στην αντίθετη πλευρά. Υπό την επίδραση 

διαφοράς δυναµικού, τα θετικά φορτία συναντούν τα αρνητικά στο κέντρο του υλικού 

όπου ακολουθεί αλληλεξουδετέρωση µε παράλληλη εκποµπή φωτός. Τα LED είναι 

σηµαντικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε πολλές τεχνολογίες, που 

συµπεριλαµβάνουν ψηφιακές οθόνες, κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές. 

Πρόσφατα, η σύνθεση αυτών των υλικών έγινε από µικροεπεξεργασµένα ηµιαγωγικά 

υλικά που εκπέµπουν φως δεδοµένου µήκους κύµατος βασισµένο στη χηµική τους 

σύνθεση. Οι κβαντικές τελείες προσφέρουν µία νέα εναλλακτική στα υλικά αυτά 

διότι το µήκος εκποµπής µπορεί να επιλεχθεί απλά αλλάζοντας το µεγέθος του 

σωµατιδίου. Επιπλέον, λόγω του µικρού τους µεγέθους µπορούν να εισαχθούν 

εύκολα σε αγώγιµα οργανικά πολυµερή. Αυτές οι δύο ιδιότητες θα οδηγήσουν στην 

χρήση των LED κβαντικών τελειών σε πολλές επιπλέον τεχνολογίες. Μία 

συναρπαστική προοπτική είναι η αντικατάσταση των λαµπτήρων πυράκτωσης µε 

υλικά λεπτά όσο ένα χαρτί που θα µπορούσε να παράγει φωτισµό σε ποικίλα µήκη 

κύµατος και το οποίο θα µπορούσε να διαµορφωθεί σε κάθε σχήµα. 
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Φωτοβολταϊκά συστήµατα κβαντικών τελειών 

Μία τρίτη χρήση των κβαντικών τελειών στην ηλεκτρονική είναι για την δηµιουργία 

προηγµένων φωτοβολταϊκών, ή ηλιακών κυψελίδων. Οι ηλιακές κυψελίδες 

µετατρέπουν την απορροφηµένη ενέργεια του φωτός σε ηλεκτρικό ρεύµα. Τα 

διεγερµένα από την απορρόφηση του φωτός ηλεκτρόνια του υλικού παράγουν ρεύµα 

που άγεται µέσω αγωγού. Το µειονέκτηµα στις φωτοβολταϊκές συσκευές είναι η 

αποδοτική µετατροπή του φωτός σε ενέργεια. Το φως που αντιστοιχεί σε µήκος 

κύµατος κάτω από την τιµή του ενεργειακού χάσµατος, δεν θα απορροφηθεί και 

εποµένως δεν θα µετατραπεί σε ενέργεια. Περεταίρω, κάθε ηλεκτρόνιο που 

διεγείρεται µε φωτόνιο µεγαλύτερο από την τιµή του ενεργειακού χάσµατος, θα 

δαπανήσει την επιπλέον ενέργεια σε θερµότητα. Μόνο το ποσοστό της ενέργειας που 

αντιστοιχεί στο ενεργειακό χάσµα θα παράγει ρεύµα. Το πλεονέκτηµα των 

φωτοβολταϊκών συσκευών κβαντικών τελειών είναι ότι πολλαπλά σωµατίδια 

διαφορετικών ενεργειακών χασµάτων µπορούν να ενσωµατωθούν σε µία κυψελίδα.  

Έτσι µία κυψελίδα µπορεί να κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνεται σε όλο το φάσµα του εκπεµπόµενου ηλιακού φωτός. 
 

Περίληψη ηλεκτρονικών συσκευών µε κβαντικές τελείες 
 

Τα πλεονεκτήµατα από τις οπτο-ηλεκτρονικές συσκευές κβαντικών τελειών είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικά. Το µήκος κύµατος εκποµπής που ρυθµίζεται ανάλογα µε το 

µέγεθος, η συνεχής απορρόφηση και τα µικρά µεγέθη έχουν ήδη προσφέρει την βάση 

για την ανάπτυξη λέιζερ, διόδων και φωτοβολταικών συστηµάτων. 

Παράλληλα, καθώς βελτιώνεται η σύνθεση κβαντικών τελειών και κρυσταλλικών 

δοµών, οι οπτικές ιδιότητες των νανοσωµατιδίων αυξάνονται. Έτσι οι κβαντικές 

τελείες γίνονται µία εφαρµόσιµη και προτιµητέα εναλλακτική στα 

µικροεπεξεργασµένα ηµιαγωγικά υλικά. Όλες αυτές οι εφαρµογές εδραιώνουν τη 

χρησιµότητα των κβαντικών τελειών στην αλληλοµετατροπή φωτός και ενέργειας και 

προετοιµάζουν το έδαφος για την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρµογών. 

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, οι κβαντικές τελείες αποτελούν την απόλυτη δοµή 

τρισδιάστατου εγκλεισµού φορτίου. Μπορούν να θεωρηθούν ως τεχνητά άτοµα µε 

διακριτά ενεργειακά επίπεδα και µειωµένη πυκνότητα ενεργειακών επιπέδων. Στα 

φάσµατα απορρόφησης των κβαντικών τελειών εµφανίζονται σειρές 

αλληλεπικαλυπτόµενων κορυφών. Κάθε κορυφή αντιστοιχεί σε ενεργειακή 
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µετάπτωση µεταξύ διακριτών ενεργειακών επιπέδων ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου. Το 

µήκος κύµατος εκποµπής παρόλα αυτά εξαρτάται από το µήκος κύµατος διέγερσης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κβαντικών τελειών, λόγω του κβαντικού τους 

εγκλεισµού, είναι η µεταφορά ηλεκτρονίων, οι ισχυρές διπολικές ροπές και οι βάσει 

µεγέθους απορρόφηση και φθορισµός. Σύµφωνα µε τον κανόνα που ακολουθούν και 

οι υπόλοιπες οπτικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες, το µήκος κύµατος της πρώτης 

κορυφής ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου, καθώς και οι επακόλουθες κορυφές είναι 

συνάρτηση της σύνθεσης και του µεγέθους της τελείας. Μεταβάλλοντας το µέγεθος 

του σωµατιδίου καθώς και την σύνθεση των κβαντικών τελειών, η φθορίζουσα 

εκποµπή µπορεί να ρυθµιστεί από το εγγύς υπεριώδες, κατά µήκος του ορατού 

φάσµατος µέχρι και το εγγύς υπέρυθρο. Έτσι, επιλέγοντας το κατάλληλο ηµιαγώγιµο 

υλικό και το µέγεθος του νανοκρυστάλλου, δύναται να επιτευχθεί το επιθυµητό 

µήκος κύµατος εκποµπής. Κάτι που έχει επίσης παρατηρηθεί είναι ότι καθώς 

πλησιάζουν µεταξύ τους τα νανοσωµατίδια, οι οπτικές τους ιδιότητες µεταβάλλονται. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι ηµιαγωγικές κβαντικές τελείες έχουν τραβήξει το 

ενδιαφέρον και πολλές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως σε υλικά µε βάση το 

κάδµιο. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη νέων τεχνικών στη σύνθεση κβαντικών τελειών 

υψηλής ποιότητας µε υψηλή απόδοση εκποµπής κατά την φωτοβόληση.  

Στα σωµατίδια µε διάµετρο 1 nm ή µικρότερη, το 100% των ατόµων είναι άτοµα 

επιφανείας, συνεπώς αναµένεται ότι οι ιοντικές αλληλεπιδράσεις µε την επιφάνεια 

των φθοριζόντων τελειών θα επιφέρουν αλλαγή στις φωτοφυσικές τους ιδιότητες. 

Οι φθορίζοντες ηµιαγωγικοί νανοκρύσταλλοι είναι µία σηµαντική εναλλακτική για τα 

φθορίζοντα σωµατίδια οργανικών µορίων λόγω της αυξηµένης τους 

φωτοσταθερότητας σε βιολογικά συστήµατα, του narrow φασµατικού bandwidth και 

του µεγάλου αριθµού εκπεµπόµενων χρωµάτων. 

Μέχρι πρότινος, η εφαρµογή των κβαντικών τελειών περιοριζόταν αποκλειστικά στη 

χρήση τους σε βιολογικά συστήµατα σαν φθορίζουσες ουσίες-δείκτες. Η πρώτη 

χρήση των κβαντικών τελειών στην ιοντική ανάλυση έγινε από τον Yongfen Chen46. 

Στην συγκεκριµένη εργασία µελετήθηκε πώς επιδρά στην απόκριση των ιόντων η 

τροποποίηση της επιφάνειας των κβαντικών τελειών CdS µε υποκαταστάτες 

βιολογικών µορίων. 

H πρώτη σύνθεση GaN έγινε το 1938 µε ροή αµµωνίας πάνω από θερµούς ατµούς 

γαλλίου47, ενώ η πρώτη εναπόθεση GaN υµενίου µεγάλης επιφάνειας σε υπόστρωµα 
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σαπφείρου Al2O3 έγινε το 1969 µε µέθοδο απόθεσης χηµικού ατµού48 (Chemical 

Vapor Deposition, CVD). 

Οι ηµιαγωγοί νιτριδίων είναι µία από τις σηµαντικότερες περιοχές έρευνας για τον 

τοµέα της µικροηλεκτρονικής µε σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα όπως 

οπτοηλεκτρονικές διατάξεις σε µικρά µήκη κύµατος και ηλεκτρονικές διατάξεις 

ισχύος και υψηλής ταχύτητας. Τα παραπάνω οφείλονται κυρίως στο µεγάλο 

ενεργειακό χάσµα και στα εσωτερικά πιεζοηλεκτρικά πεδία πόλωσης που 

αναπτύσσονται στους ηµιαγωγούς νιτριδίων. Τα επονοµαζόµενα συστήµατα υλικών 

ΙΙΙ-νιτρίδια έχουν γίνει πρόσφατα αντικείµενο µελέτης. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι 

της οικογένειας είναι οι ενώσεις του αζώτου µε το αργίλιο (AlN), το γάλλιο (GaN)  

και το ίνδιο (InN), καθώς και κράµατα των παραπάνω στοιχείων (InxGa1-xN, AlxGa1-

xN, InxAl 1-xN και InxAl yGa1-x-yN). Εφόσον τα ηµιαγωγικά νιτρίδια δεν υπάρχουν σε 

µορφή κρυσταλλικού υποστρώµατος, αναπτύσσονται είτε επιταξιακά πάνω στο 

κατάλληλο υπόστρωµα που θα καθορίσει την δοµή και το ενεργειακό χάσµα, είτε σε 

µορφή κολλοειδών σωµατιδίων.  
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Η ιδέα 

Για τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, επιλέχθηκε να µελετηθούν οι ιδιότητες 

της ιδιαίτερης οµάδας των ηµιαγωγικών κβαντικών τελειών νιτριδίου του γαλλίου 

GaN, µε σκοπό τη µελλοντική χρήση τους σε οπτικούς αισθητήρες. Ο απώτερος 

στόχος είναι η δηµιουργία συσκευών φωτοσταθερών σωµατιδίων των οποίων οι 

ιδιότητες και οι αλληλεπιδράσεις θα µπορούν να µελετηθούν µε συµβατική 

φθορισµοµετρία. Το νιτρίδιο του γαλλίου επιλέχθηκε λόγω των τεκµηριωµένων 

ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του 49. Η χαρακτηριστική  και ενδιαφέρουσα 

ιδιότητα  του κρυστάλλου GaN είναι η υψηλή του σταθερότητα.  Η κρυσταλλική 

δοµή του δεν  καταστρέφεται ή χαράσσεται παρά µόνο κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες υγρής χηµείας50.  Η αλληλεπίδραση της επιφάνειας του GaN (0001) µε τους 

διάφορους συνδεδεµένους ογκώδεις υποκατάστατες (ligands) είναι ένα σχετικά νέο 

πεδίο. Οι συσκευές ΗΕΜΤ  βασισµένες σε νιτρίδια, έχουν πρόσφατα χρησιµοποιηθεί 

ως καταλύτες για την καύση και στην παρακολούθηση αερίων όπως το υδρογόνο 

(H2), µεθάνιο (CH4), µονοξείδιο το άνθρακα (CO), ακετυλένιο (C2H2) και οξείδιο του 

αζώτου (NO2)  σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες51,52 . 

Το GaN διαθέτει µεγάλο ενεργειακό χάσµα (3.4 eV για τη δοµή βουρτσίτη και 3.2 eV 

για τη δοµή σφαλερίτη σε θερµοκρασία δωµατίου), ενώ η ακτίνα Bohr του ζέυγους 

οπής-ηλεκτρονίου αντιστοιχεί περίπου στα 25 Å53. Η επιφάνεια (0001) του GaN 

κρυστάλλου τύπου βουρτσίτη (Εικόνα 10), µετώπου γαλλίου (Gallium-face), 

χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το άτοµο γαλλίου έχει τρεις δεσµούς µε άζωτα 

που σχηµατίζουν επίπεδο κάτω από αυτό ενώ διαθέτει ένα ελεύθερο τροχιακό για 

δέσµευση στην εξωτερική πλευρά του κρυστάλλου. Πρόσφατες έρευνες 54 έχουν 

αποδείξει ότι αυτά τα άτοµα γαλλίου έχουν µία σχετική έλλειψη ηλεκτρονίων λόγω 

της επαγόµενης πολικότητας του γαλλίου στο δεσµό µε το άζωτο. Αυτή η ιδιότητα 

επιφέρει αύξηση της ισχύος στην οξύτητα κατά Lewis των εξωτερικών ατόµων 

γαλλίου, µετατρέποντας τα σε ενεργά οξέα σε αντιδράσεις µε βάσεις κατά Lewis55. 

 

 :  Ga    : N 

Εικόνα 10. ∆οµή βουρτσίτη µετώπου γαλλίου 
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Επίσης, οι κρυσταλλικές δοµές βουρτσίτη, λόγω της έλλειψης κέντρου συµµετρίας, 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη άξονα πόλωσης κατά την διεύθυνση [0001], ο 

οποίος και είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία πεδίων αυθόρµητης και 

πιεζοηλεκτρικής πόλωσης. Λόγω της έλλειψης προσαρµοστικότητας των ογκωδών σε 

µέγεθος ηµιαγωγών κατά την µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος και της 

µετατόπισης της συχνότητας εκποµπής, αυξήθηκε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για δοµές 

νιτριδίων µε µικρότερες διαστάσεις, όπως οι κβαντικές τελείες, σε µορφή είτε 

κολλοειδών είτε ετεροδοµών. Αιτία είναι ότι προσφέρουν καλύτερες 

οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες και συσκευές υψηλότερης απόδοσης, που 

συµπεριλαµβάνουν στενότερες σε πλάτος φασµατικές γραµµές και µειωµένη 

ευαισθησία στην θερµοκρασία.  

Η αρχική ιδέα περιλαµβάνει την µελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος στο υλικό 

νιτρίδιο του γαλλίου και κατ’ επέκταση στις ιδιότητες του. Συγκεκριµένα, 

µελετήθηκε η επίδραση ιόντων χλωρίου και η επίδραση της θερµοκρασίας στην 

εκποµπή φθορισµού των επιταξικά ανεπτυγµένων νανοκρυστάλλων GaN, µέσω 

µετρήσεων φωτοφωταύγειας. Όπως έχει ήδη αποδειχθεί µε φάσµατα εµπέδησης σε 

bulk υλικό49 , το GaN παρουσιάζει επιλεκτικότητα στην αλληλεπίδραση του µε 

βάσεις κατά Lewis και έτσι η ενεργή επιφάνεια του GaN αντιδρά επιλεκτικά µε 

ανιόντα και όχι µε κατιόντα. Για την συγκεκριµένη µελέτη, χρησιµοποιήθηκαν 

δείγµατα ακάλυπτου InAlGaN πάνω σε GaN, που αναπτύχθηκαν µε τεχνική MOCVD 

και παραχωρήθηκαν από τον αναπληρωτή καθηγητή του τµήµατος Επιστήµης και 

Τεχνολογίας Υλικών κ. Πελεκάνο µέλος της οµάδας Μικροηλεκτρονικής του 

Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. Με σκοπό να µελετηθεί το υλικό σε κολλοειδή 

µορφή, έγινε και µία πρώτη απόπειρα σύνθεσης κολλοειδών κβαντικών τελειών GaN 

µε Υγρή Χηµεία. Η ήδη γνωστή συνθετική πορεία περιελάµβανε την σύνθεση της 

πρόδροµης ένωσης του διµερούς του αµιδογαλλίου,  Ga2[(CH3)2]6, και την 

νιτριδοποίηση του µε ροή αέριας αµµωνίας κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες 

περιβάλλοντος και θερµοκρασίας. Εν συνεχεία µελετήθηκαν οι οπτικές ιδιότητες του 

υλικού µέσω µετρήσεων φωτοφωταύγειας. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 

Συνθετική πορεία για την παρασκευή κολλοειδών κβαντικών τελειών GaN. 

 

Η συνθετική πορεία που στο µεγαλύτερο µέρος της έχει βασιστεί σε δηµοσιευµένη 

εργασία53 και περιλαµβάνει αρχικά την αντίδραση άνυδρου GaCl3 µε LiN(CH3)2 

εναιώρηµα 5% σε n-hexane, υπό αδρανείς συνθήκες. Για την προσθήκη στο 

LiN(CH3)2, το GaCl3 διαλυτοποιήθηκε σε απεσταγµένο διαιθυλαιθέρα. Από την 

αντίδραση προκύπτει το διµερές του αµιδογαλλίου Ga2[N(CH3)2]6, σύµφωνα µε την 

παρακάτω αντίδραση: 

 

 

Η αναµενόµενη δοµή έχει ως εξής: 
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Η ροή αέριας αµµωνίας στο διµερές (σε αναλογία 0,5 mmol διµερούς µε 2,3 mmol 

αµµωνίας), σε θερµοκρασία δωµατίου για 24 ώρες, µετατρέπει την ένωση σε 

πολυµερικό ιµίδιο του γαλλίου {Ga(NH3/2)} n, ένα ίζηµα µε υπόλευκο χρώµα. Έπειτα, 

για την παρασκευή των GaN κβαντικών τελειών, απαιτείται προσθήκη του διµερούς 

σε τριοκτυλαµίνη και ήπια θέρµανση του µείγµατος στους 360 οC. Η ροή της 

αµµωνίας πρέπει να παραµένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της θέρµανσης και της 

ψύξης, µέχρι το µείγµα να αποκτήσει θερµοκρασία δωµατίου. Στο µέσον περίπου της 

ψύξης, η θερµοκρασία σταθεροποιείται στους 220 οC και ένα µείγµα τριοκτυλαµίνης 

GaCl3 

LiN(CH3

)  

n-hexane 

[(CH3)2N]3Ga-Ga[N(CH3)2]3 
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και εξαδέκυλ-αµίνης προστίθεται στο µείγµα, το οποίο και παραµένει υπό ανάδευση 

για 10 ώρες. Η εξαδέκυλ-αµίνη επιλέχθηκε έτσι ώστε να σχηµατιστεί ένας υδρόφοβος 

κλοιός/φλοιός γύρω από τα νανοσωµατίδια. Ο φλοιός αυτός είναι ιδιαίτερα πυκνός 

λόγω µικρών στερεοχηµικών παρεµποδίσεων της αµίνης. Έπειτα, το προιόν αφήνεται 

να ψυχθεί µέχρι τη θερµοκρασία δωµατίου. 

Εν συνεχεία, η παραµονή των κβαντικών τελειών GaN σε αερόβιες συνθήκες, 

προκάλεσε την οξείδωση τους προς Ga2O3. Έτσι ακολουθείται πορεία ανάκτησης 

τους, χρησιµοποιώντας την µέθοδο νιτριδοποίησης υπό ροή αέριας αµµωνίας και 

σταθερή θερµοκρασία, προς την παρασκευή κβαντικών τελειών GaN. 

Σε στεγανό φούρνο, τοποθετείται το δείγµα της πρόδροµης ένωσης και αφού 

αποµακρυνθεί ο αέρας µε τη χρήση αέριου ηλίου (He), προετοιµάζεται ο θάλαµός του 

µε ροή αέριας αµµωνίας. Με ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας 10 οC/min, ο φούρνος 

φτάνει τους 900 οC και διατηρείται σε αυτή τη θερµοκρασία για ακριβώς µία ώρα. Η 

ροή της αµµωνίας ανοίγει για µερικά δευτερόλεπτα κάθε 2 λεπτά. Έπειτα ο φούρνος 

απενεργοποιείται και η θερµοκρασία κατεβαίνει αργά σε διάστηµα 2 ωρών µε συχνά 

διαστήµατα παροχής αέριας αµµωνίας. Στη συνέχεια διοχετεύεται στο θάλαµο του 

φούρνου για µία ώρα αέριο ήλιο και το δείγµα παραµένει σ’ αυτή την ατµόσφαιρα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη δεύτερη προσπάθεια που έγινε, 

τροποποιήθηκαν ελάχιστα οι χρόνοι ροής των αερίων, που άλλωστε δεν ελέγχονταν 

µε κατάλληλο όργανο, εποµένως µεταβλήθηκε και η ποσότητα αερίου που αντέδρασε 

µε το δείγµα. Επίσης, τροποποιήθηκε το τελευταίο στάδιο κατά το οποίο στην πρώτη 

περίπτωση η παροχή αµµωνίας σταµατάει στους 280 οC, ενώ για την δεύτερη στους 

300 oC. Τέλος στη δεύτερη περίπτωση, το δείγµα παρέµεινε σε ατµόσφαιρα αµµωνίας 

αντί για ατµόσφαιρα ηλίου. Οι αντιδράσεις µετατροπής  του Ga2O3 σε GaN σύµφωνα 

µε την βιβλιογραφία ακολουθεί την εξής πορεία: 

2NH3(g) � N2(g) + 3H2(g) 

Ga2O3(s) + 2H2(g) � Ga2O(g) + 2H2O(g) 

Ga2(g) + 2NH3(g) � 2GaN(s) + 2H2(g) + H2O(g)
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Μικροσκοπία Ατοµικών ∆υνάµεων Atomic Force Microscopy AFM 

 

Για τη λήψη µίας τοπολογικής εικόνας ενός στερεού δείγµατος, η επιφάνεια του 

εξετάζεται µε παλινδροµική σάρωση ενός κατάλληλου δειγµατολήπτη-ανιχνευτή (tip 

probe). Ο δειγµατολήπτης, µήκους περίπου 2 µm, διαθέτει ένα αιχµηρό άκρο, και όλο 

το σύστηµα στηρίζεται υπό κλίση στην προέκταση ενός κρυστάλλου (piezo). Ο 

κρύσταλλος είναι υπεύθυνος για την παλινδροµική σάρωση του αιχµηρού άκρου στην 

επιφάνεια, που ακολουθεί την εξής πορεία: ο ακροδέκτης σαρώνει την επιφάνεια σε 

ευθεία γραµµή (τη διεύθυνση x), επιστρέφει αµέσως στην αρχική του θέση και 

µετατοπίζεται προς τα κάτω κατά ένα σταθερό διάστηµα που το ορίζει ο χειριστής. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου σαρωθεί η επιθυµητή περιοχή της 

επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης, λαµβάνεται σήµα που αντιστοιχεί στο 

δεδοµένο σηµείο της επιφάνειας (διεύθυνση z) από την ανάκλαση ενός λέιζερ στην 

πίσω πλευρά του ακροδέκτη προς µία ευαίσθητη δίοδο και αποθηκεύεται στον 

υπολογιστή, όπου και µετατρέπεται σε εικόνα. Η επιλογή της απόστασης που κρατάει 

ο ακροδέκτης από την επιφάνεια είναι πολύ σηµαντική. Καθώς το άκρο προσεγγίζει 

την επιφάνεια, προκύπτουν ασθενείς ελκτικές δυνάµεις από αλληλεπίδραση van der 

Waals µεταξύ των ατόµων της εξεταζόµενης επιφάνειας και του αιχµηρού άκρου. 

Καθώς το τελευταίο πιέζεται µέσα στις πτυχώσεις της επιφάνειας, οι δυνάµεις αυτές 

γίνονται απωθητικές διότι ο ακροδέκτης προσπαθεί να µετατοπίσει τα άτοµα της 

επιφάνειας. Οι δύο αυτές δυνάµεις µετακινούν τον ακροδέκτη, άρα ουσιαστικά 

χρησιµοποιούνται για την τοπογράφηση της επιφάνειας του δείγµατος και έµµεσα 

των ιδιοτήτων της. 

Το AFM λειτουργεί µε δύο τρόπους: είτε έρχεται σε επαφή µε το δείγµα είτε όχι. 

Στην µέθοδο επαφής, οι δυνάµεις άπωσης µετρούνται καθώς το αιχµηρό άκρο έρχεται 

σε φυσική επαφή µε την επιφάνεια. Αυτή µέθοδος δεν θεωρείται ενδεδειγµένη σε 

δείγµατα µαλακών ή εύπλαστων υλικών. Για να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο, µια 

δεύτερη τεχνική στην µέθοδο επαφής, είναι η µέθοδος “tapping mode”, κατά την 

οποία ο δειγµατολήπτης ταλαντώνεται έτσι ώστε το αιχµηρό άκρο να έρχεται 

περιοδικά σε επαφή µε την επιφάνεια. 

Στην µέθοδο κατά την οποία ο δειγµατολήπτης δεν έρχεται σε επαφή µε το δείγµα, οι 

ελκτικές δυνάµεις από τις αλληλεπιδράσεις van der Waals µετρούνται καθώς ο 

ακροδέκτης ταλαντώνεται σε ένα µικρό πλάτος 5-10 nm πάνω από την επιφάνεια.
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Μικροσκοπία ∆ιερχόµενης ∆έσµης Transmission Electron Microscopy TEM 

 

Η λειτουργία ενός TEM, µπορεί να παροµοιωθεί µε την λειτουργία ενός προβολέα 

διαφανειών. Όπως στον προβολέα, µία δέσµη φωτός διαπερνάει την διαφάνεια και το 

αποτύπωµα επηρεάζεται από τα αντικείµενα που βρίσκονται κάθε φορά στην 

διαφάνεια, έτσι και στο TEM µία δέσµη ηλεκτρονίων εστιάζεται µε την βοήθεια 

φακών στο δείγµα και ένα µέρος της διοχετεύεται σε ένα φακό (Εικόνα 11). Η δέσµη 

εστιάζεται και το δείγµα απεικονίζεται µετά από µεγέθυνση πάνω σε µία οθόνη 

φωσφόρου. Οι σκοτεινές περιοχές απεικονίζουν τα σηµεία του δείγµατος από τα 

οποία λιγότερα ηλεκτρόνια κατάφεραν να περάσουν (είτε γιατί ήταν παχύ στρώµα 

δείγµατος, είτε γιατί ήταν πυκνό). Οι πιο ανοιχτόχρωµες περιοχές απεικονίζουν τα 

σηµεία που διαπέρασαν περισσότερα ηλεκτρόνια. 

Αν και η µέθοδος παρέχει δυσδιάστατες πληροφορίες για το υλικό, δύναται να 

προσαρµοστεί και σε εφαρµογές που απαιτούν τρισδιάστατες δοµές. Συγκεκριµένα, η 

ενέργεια των ηλεκτρονίων προσδιορίζει το σχετικό βαθµό διεισδυτικότητας τους σε 

ένα δείγµα και αυτή η πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία 

τρισδιάστατης απεικόνισης. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ακτινοβολία ενδέχεται να καταστρέψει το δείγµα, καθώς τα 

ηλεκτρόνια µπορεί να διεγείρουν άλλα ηλεκτρόνια και έτσι να προκύψει χηµική 

αντίδραση. 

 

 

∆είγµα 

Οθόνη 
φωσφόρου 

Μεγέθυνση 

Φακοί 

Φακό
ς 

Πηγή ηλεκτρονίων 

Εικόνα 

Εικόνα 11. Απλοποιηµένη αναπαράσταση λειτουργίας του TEM. 
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Φωτοφωταύγεια (Photoluminescence) 

 

Η οπτική φασµατοσκοπία χρησιµοποιείται ευρέως για τον χαρακτηρισµό 

νανοσωµατιδίων. Κατηγοριοποιείται σε δύο οµάδες, την δονητική φασµατοσκοπία 

και την φασµατοσκοπία απορρόφησης και εκποµπής. Στη δονητική φασµατοσκοπία, 

οι δονητικές συχνότητες δίνουν πληροφορίες για τους χηµικούς δεσµούς των 

δειγµάτων (π.χ. φασµατοσκοπία Raman και φασµατοσκοπία υπερύθρου). Στην 

φασµατοσκοπία εκποµπής απορρόφησης, προσδιορίζονται οι ηλεκτρονιακές δοµές 

ατόµων, ιόντων µορίων ή κρυστάλλων των οποίων τα ηλεκτρόνια διεγείρονται από 

την θεµελιώδη κατάσταση (απορρόφηση) και επιστρέφουν µε αποδιέγερση ξανά σε 

αυτήν (εκποµπή) (photoluminescence και απορρόφησης).  

Συνήθως στις µετρήσεις φωτοφωταύγειας η δέσµη φωτός κατευθύνεται από το laser 

προς το δείγµα  για την διέγερση του και η εκπεµπόµενη ακτινοβολία συλλέγεται από 

σειρά φακών και περνάει στο οπτικό φασµατόµετρο καταλήγοντας στον ανιχνευτή. Η 

φασµατική κατανοµή καθώς και η χρονική εξάρτηση της εκποµπής σχετίζονται µε τις 

πιθανότητες ηλεκτρονιακής µετάπτωσης του δείγµατος. Οι πληροφορίες αυτές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να βρεθούν οι ποιοτικές και ποσοτικές ιδότητες του 

δείγµατος όπως η χηµική σύσταση, η δοµή ή οι ακαθαρσίες. Σαν τεχνική  έχει 

ιδιαίτερη ευαισθησία καθώς µπορούν να µετρηθούν µικρές αλλαγές στην ποσότητα ή 

την συγκέντρωση του δείγµατος. Στις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

χρησιµοποιήθηκε laser He/ Cd µε µήκος κύµατος διέγερσης στα 325 nm. 

 

∆ιάθλαση Ακτίνων Χ  X-Ray Diffraction XRD 

 

Η ∆ιάθλαση Ακτίνων Χ είναι µία πολύ σηµαντική πειραµατική τεχνική που 

χρησιµοποιείται ευρέως σε όλες τις µελέτες που έχουν σχέση µε την κρυσταλλική 

δοµή στερεών, συµπεριλαµβανοµένων σταθερών και γεωµετρίας πλέγµατος, 

προσδιορισµό άγνωστων υλικών, προσανατολισµό µοναδιαίων κρυστάλλων (ή 

κυψελίδων), ανωµαλίες και πιέσεις. Στη µέθοδο αυτή µία δέσµη ακτίνων Χ, µε µήκος 

κύµατος που συνήθως εντοπίζεται µεταξύ 0,7 και 2 Ǻ, προσπίπτει στο δείγµα και 

διαθλάται από τις κρυσταλλικές φάσεις σύµφωνα µε το νόµο του Bragg: 

 

λ = θλ sin2 d
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όπου d το κενό ανάµεσα στα επίπεδα που σχηµατίζουν τα άτοµα στην κρυσταλλική 

φάση και λ το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ. Η ένταση των διαθλόµενων ακτινών Χ 

υπολογίζεται σαν συνάρτηση της γωνίας διάθλασης 2θ και του προσανατολισµού του 

δείγµατος. Το αποτύπωµα της διάθλασης χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 

κρυσταλλικής φάσης και τον υπολογισµό των ιδιοτήτων της δοµής. Σαν τεχνική δεν 

καταστρέφει το δείγµα και δεν απαιτεί την ιδιαίτερη προετοιµασία του δείγµατος, 

ένας λόγος που κάνει το XRD ιδιαίτερα δηµοφιλή τεχνική στο χαρακτηρισµό 

δειγµάτων. Οι θέσεις των κορυφών που προκύπτουν από τη διάθλαση υπολογίζονται 

µε ακρίβεια από το XRD και αυτή είναι η καλύτερη µέθοδος για τον υπολογισµό 

οµογενών και µη οµογενών πιέσεων. Οι οµογενείς ή οµοιόµορφες ελαστικές πιέσεις 

µετατοπίζουν τις θέσεις των κορυφών. Από αυτή µετατόπιση, µπορεί να υπολογισθεί 

η αλλαγή στο διάστηµα d, που είναι αποτέλεσµα µεταβολής των σταθερών πλέγµατος 

κάτω από πίεση. Οι ανοµοιογενείς πιέσεις ποικίλουν από κρυσταλλίτη σε 

κρυσταλλίτη και αυτό δηµιουργεί µία διεύρυνση των κορυφών που αυξάνει µε το 

sinθ. Όταν στο πλάτος των κορυφών συµβάλλουν το µέγεθος του κρυσταλλίτη και η 

ανοµοιογενής πίεση, δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά µε µία προσεκτική 

ανάλυση του σχήµατος των κορυφών. Όταν δεν συνεισφέρει η ανοµοιογενής πίεση 

(τάση), το µέγεθος D του κρυσταλλίτη δίνεται από το πλάτος των κορυφών σύµφωνα 

µε τον τύπο του Scherrer: 

 

D =
BB

K

θ

λ

cos
 

 

όπου λ το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ, Β το FWHM της κορυφής θΒ η γωνία 

διάθλασης και Κ η σταθερά Scherrer που παίρνει την τιµή ένα για τους 

περισσότερους κρυστάλλους. Παρόλα αυτά θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι 

κάποια νανοσωµατίδια συσσωµατώνονται και έτσι ο παραπάνω τύπος δίνει 

διαφορετικά αποτελέσµατα από το πραγµατικό µέγεθος του σωµατιδίου. 

Για τη µέτρηση των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Buker D8 Advance  µε 

Cu Ka ακτινοβολία στο οποίο χρησιµοποιήθηκε φράγµα αλουµινίου έτσι ώστε να 

µειωθεί η ένταση της δέσµης. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

Η ένωση που προκύπτει µελετήθηκε µέσω ακτίνων Χ έτσι ώστε να προσδιορισθεί η 

ταυτότητά της (Εικόνα 12). 

 

 
 
Μετά την ταυτοποίηση της ουσίας επιλέγεται η τεχνική της νιτριδοποίησης µε 

ταυτόχρονη αύξηση της θερµοκρασίας που αφενός µεν θα αποµακρύνει τις οργανικές 

οµάδες που πιθανόν υπάρχουν από το αρχικό προϊόν, αφετέρου θα αντικαταστήσει τα 

άτοµα οξυγόνου µε άτοµα αζώτου καθώς η δοµή θα µετατρέπεται σε βουρτσίτη. 

Στις δύο διαδικασίες νιτριδοποίησης παρατηρείται ότι το χρώµα της πρόδροµης 

ένωσης έχει µετατραπεί από λευκό σε υποκίτρινο, χαρακτηριστικό χρώµα του 

επιθυµητού νιτριδίου του γαλλίου. Επίσης παρατηρείται ότι κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας χάνεται το 60 % του βάρους του δείγµατος. Οι διαφορές κατά τη 

διάρκεια των δύο διαδικασιών νιτριδοποίησης όµως φαίνεται να έχουν επηρεάσει την 

ένταση όπως παρατηρείται από τα δύο διαγράµµατα ακτίνων Χ (Εικόνα 13 και 14 ) 

δίνοντας όµως χαρακτηριστικές κορυφές στις 29,4ο,  32,5ο,  .34,6ο και  36,8ο. 
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Εικόνα 12 . ∆ιάγραµµα XRD της πρόδροµης ένωσης 
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Το µέγεθος των νανοσωµατιδίων καθώς και η δοµή µελετήθηκαν µε λήψη φασµάτων 

ΤΕΜ (Εικόνα 15). Όπως προέκυψε από την στατιστική µελέτη, τα νανοσωµατίδια 

είχαν διάµετρο κατά µέσο όρο 12 nm.  
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Εικόνα 13. ∆ιάγραµµα XRD από την πρώτη προσπάθεια νιτριδοποιήσης 
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Εικόνα 14. ∆ιάγραµµα XRD από την δεύτερη προσπάθεια νιτριδοποίησης. 
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Στη συνέχεια τα δείγµατα εξετάσθηκαν για τις οπτικές τους ιδιότητες µέσω 

φωτοφωταύγειας και συγκρίθηκαν µε την οξειδωµένη µορφή και το εµπορικά 

διαθέσιµο GaN (Εικόνα ). Το Ga2O3 παρουσιάζει κορυφή στα 436 και 528 nm , το 

εµπορικά διαθέσιµο GaN στα 701 nm, ενώ το GaN που προέκυψε από την συνθετική 

πορεία εµφανίζει µία µικρή µετατόπιση προς το ιώδες στα 646 nm. 

 
 

 

Εικόνα 15. TEM απεικόνιση των νανοσωµατιδίων που προέκυψαν από την δεύτερη 
προσπάθεια νιτριδοποίησης. 
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Εικόνα 16. Φωτοφωταύγεια σε δείγµατα Α) Al2O3, Β) πρόδροµης ένωσης Ga2O3, Γ) GaN 

που προέκυψε µετά την νιτριδοποίηση και ∆. εµπορικά διαθέσιµο GaN. 
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Έπειτα µελετήθηκαν οι οπτικές ιδιότητες δείγµατος GaN µικρής πυκνότητας, 

επιταξικά δοµηµένου µε την τεχνική MOCVD έχοντας ως υπόστρωµα ζαφείρι. Στην 

Εικόνα 17 παρατηρείται η ύπαρξη δύο οικογενειών από τελείες διαφορετικού 

µεγέθους, που εκπέµπουν στα 442 και 549 nm. Σύµφωνα µε τη θεωρία, όσο 

µικρότερη η κβαντική τελεία, τόσο µικρότερο το µήκος κύµατος εκποµπής. 

 

Το µέγεθος των τελειών επιβεβαιώνεται από τη λήψη AFM (Εικόνα 18). 
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Εικόνα 17. Φωτοφωταύγεια δείγµατος GaN από MOCVD 

Εικόνα 18. AFM στο δείγµα GaN από MOCVD ύψους 5 – 10 nm προς διάµετρο 40 – 80 
nm µε υπόστρωµα Al2O3 



Αποτελέσµατα - Πειραµατικά ∆εδοµένα 

 

35 
 

Στη συνέχεια µελετήθηκε πως επηρεάστηκε η επιφάνεια των τελειών και οι οπτικές 

ιδιότητες του υλικού όταν εναποτέθηκαν διαφορετικές ποσότητες άλατος KCl στην 

επιφάνεια του δείγµατος (Εικόνα 19). Όπως παρατηρείται, όσο µεγαλύτερη είναι η 

ποσότητα του άλατος, τόσο αυξάνεται η ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας. 

Επίσης παρατηρείται µικρή µετατόπιση της εκποµπής για τη δεύτερη οικογένεια 

τελειών από τα 548 nm του καθαρού κρύσταλλού προς τα 532 nm µετά την 

εναπόθεση άλατος. 

 

 

Το ίδιο δείγµα µελετήθηκε σαν πιθανός χηµικός αισθητήρας για την αποκρισή του σε 

διάφορα ανιόντα (Εικόνα 20). Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία το GaN πρέπει να 

παρουσιάζει ανιοντικη απόκριση48. Σε ένα κοµµάτι του κρύσταλλου GaN µικρής 

πυκνότητας, επιταξικά δοµηµένου µε την τεχνική MOCVD µε διαστάσεις            

5mm * 5mm, εναποτέθηκε ένα στρώµα Ινδίου (Ιn) στην µία άκρη της επιφάνεια του 

για την δηµιουργία ηλεκτρικής επαφής.  Μέσω χάλκινου καλωδίου, µικρής 

αντίστασης, συνδέθηκε το ηλεκτρόδιο µε την πειραµατική διάταξη που φαίνεται στην 

Eικόνα.  Όλες οι µεταλλικές επαφές καλύφθηκαν µε εποξική κόλλα, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ηλεκτρική τους µόνωση από τα προς ανάλυση υδατικά διαλύµατα 

 

 

Εικόνα 19. Φωτοφωταύγεια σε καθαρό δείγµα GaN και σε κηλίδες KCl διαφορετικών 
συγκεντρώσεων 
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Κρύσταλλος GaN 

 

 

Εικόνα 20. Πειραµατική διάταξη µέτρησης ποτενσιοµετρικού αισθητήρα που βασίζεται 
στον κρύσταλλο GaN µικρής πυκνότητας, επιταξικά δοµηµένου µε την τεχνική 
MOCVD. 

 

Όλες οι ποτενσιοµετρικές µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 50 mL απιονισµένου 

νερού µε τη διαδοχική προσθήκη αλάτων των καλίου (0.1 M stock solution) και 

τη συνεχή µέτρηση του δυναµικού των αισθητήρων GaN µε το όργανο Keithley 

6340 ως προς ένα αναφορικό ηλεκτρόδιο Ag/AgCl.  

Στην Εικόνα 21 και 22 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι καµπύλες βαθµονόµησης 

του αισθητήρα GaN στα άλατα KClΟ4, KCl, KF και KNO3 και η συνολική 

απόκριση του ηλεκτροδίου στα διάφορα ανιόντα.  Το δυναµικό του ηλεκτροδίου 

γίνεται αρνητικότερο, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη.   

V 

Αναφορικό Ηλεκτροδιο 
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Εικόνα 21 Καµπύλη βαθµονόµησης του αισθητήρα που βασίζεται στον κρύσταλλο GaN 

µικρής πυκνότητας, επιταξικά δοµηµένου µε την τεχνική MOCVD. 
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Εικόνα 22. Συνολική απόκριση του αισθητήρα που βασίζεται στον κρύσταλλο GaN µικρής 

πυκνότητας, επιταξικά δοµηµένου µε την τεχνική MOCVD. 
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Σε δεύτερο δείγµα GaN κβαντικών τελειών (Εικόνα 23) όπου επαναλήφθηκαν οι 

µελέτες φωτοφωταύγειας, παρατηρήθηκε αύξηση της έντασης µε την προσθήκη 

άλατος (Εικόνα 24) και µείωση της έντασης καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία (Εικόνα 

25). 

 

 

 

 

  

Εικόνα 23 . AFM απεικόνιση δεύτερου δείγµατος ύψους 10 προς διάµετρο 100 nm  
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Εικόνα 24 . Μέτρηση φωτοφωταύγειας στο ∆είγµα 1 όταν είναι καθαρό (κόκκινη γραµµή) 

και αφού έχει τοποθετηθεί σταγόνα 5 µl KCl 0,1 Μ (µαύρη γραµµή). 
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Όσο αυξάνεται η θερµοκρασία (Εικόνα 25) και το υλικό δέχεται φορείς, οι φορείς 

γίνονται πιο ενεργητικοί, διαφεύγουν από την κβαντική τελεία του GaN και 

µετατοπίζονται στο φράγµα του AlN. Έτσι παρατηρείται µείωση των φορέων που 

επανασυνδέονται ακτινοβόλα, άρα και µείωση της οπτικής έντασης. Τα παραπάνω 

οφείλονται στο γεγονός ότι τα δύο διαφορετικά υλικά GaN και AlN έχουν 

διαφορετικές ατοµικές αποστάσεις και πλεγµατικές σταθερές, που «µακροσκοπικά» 

έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν διαφορετικά ενεργειακά χάσµατα. 
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Εικόνα 25. Μέτρηση φωτοφωταύγειας σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η πορεία σύνθεσης κολλοειδών δοµών νιτριδίου 

του γαλλίου σε  νάνο-κλίµακα, καθώς και οι οπτικές ιδιότητες τόσο των κολλοειδών 

δοµών όσο και των επιταξικά  ανεπτυγµένων κβαντικών τελειών GaN. 

H πορεία σύνθεσης περιελάµβανε την αντίδραση άνυδρου GaCl3 προς το διµερές του 

αµιδογαλλίου και έπειτα αντίδραση µε αέρια αµµωνία που έδωσε το πολυµερές ιµίδιο 

του γαλλίου. Έπειτα ακολούθησε πυρόλυση µε διαλύτη τριοκτυλαµίνη από την οποία 

αντίδραση προέκυψαν οι κβαντικές τελείες GaN. Εν τέλει, χρησιµοποιήθηκε 

εξαδεκυλαµίνη έτσι ώστε να επιτευχθεί υδρόφοβος κλοιός γύρω από το GaN.  

H αποθήκευση των κβαντικών τελειών GaN σε αερόβιες συνθήκες, προκάλεσε την 

οξείδωση τους προς Ga2O3. Η πορεία ανάκτησης κβαντικών τελειών GaN, 

περιελάµβανε την µέθοδο νιτριδοποίησης του Ga2O3 υπό ροή αέριας αµµωνίας και 

σταθερή θερµοκρασία, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κολλοειδών νανοδοµών GaN µε 

µέγεθος κατά µέσο όρο 12 nm όπως προκύπτει από την λήψη φασµάτων XRD και 

ΤΕΜ αντίστοιχα. Η µελέτη της φωτοφωταύγειας του προϊόντος σε σύγκριση µε το 

εµπορικά διαθέσιµο ογκώδες GaN έδειξε αύξηση της έντασης φθορισµού καθώς και 

την αναµενόµενη µείωση του µήκους κύµατος εκποµπής, γεγονός που σχετίζεται 

άµεσα µε τα ενεργειακά επίπεδα του νανοσωµατιδίου. Επίσης στο ογκώδες GaN ο 

φθορισµός προέρχεται από διέγερση όλης της επιφάνειας του GaN και όχι στο ζεύγος 

οπής - ηλεκτρονίου.  

Οι επιταξικά ανεπτυγµένες κβαντικές τελείες GaN µελετήθηκαν, µέσω φασµάτων 

φωτοφωταύγειας, για τις οπτικές τους ιδιότητες σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία και 

πως αυτές επηρεάζονται κατά την παρουσία KCl. Σε δείγµα τελειών ύψους 5 – 10 nm 

προς διάµετρο 40 – 80 nm µε υπόστρωµα Al2O3, παρατηρήθηκε φθορισµός στα 442 

και 549 nm που υποδηλώνει την ύπαρξη οµάδων κβαντικών τελειών διαφορετικών 

µεγεθών γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη λήψη φάσµατος AFM. Παρατηρήθηκε 

ότι κατά την εναπόθεση KCl, η ένταση φθορισµού αυξάνεται όσο αυξάνεται η 

ποσότητα του άλατος. Σηµαντικότερο είναι δε, ότι η αύξηση της ποσότητας του 

άλατος προκαλεί µετατόπιση της εκποµπής σε µικρότερα µήκη κύµατος. Έτσι 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η χηµική αλληλεπίδραση µε την επιφάνεια των 

κβαντικών τελειών επηρεάζει το φθορισµό τους. Επίσης η απουσία AlN 

υποστρώµατος κατά την ανάπτυξη των τελειών προκαλεί νιτριδοποίηση της 
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επιφάνειας του ζαφειριού και κατ΄ επέκταση εξουδετέρωση της επιφάνειας. Συνεπώς 

είναι αδύνατον να γνωρίζουµε το µέγεθος του φορτίου του απορροφά το δείγµα.  

Σε δείγµα ύψους  10 nm προς διάµετρο 100 nm οι µετρήσεις φωτοφωταύγειας 

έδειξαν ότι η εναπόθεση άλατος προκαλεί την αύξηση της έντασης, ενώ η αύξηση της 

θερµοκρασίας µείωση της έντασης φθορισµού. 

Η ηλεκτροχηµική µελέτη του ίδιου δείγµατος έδειξε απόκριση στα ιόντα Cl-  Br-, Ι-, 

ClO4
- και ΝΟ3

- επιβεβαιώνοντας την ανιονική απόκριση των αισθητήρων GaN. ο 

αισθητήρας παρουσιάζει µεγαλύτερη απόκριση σε σχέση µε αυτή που αναφέρεται 

στην βιβλιογραφία48 που µπορει να οφείλεται στην µεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια ή 

στην παρουσία του Al2O3 ως υπόστρωµα.  

Καταλήγοντας, κρίνεται απαραίτητη η βελτιστοποίηση της συνθετικής πορείας η 

οποία θα πρέπει να τελείται υπό αυστηρά αναερόβιες συνθήκες, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα του δηµιουργούµενου φλοιού γύρω από τις 

κβαντικές τελείες έτσι ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση του προς µελέτη υλικού. 

Όσον αφορά τις επιταξικά ανεπτυγµένες κβαντικές τελείες, σε µελλοντικές µετρήσεις 

θα πρέπει να µελετηθεί πως επιδρούν οι χηµικές αλληλεπιδράσεις στην επιφάνεια των 

κβαντικών τελειών όταν αυτές βρίσκονται σε υπόστρωµα AlN και κατά πόσο θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη χηµικών αισθητήρων. 
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